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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 12.00'de açılarak dört oturum yaptı. 
Erzincan Milletvekili Naci Terzi, parlamenter sisteme, 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'de, Refah Partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından alınan 
kapatılma kararına, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. ' 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Şükrü Sina Gürel'in, 
İspanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in dö

nüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Ba-
tallı'nın, 

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakam Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı
ğına, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in, 

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 20 arkadaşının, Tekel'in özelleştirilmesine yöne
lik uygulamaların araştırılması, 

Batman Milletvekili Musa Okçu ve 31 arkadaşının, TPAO ve TÜPRAŞ'ın içinde bulunduğu 
durumun araştırılarak daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi, 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/236,10/237) Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerihin, sırasında ya
pılacağı açıklandı. 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde; 

Türkiye-Katar, 
Türkiye-Güney Afrika, 
Parlamentolararası dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 
Genel Kurulun 20 Ocak 1998 Salı, 21 Ocak 1998 Çarşamba ve 22 Ocak 1998 Perşembe gün

leri 12.00 - 16.00, 19.00 - 24.00 saatleri arasında çalışmasına; 20 Ocak 1998 Salı günü 12.00 -
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16.00 saatleri arasında denetim konularının, 19.00 - 24.00 saatleri arasında kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşülmesine; Genel Kurulun 23 Ocak 1998 Cuma günü de 13.00 - 16.00, 19.00 - 24.00 
saatleri arasında çalışarak kanun tasarı ye tekliflerinin görüşmelerine devam edilmesine; 20 Ocak 
1998 Salı, 21 Ocak 1998 Çarşamba günleri Sözlü Soruların görüşülmemesine; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3 ün
cü sırasında bulunan ve komisyonca geri alınan Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Önce
likli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvikiyle İlgili 392'ye 1 inci ek sıra sayılı 
Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden görüşmelerine başlanmasına; 

Gündemin 180 inci sırasında bulunan 418 sıra sayılı Kanun Tasarısının 5 inci sırasına, 
177 nci sırasında bulunan 415 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı sırasına, 
178 inci sırasında bulunan 416 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci sırasına, 
5 inci sırasında bulunan 263 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci sırasına, 
179 uncu sırasında bulunan 417 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu sırasına, 
6 ncı sırasında bulunan 361 sıra sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu sırasına, 
7 nci sırasında bulunan 365 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci sırasına, 
59 uncu sırasında bulunan 210 sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci sırasına, 
60 inci sırasında bulunan 211 sıra sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü sırasına, 
44 üncü sırasında bulunan 161 sıra sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü sırasına, 
125 inci sırasında bulunan 325 sıra sayılı Kanun Tasarısının 15 inci sırasına, 
148 inci sırasında bulunan 364 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı sırasına, 
149 uncu sırasında bulunan 366 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci sırasına, 
19.1.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 468 sıra sayılı Denizcilik Bakanlığının Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin 18 inci sırasına, 
91 inci sırasında bulunan 274 sıra sayılı Kanun Tasarısının 19 uncu sırasına, 
8 inci sırasında bulunan 389 sıra sayılı Kanun Tasarısının 20 nci sırasına, 
17 nci sırasında bulunan 145 sıra sayılı Kanun Tasarısının 21 inci sırasına, 
73 üncü sırasında bulunan 244 sıra sayılı Kanun Tasarısının 22 nci sırasına, 
46 ncı sırasında bulunan 176 sıra sayılı Kanun Tasarısının 23 üncü sırasına, 

66 ncı sırasında bulunan 228 sıra sayılı Kanun Tasarısının 24 üncü sırasına, 
81 inci sırasında bulunan 251 sıra sayılı Kanun Tasarısının 25 inci sırasına, 
13 üncü sırasında bulunan 146 sıra sayılı Kanun Tasarısının 26 ncı sırasına, 
181 inci sırasında bulunan 420 sıra sayılı Kanun Tasarısının 27 nci sırasına, 
14 üncü sırasında bulunan 231 sıra sayılı Kanun Tasarısının 28 inci sırasına, 
133 üncü sırasında bulunan 338 sıra sayılı Kanun Tasarısının 29 uncu sırasına, 
95 inci sırasında bulunan 282 sıra sayılı Kanun Tasarısının 30 uncu sırasına, 
176 ncı sırasında bulunan 414 sıra sayılı Kanun Tasarısının 31 inci sırasına, 
111 inci sırasında bulunan 302 sıra sayılı Kanun Tasarısının 32 nci sırasına, 

67 nci sırasında bulunan 229 sıra sayılı Kanun Tasarısının 33 üncü sırasına, 
Alınmasına ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin buna göre sıralanmasına ilişkin ANAP, DSP, 

DTP Gruplarının müşterek önerileri kabul edildi. 
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İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/297); 

Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya Ereğli'nin İl olması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/181); 

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerini, yapılan 
görüşmelerden sonra, kabul edildikleri açıklandı. 

Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı ve arkadaşının, orman yangınlarının nedenlerinin araştırı
larak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi (10/23); 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız ve orman köylü
lerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi (10/36); 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınlarının önlenebilmesi için 
alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların tespit edilmesi (10/103); 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, ormanlarımızın korunması için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi (10/173); 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 20 arkadaşının, yangınların önlenmesi ve itfaiye 
teşkilatının yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi (10/183); 

Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun ve 24 arkadaşının, Antalya'da meydana gelen or
man yangınında zarar görenlere yapılacak yardımın belirlenmesi ve yangınların söndürülmesinde 
alınacak tedbirlerin tespiti (10/198); 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin birleştirilerek yapılan öngörüş-
melerine bir süre devam edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısminin : 

2 nci sırasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/676) (S. Sayısı : 232) komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi : 

3 üncü sırasında bulunan Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İs
tihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergi Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/660) (S. Sayısı : 392 ve 392'ye 1 inci Ek) görüş
melerine devam edilerek 4 üncü maddesine kadar kabul edildi; 5 inci maddesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. • 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 21 Ocak 1998 
Çarşamba günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşime 00.05'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlıı 
Başkanvekili 

Levent Mıstıkoğlu Haluk Yıldız 
Hatay Kastamonu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
21.1.1998 ÇARŞAMBA 

Rapor 
1. -Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun Ek 17 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Kırklareli Milletvekili A. Sezai Öz
bek'in, Ankara Milletvekili.Ersönmez Yarbay ve 7 Arkadaşının ve Ankara Milletvekili Yücel Seç-
kiner'in Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/662, 1/666, 2/621, 2/434, 2/481) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 21.1.1998) (GÜN
DEME) 

,— n_ _— . 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 12.00 

21 Ocak 1998 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 
• • • • • ' — © — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Al
lah'tan niyaz ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. -Çankırı Milletvekili Mete Bülgün'ün Türkiye şeker sanayiinin sorunlarına ilişkin gün

demdışı konuşması 

BAŞKAN - Türkiye şeker sanayiinin sorunlarıyla ilgili olarak, Çankırı Milletvekili Sayın Me
te Bulgun. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
METE BÜLGÜN (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz şeker sanayiinin 

içinde bulunduğu sıkıntıları arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlarım. 

Ülkemiz şeker sanayii, 1956 yılında yürürlüğe giren 6747 sayılı Şeker Kanunu çerçevesinde 
faaliyetini sürdürmektedir. Bu kanun hükümleri çerçevesinde pancar ve şeker fiyatlarını hükümet 
tespit etmektedir. Ne var ki, hükümetler, pancar fiyatını tespit ederken, haklı olarak, çiftçi lehine 
hareket etmekte, şeker fiyatını tespit ederken ise yine haklı olarak, tüketici lehine harekejt etmekte, 
şeker fiyatını düşük tutmaktadır. İşte bu noktada, şeker sanayii, büyük bir problemin içine düşmek
tedir ve düşmüştür. Şeker maliyetinin yüzde 75'ini pancar fiyatı oluşturmaktadır ve üretimdeki di
ğer girdiler ise yine, fiyatı devlet tarafından belirlenen fuel-oil, kömür ve kimyasal maddelerdir; ay
rıca, işçilik de hemen hemen devlet tarafından belirlenmektedir. 

Görüldüğü gibi, şeker sanayicisinin, şekerin maliyeti üzerindeki rolü yok denecek kadardır. 
Hal böyleyken, devlet tarafından belirlenen şekerin satış fiyatı maliyetin altında olduğundan şeker 
fabrikalarının zararı kaçınılmazdır. Şu anda şekerin fabrika fiyatı 140 bin liradır; maliyeti ise daha 
yüksektir ve 75 gün vadeli satılmaktadır. Özetle, şeker fabrikaları şu anda zarar ettirilmektedir. Şe
kere maliyet artı kâr esasıyla, enflasyon paralelinde zam yapılmadığı takdirde, öncelikle devlete ait 
Türk-Şeker ve sonrasında üç özel şeker fabrikasının zor duruma düşmesi kaçınılmazdır. Bu durum
da, pancar bedellerinin ödenmesi de imkansızlaşacaktır. Bu problem, Hükümetin önüne çok büyük 
boyutta gelecek ve pancar üreticisiyle karşı karşıya kalınacaktır; gelecek yıl pancar ektirilemeye-
cek ve 1995 yılında yaşanan tablo yeniden ortaya çıkacaktır. 

Ayrıca, serbest bölgelere getirilen şekere, yeterli gümrük denetiminin yapılmaması nedeniyle, 
bir kısmı kaçak olarak yurtiçi edilmekte ve iç piyasada satılmaktadır; bu da yerli şeker sanayiine 
ayrı bir darbe vurmaktadır. Buna ilave olarak, ihraç kayıtlı olarak, dahilde işleme rejimi kapsamın
da fonsuz ve vergisiz olarak dünya borsalarından ithal edilen şeker, amaçdışı kullanılmakta ve kla
sik şeker olarak iç piyasada satılmaktadır. Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın, dahilde işleme 
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rejimi kapsamında gelen bu şekere, gümrük ve ihracat mekanizmalarına ilave olarak, mutlaka, bir 
denetim mekanizması getirmesini ısrarla bekliyoruz. Çalışmalarından ve meselelerin üzerine millî 
menfaatları gözeterek gitmesinden ve millî çözümler üretmesinden kıvanç duyduğumuz Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığımızın, şeker sanayiinin bu sorununa derhal çözüm bulacağına olan inancımız tam
dır. Esasen, kişi başına 30 kilogram olan şeker tüketiminin, direkt tüketim olarak payı 20 kilogram
dır; geri kalan 10 kilogram ise meşrubat, pasta ve çikolata sanayiinde tüketilmektedir. 

Bu nedenle, şekere enflasyon paralelinde yapılacak zam, kişi başına ayda 70 bin lira, günlük 
olarak da 2 bin liralık bir yük getirecektir. Bu, önemsenecek bir rakam olmamakla beraber, şeker 
sanayiini ayakta tutacak bir uygulama olacaktır. 

Günümüze kadar süregelen alışkanlıkla, üç beyaz gıda maddesinin fiyatına dokunulmazdı; fa
kat, artık, üç beyaz gıda maddesinin fiyatları, diğer tüketim maddeleri fiyatlarının yanında önem
siz kaldı ve dikkat edilirse, geçmişte şekere yapılan zamlar artık, gazetelerin iç sayfalarında küçük 
puntolarla yer almakta, ama, buna mukabil, tüpgaza yapılan zam ise, gazetelerin birinci sayfasında 
büyük puntolarla yer almaktadır. 

Ayrıca, şunu da belirtmekte fayda görüyorum: Dünyada pancar şekeri üreten ülkeler içerisin
de şekerin en ucuz fiyatla satıldığı ülke Türkiye'dir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı). • - . 
BAŞKAN - Sayın Bülgün, toparlar mısınız. 
METE BULGUN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Başta Amerika ve Japonya olmak üzere, tüm Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki şeker fiyatıy

la Türkiye'deki şekerin satış fiyatı mukayese edildiğinde.Türkiye'deki şeker fiyatı kat be kat ucuz
dur. 

Esasen, pancar ve şeker üretimi ve ticaretindeki sorunları geçmiş yılların tecrübesi altında çö
züme kavuşturacak olan Şeker Kanunu değişiklik tasarısının bir an önce Meclise şevki ve kanun
laşması bu sorunları tümüyle ortadan kaldıracaktır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.(ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bülgün. 
Hükümetten cevap için bir talep?..Yok. 
2. -Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin esnaf ve sanatkârların, KOBİ'lerin ve Türkiye Halk 

Bankasının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - İkinci gündemdışı söz talebi Sayın Hilmi Develi'ye ait. 
Sayın Hilmi Develi, esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgili olarak söz talebiniz var; buyurun. 
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esnaf ve sanatkârlar ile KO

Bİ'lerin içinde bulunduğu sorunları Meclis gündemine getirmek için söz almış bulunmaktayım; Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde kayıtlı 4 milyon esnaf bulunmaktadır; bunlar, aileleriyle birlikte yaklaşık 20 mil
yon nüfusa erişmektedir. Ülkemizde sosyal ve ekonomik koşullar, özellikle yıllardır yaşanan yük
sek enflasyon, esnaf ve sanatkârlarımızı yok olma noktasına getirmiş, her gün binlerce işyeri kapa
tılır hale gelmiştir. Yine, siftah bile yapamadan gününü geçiren esnaflarımız, Bağ-Kur primlerini 
bile ödeyemez durumdadırlar. Örneğin, esnafımızın tabi bulunduğu Bağ-Kur, toplam üye sayısının 
yarısından fazlasıyla mahkemeliktir. Binlerce esnaf, Bağ-Kur primini ödeyemediği için, hapse bi
le girmektedir. Esnaf ve sanatkârlar partimizin doğal tabanıdır; elbette, her sorunlarına meşru ze
minde sahip çıkacağız. 
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Sayın milletvekilleri, izninizle, esnaf ve sanatkârların sorunlarından bazılarına değinerek, çö

züm önerilerini de sunmak istiyorum. 507 sayılı Yasa ile 3308 sayılı Yasa ve Bağ-Kur Yasası, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilerek, ivedilikle güncelleştirilmelidir. Bir baş vergisi 
niteliğindeki hayat standardı esası ve peşin vergi uygulaması mutlaka kaldırılmalıdır. Çıraklık eği
timi bir bütün olarak geliştirilmeli, bu anlamda ayrılan fonlar bu kaynakta doğruca kullanılmalıdır. 

507 sayılı Yasa ile Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna verilen yetkiler, bir başka özel hu
kuk tüzelkişiliğindeki kurumlara kullandırılmamalıdır. 

Doğu ve güneydoğu illerimizdeki esnaf ve sanatkârlarımız için faiz oranlan 20 puan düşürül
melidir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlemeye gidilerek, taahhüt 
edilebilecek pay miktarı 1 OOO'den, 5 000'e çıkarılmalıdır. Yani, bunun anlamı şudur: Bugün, esnaf 
ve sanatkârlara ödenmekte olan kredilerin 1 milyardan 5 milyara çıkarılma olanağı olacaktır. 

Esnaf kefaletleri aracılığıyla verilen kredilerde, bloke uygulamasına son verilmelidir. Esnaf ve 
sanatkârlarımızdan, esnaf sanatkâr sicil belgesi ibrazını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme 
mutlaka yapılmalıdır. 

Esnaf ve sanatkârların gelirleri ile yanlarında çalışanların asgarî ücret düzeyindeki gelirlerin
den vergi alınmamalıdır. KOBİ teşvik politikalarından esnaflarımız da mutlaka yararlandın İmalı
dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; KOBI'lerin sorunlarına da kısaca değinmek istiyorum. Bu
gün, ülkemizde, KOBI'lerin temel sorunu, teknolojik dönüşüm ihtiyaçlarıdır. Bu sorunun çözümü, 
öncelikle KOBi'lerin finansman sorununun çözümüne bağlıdır. 

Gelişmiş ülkelerde, KOBI'lerin genel kredi hacmi içerisindeki payları yaklaşık yüzde 44 ilâ 55 
arasındadır. Bu oran, ülkemizde, ancak yüzde 4 mertebesindedir. 1996 yılında başlatılan teşvik fo
nu kredi uygulamaları, maalesef, oldukça sembolik boyutlarda kalmıştır. Yapılan başvurular, tica
rî kredibilite niteliğinde değerlendirilmiş ve sonuçta 1997 yılı aralık ayı itibariyle toplam yaklaşık 
3 bin firmaya kredi verme imkânı olabilmiştir. Oysa, Türkiye'de, küçük ve orta ölçekli sanayi iş
letmesi sayısı 200 bindir; bu orana baktığımızda, yüzde 1,5'i bulabilmektedir. Böyle bir gümrük 
birliği sürecinde KOBİ'lere verilen bu yardım, son derece yetersizdir ve KOBİ'lerle ilgili bütün 
söylemlerin, pratiğe yansıdığında ne kadar olumsuz bir sonuç doğurduğunu ortaya koymaktadır. 

Selektif yaklaşımla ele alınamayan bu kredi tahsis uygulamaları, yetersiz boyutları ve siyase
tin gölgesinin düşmesinin yanı sıra teknolojik içeriği yüksek ürünleri üretebilme amacıyla da ger
çekleştirilememiştir. 

Yeni finansal araçlar mutlaka geliştirilmelidir. Bu doğrultuda olmak üzere, kredi garanti fonu 
ile risk sermayesi uygulamalarının hukuksal altyapısı mutlaka kısa sürede oluşturulmalıdır. Ekono
mimizin, dünyadaki teknolojik dönüşüme uyum sağlayabilmesi için yapılması gereken temel çalış
malardan biri de teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşturulmasıdır. Üniversite-sanayi işbirliğini ku-
rumsallaştıracak ve sürekli kılacak bu mekânların, organize sanayi bölgesi benzeri bir yapılanmay
la, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yaşama geçirilmesi ekonomimiz için son derece ya
şamsaldır. 

Sayın milletvekilleri, izninizle, biraz da, Türkiye Halk Bankasının sorunlarına kısaca değin
mek istiyorum. Türkiye Halk Bankasından sorumlu Sayın Bakan, bankayla yeterince ilgileneme-
mektedir. Halk Bankasının görev zararı 600 trilyona yaklaşmış, Hazine, bugüne kadar, bu konuda 
herhangi bir ödeme yapamamıştır. Doğaldır ki, bütün bunların sonucunu 55 inci Hükümete yükle
mek bir noktada yanlıştır... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

, HİLMİ DEVELİ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Ancak, bugüne kadar biriken bu görev zararının, mutlaka, Hazinece üstlenilmesi gerekmekte

dir. ' • 

Halk Bankasında, şu anda, biri yönetim kurulu üyeliği olmak üzere, üç genel müdür yardım
cılığı boştur. Halk Bankasından, artık, siyasî iktidarlar elini çekmelidir. Siyasî tercihlere göre ban
ka şubesi açılmasından vazgeçilmelidir. Bankada, nitelikli istihdam politikası, mutlaka izlenmeli
dir. Banka çalışanlarının ücretleri ve sosyal hakları, Vakıflar Bankası düzeyinde olmalıdır. Halk 
Bankası, ihtisas bankacılığına dönüştürülerek, hisseleri ve yönetimi TESK'e ve TOBB'a devredil
melidir. 

Halk Bankasının, 30 Temmuz 1997 ilâ Aralık 1997 arasında, esnafa vermiş olduğu kredi mik
tarı 25 trilyon lira, bu dönemde KOBİ'lere verilen kredi miktarı da 8 trilyon liradır. Bu, bir önceki 
döneme göre yarı yarıya azalmıştır. Böyle bir anlayışla küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve esnaf
ların gümrük birliği sürecinde ayakta kalma şansları giderek azalmaktadır. Artık, KOBİ'ler, esnaf 
ve sanatkârlar, politikanın ötesinde somut uygulamalar beklemektedir. 

Bu anlayışla, Yüce Meclise saygılar sunuyor, hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Özkan; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Hükümetimizin göreve başladığı tarihten itibaren, Devlet Bakanlığıma bağlı Türkiye Halk 
Bankası aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerde, 6 ayda 25 trilyon ilave plasman
la, esnaf kredileri tam 150 trilyon liraya çıkarılmıştır. KOBİ'lere kullandırılan kredi tutarıysa, 40 
trilyon lirası banka kaynaklarından, 13 trilyon lirası da teşvik fonu kredilerinden olmak üzere, 53 
trilyon lira artışla 150 trilyon liraya ulaşmıştır. 

Aralık 1997 itibariyle sanayi ve ticaret odalarınca onaylanarak Halk Bankasına gelen 4 580 
başvurudan 2 391 firmaya, bugüne kadar 13,2 trilyon lira artışla 30,7 trilyon lira kredi tahsis edil
miştir. Bu işletmelerde 24 513 yeni istihdam sağlanmıştır. Bu firmalardan 454'ü Doğu, Güneydo
ğu Anadolu illerinde yer aldığı acil destek kapsamındaki 26 ildeki KOBİ'ler olup, kredilerin 6 tril
yon lirası bu KOBİ'lere kullandırılmıştır. Dönemimizde, 5'i doğu ve güneydoğuda olmak üzere, 14 
yeni şube ve 4 büro hizmete açılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet olarak, esnaf, sanatkâr ve KOBİ'lere verdiğimiz destek içeri
sinde, hepinizin yakından takip ettiği gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine ayrı bir önem 
ve öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda, yöre esnaf ve sanatkârları ve KOBİ'lere, diğer sanayi ve tica
rî işletmelere 1997 yılının ilk altı ayında 6 trilyon lira kullandırılmışken, bu tutar, dönemimizde, 14 
trilyon lira ilaveyle 35 trilyon liraya ulaştırılmış ve bu toplam içerisinde esnafa açılan krediler de 
16,2 trilyon liraya yükseltilmiştir. 

Bu doğrultuda, Halk Bankasınca ilk defa bir acil destek kavramı oluşturulmuş ve bu kapsama 
giren 26 ile özgü yeni finansman imkânları ve kolaylıklar getirilmiştir. Bu kolaylıklardan en önem-

, lisi, yatırım yapacak KOBİ'lere açılacak teşvik fonu kredilerindeki özkaynak katkısının yüzde 
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30'dan yüzde 10'a indirilmesi, 20 milyar lira olan yatırım kredisi tutarının 30 milyar liraya, 5 mil
yar lira olan işletme kredisi tutarının da 10 milyar liraya yükseltilmiş olmasıdır. 

Yapılan yeni bir değişiklikle, teşvik fonu kapsamında açılan KOBİ kredilerinin kullanılması
na kolaylık getirilmiştir. Altını çizmek istiyorum, teminat olarak gayrimenkul istenmesi yerine, 
makine rehni ve kefalet imzası alınması uygulamasına geçilmiştir; banka yönetim kurulu kararı ke
sinleşmiştir. 

Yöre KOBİ'lerine verdiğimiz bu destekleri, esnaf ve sanatkârlarımızı da kapsayacak şekilde 
genişletme yönünde çalışmalarımız bulunmaktadır. Halk Bankası tarafından sunulan bilgilendirme, 
danışmanlık hizmetleri, yine bu bölgelerde yoğunlaştırılmaya başlanmıştır. 

Ayrıca, bölgede ihracat faaliyetlerinin gelişmesine yardımcı olmak üzere, Kahramanmaraş, 
Diyarbakır ve Mardin'deki Halk Bankası şubelerine kambiyo yetkisi verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, önümüzdeki yıllarda ekonomimize üretim, 
yatırım ye istihdam yoluyla yaptıkları katkıyla ülkemizi çağdaş ve gelişmiş.ülkeler seviyesine çı
karacak, rekabet gücü olan işletmelere bir dizi yeni imkân daha açma kararındadır. 

Halk Bankası tarafından esnaf, sanatkâr ve KOBİ'lere daha fazla kaynak aktarabilmesi ama
cıyla birtakım iyileştirmelere gidilmektedir. Bu amaçla, 15 trilyon lira olan banka sermayesi, döne
mimizde, 60 trilyon lira bir artışla, 75 trilyon liraya çıkarılmıştır. Değerli arkadaşımız, televizyon 
programında "Halkbank sermayesinin 15 trilyondan 75 trilyona çıkarıldığını; fakat, Hazineden ak
tarılan paranın 3-3,5 trilyon lira düzeyinde kaldığını" söylemiştir. Alışmıştır; daha evvelki hükü
metlerin hepsi öyle yapardı; ama, biz, ilk defa, 15 trilyon lira olan ödenmiş sermayesini 60 trilyon 
lira artırarak 75 trilyona çıkardık. Dönemimizde, altı aylık bu dönemde, 45,7 trilyon lirasını öde-
mişizdir arkadaşlar. (DSP sıralarından alkışlar) Şu anda Halkbank'ın ödenmiş sermayesi 60,7 tril
yon liradır. Tabiî, o arkadaşlarımızın hiçbiri buna dikkat etmez, zahmet edip öğrenmezler; ama, si
yasî amaçla televizyonlarda boy gösterirler. 

Ayrıca, 1993 yılından beri, 550 trilyon lira görev zararı olan Halk Bankasına, hangi hükümet 
döneminde 1 lira görev zararı ödenmiş?! Şimdi, söyleyeyim de arkadaşımız bir öğrensin: 24,2 tril
yon lira benim dönemimde, bizim Hükümetimiz döneminde Halk Bankasına görev zararı ödetil-
miştir. 

Bizim yanımızda olduğunuz zaman, milletvekili olarak seçildiğiniz bu partide, Demokratik 
Sol Partide olduğunuz zaman, bu yanlış konuşmaları, buradaki idareciler sizlere yaptırmazdı; bun
ların hepsi tetkikten geçerdi, inceletirlerdi. Bunların hepsi yanlış şeyler. 

Siyaseten, siyasî hiçbir karışmacılık yoktur. Yönetim kurulundan istifa eden üç kişinin yerine 
hiçbir siyasî atama yapılmamıştır; bunları bize hiç kimse yaptıramaz; bizim aldığımız kültür, eği
timimiz odur; siyasî karışmacılıktan uzaktır ve bunun da gereğini yaparız. (DSP ve ANAP sırala
rından alkışlar) O boşluk da, ayrıca, hiç ummadığınız şekilde, siyasî karışmacılıktan uzaklaştırıl
mış insanlarla doldurulacaktır. Hiçbir hizmette aksama olmaz değerli arkadaşlarım. 

1998 yılında esnaf ve sanatkârlara tahsis edilen plasmanlar, ilk programda 70 trilyon lira artı
rılarak 220 trilyon liraya yükseltilecektir; Ocak 1998'de, yani bugüne kadar 4 trilyon lira plasman 
artışı yapmıştır; şu günkü neticede 154 trilyon liraya ulaşmıştır. Bunların hepsini tek tek öğrenmek 
lazım, araştırmak lazım; ondan sonra bu kürsüye çıkıp konuşmak lazım. 

Diğer taraftan, KOBİ'lere teşvik fonu kapsamında açılan kredilerde, bütçe imkânları doğrultu
sunda, 1998 yılında büyüme sağlanacak, bankanın kaynaklarındaki gelişme doğrultusunda bu prog
ram yıl içinde revize edilecektir. 

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

3. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyümaz'in demokrasinin çağdaşlaştırılması konusunda 
siyasal partilerin önemine ilişkin gündemdışı konuşması 

BAŞKAN - Üçüncü sırada, Sayın Ömer Özyılmaz, demokrasinin çağdaşlaştırılması konusuy
la ilgili olarak gündemdışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bilindiği gibi, bilim adamları, hükümet ya da yönetim şekillerini, yöneten ve yönetime katı

lanların sayısına göre üç gruba ayırmışlardır: Bunlardan birincisi, bir ülkeyi tek kişi yönetiyorsa, o 
ülkede hükümet şekli mutlakiyet, monarşi, krallık, şeflik gibi kelimelerle isimlendirilir. İkincisi, 
yönetim halkın küçük bir azınlığı tarafından üstlenilmişse, bu hükümet şekline de oligarşi, bürok
rasi, aristokrasi gibi isimler verilir. Üçüncü olarak, yönetimin genel olarak halka ait olması halin
de, bu hükümet şekline de demokrasi denmektedir. 

BilindiğKgibi, demokrasi bir hedeftir; fakat, bir ideoloji, bir dünya görüşü değil, başlı başına 
bir siyasal yöntemdir. Dolayısıyla, demokrasi saydamdır ve içerisi de onu hayata geçirecek olan 
milletler tarafından doldurulur; yani, dünya görüşünü, değerler sistemini belirleme işi, milletin ken
disine aittir. 

• Sayın milletvekilleri, demokrasiler, varlıklarını sürdürmek için siyasal desteğe ihtiyaç duyar
lar. Toplumsal-siyasal desteğin bellibaşlı göstergelerinden biri, hiç kuşkusuz, siyasal katılımdır. Bir 
kavram olarak siyasal katılımı, vatandaşların, idarî ve siyasî kadroların hem seçimini hem de ka
rarlarını etkilemek amacına yönelik faaliyetleri olarak tanımlayabiliriz. 

Şüphesiz siyasal katılma, bireysel ya da dağınık kalabalıklar eliyle yapılacak bir eylem değil
dir. Organize olmuş faaliyetlerle ancak bu gerçekleştirilebilir. İşte, bu noktada, siyasal katılmayı 
organize eden yegâne kuruluşlar olarak siyasal partileri görürüz. Siyasal partiler, asgari düzeyde de 
olsa, belli bir programa ve sürekli bir örgüte sahip, halkın desteğini sağlamak suretiyle devlet me
kanizmasının yönetimini sürdürmeye çalışan toplumsal kuruluşlar olarak tanımlanırlar. 

Siyasal partilerin yapısı, sayısı ve faaliyetleri ile siyasal katılma arasında çok yakın bir ilişki 
vardır. Bundan dolayıdır ki, bazı bilim adamları, siyasal partileri, demokratik sürecin -diğer bir.de
yişle siyasal sürecin- hayat kanalları olarak görür ve öyle tanımlarlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çerçevede, bizim ülkemize baktığımızda, demokrasi
ye geceli elli yılı aşkın bir süreyi yaşıyoruz; fakat, demokrasi yaşamımız içerisinde, demokrasi de
neyimimiz içerisinde halkın siyasal katılımını sağlayan ve demokrasinin hayat kanalları olan siya
sal partileri ne kadar örselediğimizi, o kanalları ne kadar kestiğimizi, o kanalları ne kadar ortadan 
kaldırdığımızı şöyle bir görürüz. 1960'ta, 1971'de, 1980'de, bunları hep beraber yaşadık. Nihayet, 
1997 yılında yaşamış olduğumuz ve halen devam etmekte olan süreçte de, yine, böyle bir durum
la karşı karşıya geldik. Şu anda, Türk Halkının en büyük parti olarak seçip Meclise gönderdiği ve 
siyasal sürecimizin en büyük kanalı, hayat kanalı olan Refah Partisinin, bugün, antidemokratik bir
takım eylemlerle, antidemokratik birtakım baskılarla siyasal hayatına son verildiğini, maalesef, 
milletimiz büyük bir üzüntüyle, büyük bir kuşkuyla karşılamıştır. 

AYHAN GÜREL (Samsun) - Size öyle geliyor. 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Bu, sadece milletimiz açısından değil, dünyada olan saygın

lığımız açısından da fevkalade kötü bir durum olmuştur. Buradan, ben, şunu söylemek istiyorum: 
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Meclis, ülkemizde en büyük kuruluştur; Meclis, halkın iradesinin yansımış olduğu, halkımızın gü
vendiği yegâne kuruluştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 
ÖMER ÖZYILMAZ (Devamla) - Halkımızın desteğiyle buraya gelmiş olan siyasal partiler, 

kendi içlerinden birisinin başına böyle bir hal geldiği halde, herhangi bir açıklama dahi yapmamak
ta, gereken girişimlerde bulunmamaktadırlar. Bu, demokrasimiz açısından fevkalade üzüntülü bir 
durumdur, halkımız açısından fevkalade üzüntülü bir durumdur ve Türkiye'nin, ülkemizin dış dün
yaya vermiş olduğu görüntü açısından fevkalade üzüntülü bir durumdur. Meclisimiz tarafından el 
atılarak bu durumun düzeltileceğine ve bu kötü görüntünün, hem halkımızı rahatlatacak hem de 
dünyaya daha iyi bir görüntü verecek şekilde değiştirileceğine inanıyor; bu vesileyle, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özyılmaz, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmelerimiz tamamlanmıştır. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne ge
çiyoruz. . 

Değerli milletvekilleri, tabiî olarak, önce, yarım kalan işlerden başlayacağız. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili 

Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol 
Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam 
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 ün
cü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sa
yısı : 232) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin ikinci müzakeresine başlayacağız. 

Anayasa Komisyonu Başkanımızı göremiyorum; demek ki, Komisyon hazır değil. 
ÖNDER SAV (Ankara) - Komisyon toplantı halinde, yukarıda çalışıyor. 

BAŞKAN - Sayın Sav, teleyöntemle iştirak imkânı olmadığı için, onu tespit ediyorum ki, on
dan sonraki işe sıra gelsin diye. 

Gündemin, biraz önce okuduğum bölümünde bulunan işin müzakeresi ertelenmiştir. 
2. - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Ya

tırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 392 ve 392'ye 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN - Şimdi, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam 
Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon? Hazır. 

(1) 392 S. Sayılı Basmayazı 4.12.1997 tarihli 23 üncü Birleşim tutanağına; 
392'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı da 20.1.1998 tarihli 44 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Sayın Hükümet? Hazır. 

Sayın milletvekilleri, dünkü Birleşimde, tasarının 5 inci maddesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, önergelerin önce geliş sırasına göre okutulmasına, sonra da 
aykırılığına göre işleme konulmasına sıra gelmişti. Şimdi, önergeleri, geliş sırasına göre okutuyo
rum. 

Buyurun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre
lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesine "...olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde..." ibaresinden sonra gelmek üzere "...kalkınmada öncelikli yörelerde..." 
ibarelerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Sıddık Altay 

Ağrı 
Ahmet Çelik 

Adıyaman 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Tevhit Karakaya 
Erzincan « 

Celal Esin 
Ağrı 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Ömer Özyılmaz 

Erzurum 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 

Aslan Polat 
Erzurum 

BAŞKAN - Bir başka önerge var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre
lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesine "...olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde..." ibaresinden sonra gelmek üzere "...ve Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'da bulunan ve kalkınmada öncelikli yörelerden Erzincan, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Adıyaman, 
Elazığ, İğdır, Kars, Şanlıurfa, Sivas İllerinde..." ibarelerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tevhit Karakaya 

Erzincan 

Ziyattin Tokar 

Ağrı 
Abdulilah Fırat 

Erzurum 

Naci Terzi 
Erzincan 

Aslan Polat 
Erzurum 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ahmet Doğan 
Adıyaman 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

BAŞKAN - Bir başka önergemiz var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesine "...olağanüstü hal bölge
si kapsamında sayılan illerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Şanlıurfa İlinde..." ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Zülfükar İzol 

i Şanlıurfa 

BAŞKAN - Bir başka önergemiz var; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre
lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesine "olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde" ifadesinden sonra gelmek üzere "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde yer alan kalkınmada öncelikli yörelerde" ibarelerinin eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Zeki Ertugay Saffet Arıkan Bedük Mehmet Gözlükaya 
Erzurum Ankara Denizli 

Turhan Güven Ahmet İyi maya 
İçel Amasya 

BAŞKAN - Bir başka önergemiz var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "maddede be
lirtilen süre içersinde tamamlanmaması ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İ.Ertan Yülek Aslan Polat Tevhit Karakaya 
Adana Erzurum Erzincan 

Kahraman Emmioğlu Hüseyin Yıldız 
Gaziantep Mardin 

BAŞKAN - Bir başka önergemiz var; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam 
Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Metin Bostancıoğlu A.Turan Bilge Ali Ilıksoy 
Sinop Konya Gaziantep 

Ahmet Kabil Rüşdü Saraçoğlu 
Rize İzmir ' • I 

"Yatırımların bu maddede belirtilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, daha önce alın
mayan vergi, resim ve harçlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, gecikme faiziyle, 
öngörülen amaç dışında kullanılması halinde, ayrıca, kusur cezasıyla birlikte tahsil edilir." 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri, aykırılık derecelerine göre işleme tabi tutacağım. 
En aykırı önergeden başlıyoruz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre

lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesine "...olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde..." ibaresinden sonra gelmek üzere "...kalkınmada öncelikli yörelerde..." 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Sıddık Altay 
(Ağrı) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)- Katılamı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı. 

Önergede birinci imza sahibi Sayın Altay, gerekçeyi mi okuyalım, zatıâliniz ifade mi buyura
caksınız? 

MEHMET SIDDIK ALT AY (Ağrı) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: , 
Tasarıyla, OHAL bölgesi illerinde yatırım ve istihdamı teşvik amacıyla birtakım teşvik, des

tek imkânları sağlanırken, aynı bölgelerde bulunan, aynı sıkıntıları yaşayan, ekonomik ve sosyal 
açıdan geri kalmışlığı, sosyoekonomik göstergelerle tescil edilen diğer illerimiz kapsam dışında bı
rakılmıştır. Bu illerimiz, diğer "kalkınmada öncelikli yörelerden" farklı mütalaa edilmelidir; çün
kü, köy kapsamında 50 ilimiz yer almaktadır ve bu illerimizin birçoğu, doğu ve güneydoğudaki ay
nı kapsamda yer alan illerden çok daha iyi durumdadır. Doğu ve güneydoğudaki köy kapsamında 
bulunan illerin, aynı coğrafya, iklim, sosyal ve kültürel konumda bulundukları OHAL bölgesi il
leriyle birlikte değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. 

BAŞKAN - Önergeye, Sayın Komisyon ve Hükümet katılmadı. 

Gerekçe okundu. 
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, 

karar yetersayısı yoktur; lütfen, çoğunluğunuzu temin edin. 
Saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.47 

, . _ : — © — ; ;.. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.08 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

— -© 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Ya
tırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 392 ve 392 'ye 1 inci Ek) 
(Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
5 inci maddeyle ilgili bir önergenin oylamasında karara yetersayı bulunamadı; ara verdik. 

Şimdi, Önergeyi tekrar oylayacağım ve karar yetersayısının olup olmadığını arayacağım. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar,yetersayısı vardır; 

önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 392.sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre
lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesine "...olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde..." ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
bulunan ve kalkınmada öncelikli yörelerden Erzincan, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Adıyaman, Elazığ, 
İğdır, Kars, Şanlıurfa, Sivas illerinde" ibarelerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tevhit Karakaya 
(Erzincan) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)- Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
Önergedeki birinci imza sahibi Sayın Karakaya?.. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Konuşma hakkımı Sayın Terzi'ye devrediyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Önergedeki birinci imza sahibi Sayın Karakaya* konuşma hakkını Sayın Terzi'ye 

devretti. Sayın Terzi'nin önergede imzası var. 
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Önergenizin gerekçesini ifade etmek üzere, buyurun Sayın Terzi. (RP sıralarından alkışlar) 

NACİ TERZİ (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun ta
sarısının 5 inci maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kantin tasarısı onbirinci ayda Meclis gündemine geldiğinde, bu imkânlar, sadece olağanüstü 
hal bölgesi illerine sağlanıyordu. Komisyon tarafından geri çekilip, daha sonra tekrar Meclis gün
demine getirilen kanun tasarısında, birtakım kriterler öne sürülmüş ve bunlardan, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün belirlediği gayri safî yurtiçi hâsıla rakamı olan 1 500 dolar esas alınmış ve yine, Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının belirlediği sosyoekonomik göstergede eksi 5 puandan daha 
aşağı olan illerin bu kapsama dahil edilmesi benimsenmiştir. 

Bu çerçevede, ilimiz olan Erzincan, kişi başına gayri safî yurtiçi hâsılası 1 692 dolar olması 
nedeniyle, bu kapsama dahil edilmemiştir; fakat, eksi 3,6 olan sosyoekonomik gösterge rakamıyla, 
ikinci şart tutmaktadır. 

Kalkınmada öncelikli yöreler ve olağanüstü hal bölgesi içerisinde kalan 5.0'ye yakın il mevcut
tur; halbuki, bu bölge içerisinde, sadece, bu kapsam içerisine alınmayan Erzincan İlimiz, kalkınma
da öncelikli diğer yörelerden farklılıklar arz etmektedir; şöyle ki: Olağanüstü hal bölgesine müca
vir olma durumuyla, terörden etkilenen bir ilimizdir; yine, verilere göre, en fazla göç veren illeri
mizden biridir; yine -Allah göstermesin, tekrarını nasip etmesin- deprem kuşağında bulunması ve 
sık sık depreme maruz kalması, ilimizin mağduriyetini daha da ağırlaştırmaktadır. 

Bu bölge içerisinde bütün illerin kapsama alınıp, ekonomik ve sosyal şartların demin de ifade 
ettiğim veriler düzeyinde olmasına rağmen, sadece Erzincan İlinin hariç tutulması, hem yöre mil
letvekili olarak bizleri hem de Erzincanlıları üzmektedir. 

Bu Yüce Meclis, deprem anında ve daha sonraki gelişmelerde Erzincan'a gerekli yardımları 
yapmış ve hassasiyet göstermiştir. Görüşülmekte olan kanun tasarısının bu maddesiyle ilgili olarak 
verdiğimiz ve şu anda Komisyonun reddettiği, ama, sizin oylarınızla kabul edileceğini umduğumuz 
önergemizle, gelin, Erzincan İline, bundan önce göstermiş olduğunuz fedakârlığı bir daha göster
miş olun. Çünkü, çevresinde bulunan bütün illerin alınıp, hem ekonomik yönden hem terör yönün
den hem de demin söylediğim deprem yönünden etki altında bulunan Erzincan İlinin dışlanması, 
bizim için kabul edilebilir bir durum değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Komisyonumuzun ve Hükümetimizin kabul etmediği, 
ama, oylarınıza müracaat edildiği zaman kabul edileceğini umduğumuz önergeyle, Erzincan İlimi
zin bu kanun tasarısından etkilenmesini arzu ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Terzi, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 

Önerge sahipleri gerekçelerini ifade buyurdu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre
lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesine "...olağanüstü hal bölgesi 
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kapsamında sayılan illerde..." ifadesinden sonra gelmek üzere "...Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde yer alan kalkınmada öncelikli yörelerde..." ibarelerinin eklenmesini arz ve talep ede
riz. 

i Zeki Ertugay 

(Erzurum) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ne buyurur efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)- Katılmıyo

ruz efendim. ' 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmadı. 
Önerge sahibi Sayın Ertugay, gerekçe mi okunsun efendim? 
ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Gerekçe okunsun. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Tasarıyla, olağanüstü hal bölgesi illerinde yatırım ve istihdamı teşvik amacıyla birtakım teş

vik destek imkânları sağlanmıştır; ancak, aynı bölgelerde bulunan ekonomik ve sosyal açıdan geri 
kalmışlığı ekonomik göstergelerle saptanan diğer illerimiz, teşvik kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Kanun kapsamına dahil edilen iller, benzer coğrafya, iklim, sosyal ve kültürel konumda bulunduk
ları ve en geri kalmış bölgeler olması itibariyle, olağanüstü hal bölgesi illeriyle birlikte değerlendi
rilmesi gerekir. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 

Önergenin gerekçesi okundu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesine "olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Şanlıurfa İlinde" ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ne buyurur efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)- Katılmıyo

ruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. 

Sayın İzol, gerekçe mi okunsun efendim? 
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ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

. Türkiye Cumhuriyetinin en büyük eseri olan GAFın Şanlıurfa'da yaratacağı istihdam, tarım, 
enerji, sanayi ve diğer sektörlerdeki yatırımların.teşvik edilmesi ve yatırımların karşılığının kısa sü
rede amorti edilmesi yanında, süratle kalkınarak halkın refah ve mutluluğunun yükseltilmesi, bu 
suretle de tarım ve turizm alanında yeni özendirici teşviklerin de uygulamaya konulması, Şanlıur
fa halkı için son derece gerekli ve önemlidir. Bu sebeple, Şanlıurfa İlinin kalkınmada öncelikli yö
reler kapsamına alınması. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. Önergenin gerekçesi arz ve takdim 
olundu. 

, Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam 
Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Metin Bostancıoğlu 
(Sinop) 

ve arkadaşları 
"Yatırımların bu maddede belirtilen süre içinde tamamlanmaması halinde, daha önce alınma

yan vergi, resim ve harçlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gecikme faiziyle, ön
görülen amaç dışında kullanılması halinde ayrıca kusur cezasıyla birlikte tahsil edilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)- Katılıyo

ruz Sayın Başkan. . 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katıldı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Komisyon katılamaz, çoğunluğu yok. 
BAŞKAN - Efendim, doğrudur, bir usulî hatadır. 
Sayın Komisyon, çoğunluğunuz var mı? Bir göreyim efendim... 
Komisyon üyelerini tespit edelim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını is

tiyoruz. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Efendim, Komisyonun yetersayısı yok.(ANAP ve DSP sıralarından "Var, var" seslen) Efen

dim, saydım; yok. Rica ediyorum... 
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NECDET TEKÎN (Kırklareli) - Var, var. 
BAŞKAN - Mesele şu efendim: Komisyonun katılması bir anlam ifade etmez beyler. Müsa

ade buyurun... Komisyonun katılması bir anlam ifade etmez; oylayacağım. 

Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamadı. Çoğunluğu olmadığı için, Komisyonun "katı
lıyoruz" beyanını dikkate almadım. 

Hükümet katıldığını ifade etti. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
Görüşülmekte olan 392 sayılı tasarının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "belirtilen süre içe

risinde tamamlanmaması ve" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
İ. Ertan Yülek (Adana) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun)-Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Karar yetersayısını arar mısınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, bundan önce kabul 

edilen önergeyle, aslında bu önergeye de yanıt verilmiş oldu; bu olay çözülmüş durumda. O neden
le, ikinci defa katılmamız mümkün değil. 

BAŞKAN - Efendim, siz, katılıyor musunuz katılmıyor musunuz; onu ifade buyurun. 

MALİYE BAKANI ZEKERİYE TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Peki. 
Önerge sahibi Sayın Yülek; buyurun. 
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben arkadaş

larla beraber, bu önergeyi, Komisyonun da gözünden kaçmış olması düşüncesiyle vermiştim. Sa
yın Bakanın da biraz evvel belirttiği gibi, buna benzeyen bir önerge iktidar grubu tarafından veril
di ve o önerge de kabul edildi. 

Şimdi, burada çok kısa bir izahat vermek istiyorum. Deniliyor ki "Yatırımların Bu maddede 
belirtilen süre içinde tamamlanmaması..." Yani, 2002 yılına geliyor. 2002 yılında tamamlanmazsa, 
alınmamış olan birinci ve ikinci bentte yazılı olan birçok hususların cezasıyla alınacağını amirdir. 
Oysa, adam, yatırıma girmiş, birsürü masraf etmiş, şu veya bu şekilde tamamlayamamış ise ve ta
mamlama imkânı da sene bitmesi münasebetiyle olmamış ise, bu adamdan ceza almanın manası 
yok. 

MUSTAFA GÜVEN KARARAN (Balıkesir) - Var!.. Var!.. 
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Efendim, varsa, bundan evvelkini niye kabul ettiniz?! Aynı 

ibare... 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Hem el kaldırdılar... 
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla)-Tabiî, el kaldırdılar bundan evvelkine... 
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Bakın, arkadaşlar, her şeye, parti meselesiyle bakmayın. Ben, burada bir hatayı düzeltmek için 

bu önergeyi verdim ve Sayın Bakana da teşekkür ediyorum, buna benzer bir önergede mutabakata 
varıldı ve kabul edildi. Ben, oradaki hatayı izah etmek için söz almış bulundum; yani, düşünün ki, 
adam, 2001 yılında yatırıma başlamış, bir yıl içerisinde yatırımı bitiremeyecek; bitiremediği için 
"gel, sen, şu muafiyetlerin hepsini cezalarıyla birlikte öde" diyorsunuz; olacak iş değil tabiî. Bu ne 
olur; siz, teşvik ederken, teşvik etmemiş olursunuz; 2000 yılına geldiğiniz zaman, adam, yatırım
ları yapamayacağım diye, hiçbir yatırıma teşebbüs etmez; çünkü ceza gelecek. Dolayısıyla, bu ce
zanın kaldırılmasını amirdi,, bundan evvelki önergeyle bu kabul edildi. 

Yalnız, ben, bir hususu -Sayın Bakanla mutabakata varmıştık- belirtmek istiyorum. Diyelim 
ki, 2001 yılında teşvikini aldı, yatırıma başladı; ama, biz biliyoruz ki, Türkiye'deki yatırımların sü
resi iki üç yıldan daha aşağı değildir; üç yıllık bir'yatıfjm süresi olduğunu kabul ediniz ve 2001,'den 
bir yıl sonra 2002 geldi ve adam, yatırıma bütün heyecanıyla, şevkiyle devam ediyor; o zaman, biz 
bundan ceza mı alacağız; almamak için, ben, zabıtlara geçmesi bakımından bu sözü aldım; eğer teş
vik almışsa ve teşvik süresi de verilmiş ise, o teşvik süresinin sonuna kadar ceza alınmaması husu
su zabıtlara geçerse, bu insanların 2000'den itibaren şevki kırılmaz, yatırım heyecanı devam eder 
ve tasarıdan beklenen fayda da temin edilmiş olur. Aksi takdirde, bir yıl sonra, herkes "2002'de bi
tecek, o halde ben yatırımı yapmayayım; çünkü, ceza gelecek" der ve yatırımı yapmaz. Eğer Sayın 
Bakan da, burada zabıtlara geçmesi yönünden, bundan evvelki önergeyle birleştirerek -tekrar edi
yorum- teşvik belgesi almış olanlardan, yatırıma başladıktan sonra yatırımın bitme süresine kadar 
ceza alınmayacağını söylerlerse, bu suretle gayeye ulaşılmış olur. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yülek, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, bir açıklamanız olacak mı efendim? 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, verdiğimiz önerge, aslında, 

benzer amacı sağlamaya yönelikti; amacımız, hiçbir şekilde ceza uygulamak değildi. Yatırımların 
zamanında bitirilememesi nedeniyle ceza uygulaması olayı, biraz önce kabul edilen önergeyle or
tadan kalkmış oldu efendim. Bunu, bir daha tutanaklara geçirmiş oluyoruz. 

BAŞKAN - Tabiî, önergenin ortadan kalkma yöntemi bellidir Sayın Bakan; onun için, ben iş
lemi devam ettirmek zorundayım. 

Önergeye Sayın Komisyon katılmadı; ama, Sayın Bakan, benzer bir önergeye daha önce ka
tıldıkları gerekçesiyle, önergeye katılmadıklarını ifade buyurdular. 

Ben, bu gerekçe tahtında, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Karar yetersayısının aranmasını istemiştik Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim; onu biliyorum. 
Kabul etmeyenler... 
METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, istismar bu; böyle şey.olmaz! 
BAŞKAN - Efendim, karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmemiştir. 
HASAN DENİZKURDU (İzmir) - Hadi, bir daha iste!.. Bir daha iste!.. (ANAP ve DSP sıra

larından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sayın grup başkanvekilleri, bu Genel Kurul çalışmaları, su

huletle ve usuletle yürütülürse rahat gider. Tabiî ki, karar yetersayısının aranması talabinde bulun
ma, her sayın üyenin en tabiî hakkıdır; toleransla karşılayalım, hırçınlıklara vesile olmayalım; be
nim temennim budur; ama, herkes tavrını belirlemede muhayyerdir. 
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ŞAHİN ULUSOY (Tokat) - Sayın Başkan, oylamaya geçildikten sonra karar yetersayısının 

aranması istenildi, onu dikkate almadınız. 

BAŞKAN - Sayın Ulusoy, Sayın Karakaya oylamadan önce talepte bulundu. Hatta, oylama
dan önce, Sayın Doğan'ın da bir talebi vardı; o talebi unuttuğum için işleme koymadım. Yapma
yın... 

Sayın milletvekilleri, 5 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde değişik şekliyle kabul edil
miştir; hayırlı olsun. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Sigorta Primi İşveren Payları 
MADDE 6. - 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere; Olağanüstü Hal Bölgesi kapsa

mında sayılan illerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni işe baş
layan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu illerdeki işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
nin 31.10.1997 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son 4 aylık sigorta prim bodrola-
rında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkla
rı işçiler için, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas 
kazançları üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin işveren hissesi hazinece karşılanır. 

Ödeme usul ve esasları,,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine 
/ Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca müştereken belirlenir. 

BAŞKAN - 6 ncı madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Veli 
Yıldırım talepte bulundular. 

Kişisel söz talebinde bulunanlar -şu ana kadar- Sayın Aslan Polat, Sayın Cevat Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz hakkımı, Sayın Hüsamettin Korkutata'ya devrediyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Veli Yıldırım; buyurun. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, görüşülmekte olan yasa tasarısının 6 ncı maddesi 
üzerinde söz aldım; bu vesileyle, Sayın Divanı ve Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 6 ncı maddesinde, bu yasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 31.12.2002 yılına kadar, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, yasanın yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra açacakları işyerlerinde çalıştıracakları işçilerin Sosyal Sigortalar Ku-
rumuna'ödenmesi gereken işveren payına düşen sigorta priminin alınmaması; yine 31.10.1997 ta
rihi itibariyle verilmiş olan sigorta prim bordrolarında belirtilen işçi sayısından fazla çalıştırılacak 
işçilere ait işveren hissesine düşen sigorta priminin ödenmemesi yönünde getirilen bir istisna var
dır. 

Tabiî, tasarı komple olarak değerlendirildiğinde, bu maddeyle getirilen istisna, tasarının ama
cına uygun bir düzenlemedir. Bu nedenle, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tasarının bu mad
desine olumlu oy vereceğiz; ancak, yine bir sakıncamızı belirtelim. Bundan amaç, bu teşvikler, 
doğru bir düzenlemedir; ama, bunlar, tüm, komple olarak o bölgede ele alınmadığı takdirde, batak
lığın sadece bir bölümünü ilaçlamakla, o bataklıktaki sivrisinekleri öldürmek mümkün değildir. 
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Nitekim, Sayın Başbakanın, Sayın Başbakan Yardımcısı Demokratik Sol Parti Genel Başka

nının ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanının, Susurluk olayıyla ortaya çıkan ve bu yönde 
düzenlenen bir raporda, o bölgedeki işadamlarının faili meçhul cinayetlere kurban gitmesinin dev
let sırrı olarak nitelendirilmesi ve o konuların açıklığa kavuşmaması için, bu yönde raporda yer alan 
bölümlerin açıklanmamasını, Hükümetin bu tasarıyla getirmiş olduğu gayeye ters bir uygulama 
olarak görmekteyiz. 

Şimdi düşünün ki, İstanbul'da yaşayan, İzmir'de yaşayan veya Kocaeli sanayi bölgesinde ya
şayan bir işadamının, sermaye sahibinin gidip o bölgelerde yatırım yapması mümkün değildir. Geç
mişte, tatbikatta da gördüğümüz gibi, o bölgelerde yatırım yapan işadamlarının o bölgeden olduğu
nu, Diyarbakır kökenli Halis Toprak'ın gidip Lice'de yatırım yaptığını görmekteyiz. Bu nedenle, o 
bölgede evvela can güvenliğinin temin edilmesi, faili meçhullere kurban giden işadamlarının fail
lerinin biran önce bulunması gerekir. Yazarların ve çizerlerin o bölgede öldürülmesiyle ilgili olay
ların, bu Hükümet tarafından devlet sırrı diye açıklanmamasını, demokrasi açısından son derece 
yanlış görmekteyiz. 

54 üncü Hükümette, o dönemin Başbakanı Refah Partisi Genel Başkanı, ne yazık ki, yine bu 
tür olaylarda aynı hassasiyeti göstermemiştir. Demokrasinin, gün geldiğinde, herkes için, bir oksi
jen gibi, bir hava gibi elzem olduğunu şimdi anlamışlardır. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Siz, her zaman antidemokratiksiniz... 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Devamla) - O bölgede, o bölge temsilcilerinin içinde yer aldığı 

bir siyasî partinin kapatılmasında demokrasi akıllarına gelmemişti. Yine, o bölgede demokrasi akıl
larına gelmediği gibi, o insanların, Parlamentoda halkın temsilcisi olduklarını unuttular ve aleyhin
de oy kullandılar; ama, şimdi görüyoruz ki, ülkemizde kuvvetler ayrılığının bir bölümü olan en 
yüksek yargı organımızın kararına karşı, bu arkadaşlarımız demokrasinin arkasına sığınmak sure
tiyle o yüce mahkemeyi yıpratmaya çalışıyorlar. 

Elbette ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkede demokrasinin tüm kurum ve kuralla
rıyla gerek iş sahasında gerek siyasette ve gerek ekonomide yerleşmesinden yanayız. Ama, siyasî 
partiler nasıl ki demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır, şunu unutmayalım ki, yargı organları de
mokrasinin daha vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Demokrasinin arkasına sığınarak yargı organlarımızı yıpratırsak, ülkede rejimi hırpalamış olu
ruz, ülkede rejime zarar vermiş oluruz. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Millet sizi iyi tanıyor. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Devamla) - Bu nedenle, buraya çıkıp konuşan değerli milletve

kili arkadaşlarımızın, demokrasi konusunda, yargı organlarının da vazgeçilmez unsur olduğunu, 
yargı organlarını yıpratmakla hiçbir yere varılamayacağını her an hatırlamalarını diliyorum. 

Tasarının bu maddesine de olumlu oy vereceğimizi Yüce Kurula arz ediyor, saygılar sunuyo
rum. (CHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Emin Aydın; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MEHMET EMİN AYDIN (Siirt) - Muhterem Başkan, değerli milletve
killeri; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 6 ncı maddesi üzerinde Gru
bum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili 72 nci maddesinde "İş kazalarıyla meslek hasta

lıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım ve 
ödemelerle her çeşit yönetim giderlerini karşılamak üzere, Kurumca bu kanun hükümlerine göre 
prim alınır" denilmektedir. 

Ayrıca, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun prim oranlarını düzenleyen 73 üncü madde
sinde zikredilen primlerin Hazinece karşılanması şeklinde yapılan değişiklik, bölge milletvekilleri 
olarak bizleri sevindirmiştir. Bu atılan adım, doğu ve güneydoğudaki kalkınmada öncelikli yörele
rin gelişmesi konusunda çok küçük bir adımdır; ancak, ilk bakışta, kalkınmada öncelikli yörelerin 
büyük nimetlere kavuşacağı, istihdamın artacağı görülüyorsa da, bunun böyle olmadığını söylemek 
istiyorum. Bir elin parmaklarını aşmayan üretim merkezlerinin çalıştırdıkları işçi sayıları göz önü
ne alındığında ortada gülünç bir katkının olduğu görülür. Mesela, seçim bölgem olan Siirt'te, ka
nunda öngörülen 10'dan fazla işçiyi çalıştıran işyeri sayısı 3'U geçmez. Geçenlerde bir tekstil fabri
kası açıldı; şu anda deneme üretimi yapmaktadır ve oradaki işverenin, burada çalışan 100 işçinin dı
şında başka bir şeyi yoktur; bu da senede 13 milyar Türk Lirasına tekabül etmektedir. Dolayısıyla, 
doğu ve güneydoğudaki kalkınmada öncelikli yörelerin bir adım daha ileri gidebilmesi için, kalkı
nabilmesi için çok daha köklü tedbirlerin alınması gerekir. Kaldı ki, bu bölgede yatırım yapacak özel 
sektörün önünde en büyük handikap, hammadde ve ürettiği malın pazarlanması sorunudur. Orada 
üretilen bir malın pazarlanması konusunda gerçekten büyük bir handikap vardır. Dolayısıyla, pa
zarlama konusunda bazı düzenlemeler getirilerek oradaki işadamlarımıza katkıda bulunmak gerekir. 

Doğu ve güneydoğudaki en büyük sorunların neler olduğuna değinmek istiyorum: Biliyorusu-
nuz, doğu ve güneydoğudaki insanlarımızın en büyük geçim kaynağının ilki hayvancılık, ikincisi 
de tarımdır. Yöredeki hayvancılık potansiyelinin değerlendirilebilmesi için, her şeyden önce mera
ların ye yaylaların oradaki insanlara açık olması lazım. Orada yaşayıp hayvan yetiştiren insanları
mız, maalesef, hayvanlarını meralara götürememekte; götürdükleri zaman da jandarmayla karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla, doğu ve güneydoğudaki geçim kaynağı olan hayvancılık, bu 
şekilde yok edilmiş ve bitirilme noktasına getirilmiştir. Eğer, doğu ve güneydoğuya bir şeyler ya
pılmak isteniyorsa ve bu tasarı konusunda hükümetimiz samimi ise, çok önemli olan doğu ve gü
neydoğudaki hayvancılık konusunu da ele alması ve buralarda hayvancılıkla geçinen insanlarımı
zın önümüzdeki ilkbahardan itibaren meralardan yararlanmalarını serbest kılması gerekir. 

İkinci bir sorun ise, tarımın teşvik edilmesi konusudur. Tarım, doğu ve güneydoğudaki insan
larımızın ana geçim kaynaklarından bir tanesidir. Tarımın teşvik edilebilmesi için gübre fiyatları
nın yöre halkına daha ucuz satılması, orada elde edilen ürünlerin daha iyi bir fiyatla değerlendiril
mesi ve yöre çiftçilerine, gerek hammadde gerek traktör ve mazot temininde devletin kolaylık sağ
laması lazımdır. • I 

Diğer bir sorun da, doğu ve güneydoğudaki doğa imkânlarının değerlendirilmemesidir. Bura
da, çok büyük su kaynaklan olmasına rağmen, maalesef, oradaki akarsular üzerinde barajlar kuru
lamamakta, ülkemiz bir enerji darboğazıyla karşı karşıya kalmaktadır. Mesela, Dicle Nehri üzerin
de, Keban Barajının üç misli büyüklüğünde bir enerji üretme imkânı olduğu halde, maalesef, bu
güne kadar, Sarıkız ve Dicle Barajlarının dışında başka bir yatırım yapılmamıştır. Oysa, oradaki HI
SLI Barajının -ülkenin geleceğidir- hem oradaki yöre insanına hem de ülke enerjisine çok büyük bir 
katkı sağlayacağı herkesçe bilinmektedir. Dolayısıyla, doğu ve .güneydoğudaki nehirlerin çoğu de
ğerlendirildi, maalesef, sadece Dicle öksüz bırakıldı. Dolayısıyla, Dicle üzerindeki barajlar zinciri
ni ve Botan Nehri üzerindeki barajlar zincirini bir an önce gerçekleştirip, hem yöre halkının kalkın
masını hem de ülkenin ekonomisine sağlayacağı katkıyı da bir an önce sağlamakta büyük yarar var 
diyorum. 
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Diğer bir konu da -eğer, doğu ve güneydoğunun gerçekten kalkınmasını istiyor isek, orada 

mevcut olan imkânları değerlendirmek lazım- madenlerin değerlendirilmesidir. Mesela, Siirt'in Şir
van İlçesinde, Türkiye'nin, belki de dünyanın en iyi tenörlü çok muazzam bir bakır rezervi olduğu 
halde, buradaki bakır rezervleri bugüne kadar değerlendirilememiştir. Buradaki bakır rezervlerinin 
oranı binde 12 civarındadır. Dolayısıyla, Şirvan'daki bu bakır madeninin bir an önce ülke ekono
misine kazandırılmasında çok büyük bir yarar vardır. 

Diğer bir boyut da, eğitimdir. Evet, bir bölge, eğitimsiz kalkınmaz; bir ülke, eğitimsiz kalkın-
maz; dolayısıyla, eğitimin, her şeyden önce, kalkınması gereken yerde kaim kılınması ve bir an ön
ce tesis edilmesi lazımdır. Oysa, bölgem olan Siirt'te, birçok branş öğretmeninin bulunmadığını, 
köylerde öğretmenlerin bulunmadığını, öğrencilerimizin çok büyük bir eğitim sorunuyla karşı kar
şıya olduğunu, ben, kendi gözümle müşahede ettim. Dolaştığım okullardaki altıncı sınıf uygulama
larında, 8 yıl kesintisiz uygulamalarında çok büyük bir eksikliğin olduğunu gördüm. Oradaki öğ
rencilerin, branş öğretmeni yüzü görmediğini ve derslerinin boş geçtiğini, maalesef, çok üzülerek 
gördüm; buna, bir eğitimci olarak gerçekten çok üzüldüm. Dolayısıyla, eğitimin daha iyi bir hale' 
gelmesi için, doğu ve güneydoğudaki öğretmen yetersizliğinin bir an önce giderilmesinin, oraya 
atanan öğretmenlerin bir an önce yerlerine gitmelerinin ve eğitime katkılarının sağlanması gerekir. 

Diğer bir boyut da, sağlıktır. Sağlık, gerçekten, doğu ve güneydoğuyu kasıp kavuran en büyük 
sorunlarından biridir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aydın, buyurun. 

MEHMET EMİN AYDIN (Devamla)-Teşekkür ederim. 
Doktor yetersizliği, oradaki insanlarımızın, çok ufak bir operasyon için diğer şehirlere, hatta, 

Ankara'ya, İstanbul'a gitmeleri konusunda onlarr mecbur kılmaktadır. Bu insanlarımızın kendi ille
rinde sağlıklarına kavuşabilmeleri için, oradaki uzman doktor, hastane ve yatak sayıları artırılarak, 
doğu ve güneydoğudaki sağlık sorunumuzun bir an önce halledilmesi gerekir. 

Diğer bir soruna da değinmeden geçemeyeceğim; altyapı sorunları. Tabiî ki, doğu ve güney
doğuda yatırım yapacak olan özel sektör ve müteşebbisler, her şeyden önce, gideceği yerde altya
pının olmasını arzu eder. İşte, altyapı hizmetlerine baktığımız zaman, doğu ve güneydoğudaki ille
rimizin en az nasibini alan iller olduğunu görüyoruz. Seçim bölgem olan Siirt'te ve gezdiğim diğer 
yörelerde yolu asfaltlı olan köy sayısının çok az ve nadir olduğunu görüyorum. Dolayısıyla, bura
daki köy yollarımızın -mayın tehlikesinden de kurtulması açısından- bir an önce asfaltlanması ko
nusunda, Hükümetimizin tedbirler alması gerekir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; dolayısıyla, söz konusu olan bu kanun tasarısını, 
biz, bir adım olarak görüyoruz ve bu kanun tasarısını destekliyoruz. Çıkacak bu kanunun, bölge
mizdeki insanlarımıza hayırlı olmasını diliyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Aydın,,teşekkür ederim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güllülü; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA NECATİ GÜLLÜLÜ (Erzurum) - Sayın Başkanım, saygıdeğer mil

letvekilleri; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması 
ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan 
önce Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Ya

tırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının "Sigorta Primi İşveren Payları" başlıklı 6 ncı maddesinde, 31.12.2002 tarihine 
kadar uygulanmak üzere; olağanüstü hal bölgesi kapsamında sayılan illerde, bu maddenin yürürlü
ğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, yeni işe başlayan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükel
leflerinin, bu illerdeki işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce işe başlamış olan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 31.10.1997 tarihinden önce ilgi
li idareye vermiş oldukları en son 4 aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ila
ve olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için, 506 sayılı Kanunun 
72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca, prime esas kazançları üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin 
işveren hissesinin hazinece karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 nci maddesinde "iş kazaları ile mes
lek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yar
dım ve ödemeler ile her çeşit yönetim giderlerini karşılamak üzere, Kurumca, bu Kanunun hüküm
lerine göre prim kesilir" denilmiş; anılan Kanunun 73 üncü maddesinde de, işçilerin kazançları üze
rinden kesilecek primlerin işveren hissesi belirtilmiştir. 

Sigorta primine esas taban ücreti, 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 50 mil
yon 52 bin liradır. Buna göre, asgarî ücret üzerinden ücret alan bir işçinin sigorta priminin işveren 
hissesi 9 760 140 lira olarak belirtilmiştir. Böylece, kapsamda sayılan illerde yatırım yapan işvere
ne, çalıştırdığı her bir işçi için -işçi başına- aylık olarak 9 760 140 lira sağlanmış bulunmaktadır; 
yani, bu vesileyle, göçe maruz kalan illerimizde istihdamı artırmak maksadıyla, bu işçilerimizin si
gorta primlerinin işveren hissesi yükünü hafifletmek gibi bir teşvik ihdas olunmuştur ve dolayısıy
la, doğuda istihdamın artırılması cihetine gidilmektedir. 

Dikkatinize arz etmek istiyorum; dünden beri, bu kanun tasarısı görüşülürken, özellikle batı il
lerimizdeki milletvekillerimizin daha huzurlu olduğunu görüyorum. Sebebi şu: Olağanüstü hal 
kapsamında olan 11 ile ilaveten, yine gelir seviyesi, belli kriterler nazarı itibara alınarak 1 500 do
ların altında olan illerimizin de olağanüstü hal kapsamında olan 11 ile eklenerek bu sayının 22'ye 
iblağ olması, batıdaki büyük şehirlere bu nispette göçün önlenmesine bir tedbir olarak görülmekte
dir; yani, doğudan ve güneydoğudan batı illerimize göç eden insanlarımıza bir baraj teşkil edilmek
tedir. Biz, hep, doğuda göç veren illerimizden şikâyetçi olmaktayız. Haddizatında, batıdaki göçe 
maruz kalan, göç alan illerimiz bu durumdan daha fazla tedirginlik duymaktadır. Neden; oradaki, 
gerek altyapı hizmetlerinden; yani, belediyecilik hizmetlerinden gerek kültürel erozyon bakımın
dan ve gerekse siyasî ve iktisadî bakımdan göç alan illerimizin, göç veren illerden daha fazla etki
lendiği ve daha kötü duruma düştükleri, yıllardan beri müşahede edilen sosyal bir gerçektir. 

Bu itibarla, bu kanun tasarısı, sadece güneydoğu ve doğu illerindeki göçü azaltmakla değil, ba
tı illerimizde, gelişmiş yörelerimizde sosyal patlamaların, sosyal hadiselerin önlenmesi bakımından 
da çok önemli bir tedbir olarak kabul edilmelidir. 

Durum, bu manzarayı arz ederken, özellikle, dün, bizim saygıdeğer milletvekillerimizden Sa
yın Polat, Sayın Başbakanın 25 Ocakta Erzurum'a teşriflerinde, Erzurumluların, Erzurumlulara ya
pılan bu hizmetlerden dolayı da Sayın Genel Başkanın veya Başbakanın yakasına yapışacakların
dan,, bunun hesabının Sayın Başbakandan sorulacağından söz etmi-ş bulunmaktadır. Tabiî, Başba
kanın yakasına yapışabilirler; şöyle ki: Erzurum'daki halk şunu diyecektir: "Siz, bizi, bu hizmetler
den beş yıl mahrum ettiniz. Sizin, şu gün getirmiş olduğunuz tedbirleri, beş yıl önceki iktidarlar ge
tirmiş olsalardı, biz, bu tedirginliği, bu perişanlığı beş yıl çekmemiş olacaktık." Yani, Sayın Mesut 
Yılmaz, sen, iktidarını beş yıl geciktirmekle, doğuda ve güneydoğuda yaşayan bizlere haksızlık 
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etmiş oldun diye yakasına yapışacaklardır. Yoksa, bu kıymetli hizmeti vermiş olmalarından dolayı 
Mesut Yılmaz'ın yakasına yapışma yerine, elbette ki şükranlarını, elbette ki takdirlerini sunacaklardır. 

Ayrıca şunu söyleyeyim. Bir saygıdeğer milletvekilimiz ve bakanlık yapmış olan arkadaşımız 
da, Erzurumspor'a bir destekten bahsettiler, Sayın Başkandan dilediler. Değerli arkadaşlarıma arz 
etmek istiyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, bundan bir hafta kadar önce, 50'şer 
milyar lira gibi önemli bir meblağ, 2 nci ligde play off a çıkmış 10 kulübün başkanlarına Sayın Baş
bakanca takdim edilmiştir. Ben çok iyi hatırlıyorum. Geçen yıl, o zamanki Başbakanımız Sayın Er-
bakan'ın, Erzurum'a bir 10 milyarlık yardım çekini, davul zurnalarla, nasıl ihtişamla takdim ettik
lerine şahit oldum. 

Tabiî, şunu arz etmek istiyorum: Küheylan kulun doğurduğunda ses çıkarmaz; ama, bir tavuk 
bir yumurta verdiği zaman ortalığı birbirine geçirir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Aslan Polat'ın Erzurum'u çok sevdiğine inancım sonsuzdur. 
El şaplatma!.. Ama, dün etinden et kesilmiş gibi feryadına bir mana veremedim. Acaba, Erzurum'a 
bu vesileyle gelecek olan hizmetler kendilerini neden bu ölçüde tedirgin etti; bunu anlamakta zor
luk çekiyorum. Bunu esefle karşıladım. Bu Hükümetten ve saygıdeğer Başbakandan, bu âli hizmet
lerine karşılık, Sayın Polat'ın dünkü davranışlarından dolayı özür diliyorum Erzurumlular adına ve 
bu kapsama dahil olan 21 vilayetin, gerek milletvekilleri adına gerekse orada yaşayan her ferdi adı
na, bu Hükümete, şükranlarımı arz ediyorum, saygılarımı sunuyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sen kendi adına konuş. . 
NECATİ GÜLLÜLÜ (Devamla) - Bu hayırlı hizmetlerin, ülkemize ve o 22 vilayet halkına ha

yırlı olmasını diliyorum; Batılılara da, göçe maruz kalmalarından dolayı duydukları o büyük sıkın
tının kendi üzerlerinden kaldırılmış olması nedeniyle, göz aydın dileklerimi iletiyorum ve hepini
ze saygılar sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 
Aykon Doğan konuşacaklar. 

BAŞKAN - Peki, efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Doğan; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; aslında, biz, çok önemli bir yasa tasarısını görüşüyoruz. Tabiî, konu da, sigorta primi 
işveren paylarıdır; bu nevi teşvik hükürnleri uygulanmış mıdır... 

Gerçekten, gelişmiş ülkelerde dahi -örneğin, 1980'lerin sonlarında, Mittcrrand'ın iktidara geli
şiyle birlikte, Fransa'daki işsizliğe çözüm arayan zamanın sol hükümeti, bütün Fransa'da böyle bir 
tedbiri getirmiştir- yeniden işe alınan -sadece bir işçide değil, belli bir sınırla olmak üzere- bu ki
şilerin sigorta primleri işveren payı, hazine tarafından karşılanmıştır. 

Şimdi, burada, aslında baktığınız zaman, sadece 9 il için getirilen bir tedbir bu... 
REFİK ARAŞ (İstanbul)-22 ile de çıkarılabilir... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Pardon, 11 il için getirilen bir tedbir bu. Halbu

ki, işsizlik sorunu, Türkiye'nin genel bir sorunu ve tarımı çıkardığınız zaman -tarımdaki mevsim
lik işçiliği, oradaki istihdamı bir tarafa bıraktığınız zaman- Türkiye'deki işsizlik sorunu yüzde 10'un 
üzerindedir ve Türkiye'nin en önemli \sorunudur. 

Bu yasa tasarı, biraz alelacele hazırlanmış bir yasa tasarısıdır ve buna, artık, Hükümet tasarısı 
da diyemeyiz; çünkü, komisyonda başka bir şekle dönüştü. Türkiye'nin çok önemli bir sorunu olan 
işsizlik sorununa, sadece 11 ilde, böyle çok palyatif tedbirle çare aramayı, gerçekten, çok da üze
rinde durulacak bir konu olarak görmüyorum. 

- 164 -

file:///sorunudur


T.B.M.M. B : 4 5 2 1 . 1 . 1 9 9 8 0 : 2 
REFİK ARAŞ (İstanbul) - 22 ile efendim... 22 ile çıkabilir yani... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hayır "çıkabilir" değil; yasada bunu koyuyo

ruz... 
REFİK ARAŞ (İstanbul) - Evet, yasa öyle diyor. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Böyle gelmiş, 11 il belirlenmiş ve 11 il getiril

miş; sonra, Hükümet bunu alacak; halbuki, Türkiye'nin her tarafında bu işsizlik sorunu var; geliş
miş bölgelerde de var ve Türkiye'de, bir taraftan bir tarafa gitmek de yasak değil. Bir bölgede eko
nomik kalkınmayı sağlamak başka bir şey, istihdam yaratmak başka bir şey; bunu ayırmak lazım. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - İkisi birbirine bağlı... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hayır. 
Diyorsunuz ki "ben, bu illerde istihdam yaratacağım." İstihdam yaratmanın temel şartları, he

men hemen diğer gelişmiş yörelerde yerine getirilmemiş ki, bu illerimizde nasıl sağlayacaksınız? 
Sayın Meclis Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, bakanlar ve milletvekilleriyle Di
yarbakır'ın -Diyarbakır da bu iller arasındadır- bir ilçesinde, özel sektörümüz tarafından kurulmuş 
çok güzel bir tesisin açılışına gittik; orada her şey vardı. Orada her şey vardı: Yatırım vardı, altya
pı vardı, maden vardı; ama, gidin bakalım, bugün çalıştırabiliyor musunuz? Yani, meseleleri, böy
le, sigorta primini de efendim biz karşılayalım demekle... Şimdi, sigorta primindeki karşılamayı 
şöyle bir tahlil edelim. Aslında, bu nevi tedbirlerlerle ilgili tezim şu: Türkiye çapında düşünmek la
zımdır. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Hepsini mi teşvik? O zaman teşvik olur mu?! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bugün, bütün Türkiye'de, istihdam yaratan, ye

niden istihdam yaratan, 4 milyon sigortalı insan vardır; ama, sigortasız da 4 milyon insan vardır. 
Şimdi, ben bir noktaya geliyorum: Bugün, özel sektörünüz, 4 milyon insanı, sigortaya ihtiyaç duy
madan çalıştırabiliyor mu; çalıştırıyor. Niçin çalıştırıyor; çünkü, mevcut sigorta rejiminiz buna im
kân veriyor; yani, mevcut sigorta sistemi, bugün, Türkiye'de, 8 milyon çalışanın yansını sigorta sis
temi dışında çalıştırabiliyorsa, şimdi bu ülkedeki insanlar, neden, sigortasız, yasal olarak -bakın 
gayri yasal demiyorum- çalıştırma imkânı varken, sadece, sizin işveren sigorta priminizi devlet 
ödüyor diye bu işçiyi İstihdam etsin?!. 

Yani, mesele, buradan gelmek istediğim nokta şudur: Önce, sigorta sisteminde bir reform yap
mayacaksınız; bu çarpık çurpuk bir sigorta sistemiyle ve ondan yararlanarak, bu 11 ilde bir istih
dam arayışına gireceksiniz!.. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Geliyor, o da geliyor. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Türkiye'nin sorunlarını, böyle, kısa vadeli ve 

çok uzun çalışmayı içermeyen birtakım çalışmalarla ve bu nevi kanun tasarılarıyla çözmek müm
kün değil. 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Bu bir ilk adımdır; iyi niyetli bir ilk adımdır. Müsaade ederseniz 
22 ilde olacak. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Doğan, siz konuşmanıza devam edin efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, mesele şudur: Bugün, 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1997 yılındaki açığı 800 trilyon. Şimdi, hesap edin, bu saydığınız il
lerde, Hazinenin aldığı vergi falan yok. Bakın, işte, burada istatistikler elinizde; bu illerden ne ver
gi aldığınıza bakın. Buralardan, bizim, sigorta primi aldığımız da yok değerli arkadaşlar. Siz, sigor
ta primi alınmayan illerde, sigortadan birtakım avantajlar yaratarak istihdam yaratmak şeklinde bir 
yola çıkmışsınız. . 
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MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Yapılan iyi şeyleri takdir ediyoruz. 
REFİK ARAŞ (İstanbul) - Zararı ne? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Zararı şudur: Değerli arkadaşlarım, bir iş yapa

caksak, gerçekten sonuç verecek bir iş yapalım. 
Geçmişte yapılan teşviklerle bu illerdeki işadamlarına haksızlık yapılmıştır. Burada üzerine 

basarak bu konuyu belirtmek istiyorum. Denilmiştir ki: "Efendim, biz, teşvikler verdik, bu teşvik
leri aldılar ve o illere yatırım yapmadılar." Hayır; o teşvikleri alan insanlar o illere yatırım yapmış
lardır; ancak, onlara yol gösterilmediği için yatırımın boyutlarını büyük tutmuşlardır ve bitireme-
mişlerdir. Ondan sonra, zamanın hükümeti, 1980-1990 arasında gelen hükümetler demişlerdir ki: 
"Biz, bunlara teşvik verdik, para da verdik; ama, gittiler, oralarda yatırım yapmadılar, başka yerde 
yatırım yaptılar." Bu, o bölgelerde konuşulan bir yaradır. Yeri gelmişken, burada bunu düzeltmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, fakirlik alt sının, sadece doğuda ve güneydoğuda değil, Orta Anadolu'ya 
doğru da kaymıştır. Millî gelirdeki bölüşüme bakınız; Orta Anadolu'nun millî gelirden aldığı pay, 
bu teşvik tanıdığınız 11 ilden çok daha fazla değil. Belirtmek istediğim, doğuyu kapsamış, Karade-
nizin bir bölgesini almış, Orta Anadolu'ya doğru geliyor... Çok daha kapsamlı, çok daha sonuç alı
cı tedbirler getirmedikçe, bu nevi tedbirlerle bir sonuca varmak mümkün değildir. 

Bir vergi reformunu, bir sosyal güvenlik reformunu getirmek mecburiyetindeyiz. Finans refor
munu getirin... 

Değerli arkadaşlarım, siz, bütün yetkileri merkezde topluyorsunuz; bugünkü idarî yapılanmay
la Ankara'dan Şırnak'taki yatırımı teşvik etmeniz mümkün değildir. 

Bu tasanda, bütün arkadaşlarımın dikkatini çekmek istediğim bir husus vardır. O kadar bürok
rasi getiriyorsunuz ki, 5 inci maddeye göre, yatırımın tamamlandığını, Maliye Bakanı ve Hazine
den sorumlu Devlet Bakanı bir araya gelecekler de, ondan sonra kararlaştıracaklar; burada da var, 
yine, 6 ncı maddede de var. Bu tasarı, getirdiği teşviklerden daha çok bürokrasi getirmektedir; bun
da ittifak edelim... 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Hayır, hayır, öyle bir şey yok. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - İttifak edelim... Yetkilerin, bu kadar devredil
diği, işlerin, bakanlıklara bu kadar havale edildiği böyle bir yasa olmaz; ne yapacaksanız yapın. İş
te, düzelttiniz, yok kusur cezası, yok usulsüzlük cezası... Değerli arkadaşlarım, her noktasında bir 
eksikliğini gördük. Şimdi, geçmiş yılları bir tarafa bırakalım. Geçmiş yıllarda -sayın arkadaşlarım 
burada değindiler- bakanlığım sırasında, bu illerin hepsini aşağı yukarı gidip ziyaret ettim, Erzu
rum'u da ziyaret ettim. Yapılması gereken şey, önce altyapıdır; bu illerde eksik olan altyapıdır. 

İçimizde, pekâlâ, özel sektörde yatırım yapmış, üretim yapmış arkadaşlarımız var; ben onlara 
soruyorum: Şu teşviklerle oraya gidermişiniz? Buradan gelmek istediğim şey şudur: Aslında, mev
cut bir teşvik sistemi vardı, bunun süresi bitmişti; bu tasarıyla, çok farklı bir teşvik sistemi getiril
miyor. Zaten, eğer, 1997 yılı sonuna kadar olan teşvik sistemiyle bir şey yapabilseydiniz, böyle bir 
yasaya ihtiyaç duymadınız; yine de bir şey getirilmiyor. Altyapı, değerli arkadaşlarım altyapı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Doğan. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Demiryolu, havayolu, borsa, güvenlik ve mahallinden yönetim; en önemli şey mahallinden yö
netim... 
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Bir de şu var; şunu soruyorum değerli arkadaşlarım, en önemli husus şudur: O bölgelerde, ön

celikle, sektörel teşvike ihtiyaç vardır. Çünkü, ürettiğiniz şeyi öncelikle tüketecek bir toplum bula
mazsanız, bu üretimi ne için yapacaksınız!.. Yani, kundura üreteceksiniz, Şırnak'tan İstanbul'a ge
tirip satacaksınız!.. Bu, mümkün değil... 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Bu mantıkla... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN'(Devamla) - Hayır, o bölgeye de sarsıcı -bu mantıkla değil-

sonuç getirici ve mahallinden disipline edilen, mahallinden planlanan, mahallinde uygulanan, ma
hallinde izlenen ve yürütülen programlarla o bölgelere yaklaşmanız lazımdır. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Mahallî idareler reformu da geliyor. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - B u vesileyle, maddenin biraz da kapsamını aşan 
bir konuşma yaptığımın farkındayım Sayın Başkan... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Konuşmanın en güzel ve en doğrusu da bura-
sıydı. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) - Canın sağ olsun. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) -Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP 
ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunanlardan Sayın Polat, buyurun.(RP sıralarından alkışlar) 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı

yorum. • • • , . • 

392 sıra sayılı Kanun Tasarısının sigorta primi işveren paylarını, Hükümetin, işveren adına 
ödemesine ve bir kolaylık getirmesine ilişkin 6 ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulu
nuyorum. 

Bizim üzerinde en çok durmak istediğimiz konu şu: Birincisi, bir önerge vermiştik, kabul edil
medi; yani, biz beş yıllık süreyi az görmüştük, hiç olmazsa bunu 2002 değil de, 2005 ve 2010 yı
lına kadar uzatabilir miyiz diye düşünüyorduk, önceki maddelerde reddedilmişti. 

Sebebi şu; Doğu Anadolu'da bugüne kadar bu teşviklerden dolayı ciddî bir sanayileşme olma
mıştır. Biraz önce burada konuşan tüm arkadaşlar da belirttiler; Doğu Anadolu'ya gittiğimiz zaman, 
buraları, genellikle hep yarım kalan veya çalışamayan veya normal çalışamayan tesislerle dolu ola
rak görürüz. Burada da, nakit teşvikle beraber veya nakit teşvikten daha çok, vatandaş orada iş yap
tığı zaman, yatırım yaptığı zaman kâr edebilmesi için birtakım kolaylıklar getirilmelidir. Bunların 
da vergi yoluyla, prim ödeme şekliyle veya enerji konusunda birtakım avantajlarla sağlanmasının 
doğru olacağı kanaatindeyim. 

Önümüzde Atatürk Üniversitesince yapılmış bazı araştırmalar var. Mesela, 1989 yılında Tür
kiye genelinde bir işçinin verimlilik endeksi ortalama 100 iken, bu, Doğu Anadolu'da 67'ye düş
müş; 1992'de ise Türkiye genelinde verimlilik 100 iken bu, Doğu Anadolu'da 59'a kadar düşmüş
tür, şu anda bu daha da aşağılara inmiştir. 

Bunun bir başka ifadesi şu olabilir: Türkiye genelinde 100 işçiyle yapılan bir işin, Doğu Ana
dolu'da 169 işçiyle, aynı teknolojiyle yapılmasına emsal oluyor. Bu, neyi gösteriyor; Doğu Anado
lu'da, Türkiye ortalamasına göre daha fazla işçi çalıştırılıyor, dolayısıyla, bu işyerlerinde işçi daha 
çok yoğunlaşıyor ve işçi emeğine daha fazla muhtaç olunuyor. Bunun için, Doğu Anadolu'da işçi 
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ücretlerinde yapılacak bir avantaj, bir kolaylık, her zaman için batıdan çok daha önemli ve çok da
ha realisttir. Şimdi, bu şartlardan dolayı, bilhassa 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerine geliyor bu 
tedbir. 1 işçiyi 9,7 milyon kabul edersek, 97 milyon; takriben 10 kişi çalıştıran bir işyerine de 100 
milyon liralık bir yardım oluyor; bunun önemli bir rakamı değil de... Burada, esasında, Doğu Ana
dolu'da ve memleketimizde -en büyük itirazlardan birisi- yeni iş üretmeye yönelik olmasından do
layı bir itiraz var. O da şu; şu anda, mesela, orada iş yapan müesseseler var, 10 veya 15 işçiyle ça
lışıyor. Bu işyeri için bu fayda sağlanmıyor; ancak yeni yapılan bir işyeri için bu fayda sağlanıyor. 
O zaman da ne oluyor: Biraz önce, bir sene veya iki sene önce burada işe başlamış olan işyerleri, 
bugün, aynı şekilde işe başlayan işyerlerine göre rekabet edemez duruma, daha zor bir duruma dü
şüyorlar. Halbuki, biz istiyorduk ki, bu tahdidi -Türkiye'de beş veya on yıl mı yapıyoruz- bütün iş
yerlerine yapalım. Bütün işyerlerinde bu randımanı sağlarsak, eşitliği ve rekabeti sağlarız; aynı yer-, 
de çalışan, aynı işi yapan işyerleri arasında ters rekabet doğurmayız diye düşünüyorduk. Bizim, 
onun için bu konuda bir itirazımız var ve itirazımızın aslı da şudur: 10 işçi biraz fazla, hiç olmaz
sa bunu biraz daha düşürebilir miyiz diye düşünüyorduk. 

İkinci düşündüğümüz ve yaptığımız itiraz; şu anda, mevcut çalışan işyerlerine de, hiç olmaz
sa bu öngörülen süre içerisinde bu faydaları, bu teşvikleri sağlamanın normal olacağı kanaatindey
dik. 

Şimdi, biz bu konuları konuşurken vakit gelip geçiyor. Biraz önce burada konuşan Erzurum 
Milletvekili arkadaşımız bize bir iki laf attı; ben, kendisine cevap vermek istiyorum; o da şu: Bu 
konuyu kendileri başlattılar. Salı günü, Erzurum'da Anavatan Partisi ti Başkanı televizyonlara çı
karak "Hükümet tasarısına ihtiyaç kalmadan, kanun hükmünde kararnameyle, Erzurum'un kapsa
ma alındığını" ilan ettiler. Ben, kendilerine "bunun yanlış olduğunu, bunun Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşüleceğini, Bakanlar Kuruluna yetki verileceğini, ancak Bakanlar Kurulu kabul eder
se •bu illerin kapsama gireceğini" belirttim. Bunun üzerine, sayın milletvekili arkadaşım, Erzu
rum'da şunu söyledi: "Bu kanun çarşamba günü çıkacak, çarşamba günü Erzurum da kapsamda ola
cak. Çarşamba günü Erzurum kapsama girmezse ki..." 

NECATİ GÜLLÜLÜ (Erzurum)-Evet... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Bakın, sayın milletvekilim şunu söylüyorum: Bu kanun çıktığı 
zaman, evet, doğrudur, Diyarbakır, Tunceli, kanun kapsamına girecek; fakat, Erzurum ancak Ba
kanlar Kurulu isterse ve karar alırsa girecek. Kendileri dediler ki: "Çarşamba günü Erzurum kap
samda. Erzurum kapsamda değilse, ben istifa edeceğim" aynen bu ifade... "Siz de istifa edecek mi
siniz" dedi. Ben de, Sayın Başbakana, "bu değerli milletvekili arkadaşımızı Erzurum'da mahcup et
tirme, istifa etmeye maruz bırakma, Erzurum'u direkt olarak kararnamenin içine alın ki, değerli mil
letvekili arkadaşım pazar günü Erzurum'a gelirken zor duruma düşmesin" dedim. 

NECATİ GÜLLÜLÜ (Erzurum) - Senin sözünle mi!.. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Şimdi, benim demek istediğim konu buydu sayın milletvekilim. 

İkinci olarak da şunu söylemek istiyorum; geçen sene Erzurumspora Sayın Başbakanımızın 
yaptığı yardım, özel yatırımdı, Acil Destekten, sırf Erzurum için yapılan bir jestti. Bu sene yapılan 
yatırım ise... 

. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NECATİ GÜLLÜLÜ (Erzurum) - Ne yatırımı, hangi yatırım?.. 

BAŞKAN - Sayın Güllülü, sizi dinlediler; izin verin lütfen. 

Devam edin Sayın Polat. 
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ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Bakanım, şu anda bu sene ise, sizin vermiş olduğunuz 50 

milyar lirayı, ben bir şey söylemedim, kötü olduğunu da söylemedim, bakana da teşekkür ettim; 
yalnız, o, bütün vilayetlere verildi. "Bize, Doğu Anadolu olarak, geçen seneki Başbakanın, Acil 
Destekten özel olarak yaptığı jesti, bu Başbakan da yapar mı?" diye sordum. Yapar veya yapmaz, 
o sizin bileceğiniz bir konu ve bir konu daha sordum: "Aynı mealde, Rizespora avantajlı bir yatı
rım yaptınız mı?" dedim, benim sormak istediğim soru buydu. 

Sayın Bakanım, şimdi ben şunu söylüyorum, ben Sayın Başbakanı falan bilmiyorum; fakat, 
Sayın Maliye Bakanımıza gerçekten çok güveniyorum ve kendisi bana "ben buna kefilim" dedi, 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Biltekin Bey de "kefilim" dedi, ben, bu iki kefili çok sağ
lam kabul ettiğim için, artık bundan sonra Erzurum'u buraya girmiş kabul ediyorum ve buradan... 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Bin defa tekrar ediyorsun... 

ASLAN POLAT (Devamla) - Refik 3ey, sizi de kabul ediyorum; ama, sizi Erzincanlılar bi
raz üzüyor, onu söylüyorum. 

Sayın Bakanım, burada, bu işi daha fazla uzatmadan, inşallah, Erzurum'u kapsam içerisinde 
görürüz. 

Sayın Güllülü kardeşim de benim eski mahalle arkadaşımdır, ağabeyimdir, kendisine saygım 
sonsuzdur; onun üzülmemesi için ben bu sözü söylemiştim, yoksa başka bir şey söylememiştim. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarınd n alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Polat, vallahi, dünyada işiniz iş; bu, isimlerini zikrettiğiniz Sayın Bakanla, 

Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, en büyük mağazalardan birine kefil olsa, tamamını tes
lim ed .der, sizin işiniz bitmiş. 

ASLAN POLAT (Devamla) - İşte, Erzurum da, Türkiye'nin en büyük vilayet olduğu için ka
bul ettiler. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 
Hadi, gene, Erzurumlular... 
Sayın Güllülü, hiç sessiz orada durun. Yani, gayet nazik cevapladı giti. 
Efendim, teşekkür ediyorum. Yani, böyle bir hava içerisinde yapılan çalışma hepimizi rahat

latıyor. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ayhan, zannediyorum, sırasını Sayın Korkutata'ya devret

tiler; zaten, Sayın Korkutata'nın da söz talebi vardı, yerlerini değiştiriyorum. 
Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 392 sıra sayılı 

kanun tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde, şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Fakat, maalesef, kanun tasarısı üzerindeki fikirlerimi arz etmeden önce, CHP Milletvekili Sa

yın Veli Yıldırım'ın, yıldırım gibi düştüğü şu sandalyeden yaptığı konuşmaya birkaç kelimeyle ce
vap vermek istiyorum. 

NİZAMETTİN SEVGİLİ (Siirt) - Bir kelimeyle ver yeter. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla) - Biz, hepimiz, birbirimizi çok iyi biliyoruz; 

ANAP'ın sekiz yılda bu memlekete ne yaptığını biliyoruz; sizin beş yılda -1991'den I995'e kadar-
bu memlekete ne yaptığınızı biliyoruz. Onun için, gelin, bu konulara girmeyin, akıllı akıllı yeriniz
de oturun. (RP sıralarından alkrşlar) "Demokrasi" diyor CHP... Şöyle, demokrasiden bahsederken, 
Veli Yıldırım in, yıldırım değil, ışık bile olmaması lazım. 

- 169 -



T.B.M.M. B : 45 21 .1 .1998 O : 2 
Değerli arkadaşlarım, 1991-1995 yılları arası, bu memlekette faili meçhullerin zirveye çıktığı 

dönemdir. 1991-1995 yılları arası, sizin, Tunceli'ye giremediğiniz dönemdir, potinler altında ezil
diğiniz dönemdir; kalkıp da, efendim, 54 üncü Hükümet şöyle yapmadı, böyle yapmadı demeye 
hakkınız yok. Sizin hakkınız yok, kimin hakkı olursa olsun. 

Doğulu işadamlarından bahsediyorsunuz. 1991 yılı, sizin hükümette bulunduğunuz dönemdir; 
doğulu işadamlarının sakıncalı piyade ilan edildiği dönemdir; işe sokulmadığı dönemdir. Değerli 
kardeşim, 1991 yılı, doğulu işadamlarının, bilerek, isteyerek, alınıp, götürülüp, öldürüldüğü dö
nemdir. Faili Meçhul Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonu üyesiydim. Bu konuda... 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Misal ver!.. Misal ver!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Misali, 1 midir, 1 000 midir; 3 500 faili meçhul 

var. 300-400... 
AYHAN FIRAT (Malatya)-Atmayla olmaz!.. 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla) - Atma değil, bomba atmadır, bomba; kafanıza 

doğru!.. 
AYHAN FIRAT (Malatya)-Hikâyeyle olmaz!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Hikâye değil arkadaşlarım. Siz, Hükümette de

ğil miydiniz bu dönemde?!. ' 
AYHAN FIRAT (Malatya) - Misal ver!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA, (Devamla) - Siz neredeydiniz, ayda mıydınız, nefesiniz mi 

yoktu?! 
AYHAN FIRAT (Malatya) - Orada konuşan misal verir, hikâyeyle olmaz!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Misal işte bu: Bu kadar faili meçhul var, bu ka

dar insan yasaklanmış, hiçbiri, maalesef, işlere giremiyor. 
Bu dönemde, maalesef ve maalesef, doğu ve güneydoğuda, her şeye rağmen gitmeyen... 
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) - O zaman Başbakan kimdi, Başbakan; Tansu Hanımdı. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hüsamettin Bey, DYP'yi üzüyorsun!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Senin tarihin daha kirli Halitçiğim, Halitçiğim... 

Sende neler var, neler var... Bilirim, sendekilerin hepsini bilirim ben. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Bizde kir olmaz!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Birbirimizi de iyi tanırız. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Bizde kir olmaz bizde!.. 
BAŞKAN - Sayın Korkutata... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Ramazandır yanlış bir şey söylemek istemiyo

rum Başkanım. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bizde kir olmaz!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Halitçiğim ben seni iyi tanırım, sen boşver!.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bizde kir olmaz!.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bak, altı ayda bir tane faili meçhul kalmadı. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Bu Halit'in ağzına da kilit vurmak lazım ca

nım... "Dur, ramazandır söylemeyelim" dedik. 
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BAŞKAN - Sayın Korkutata, 392 sıra sayılı kanun tasarısına bir gelelim lütfen.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 392 sıra sa

yılı kanun tasarısına gelmeden önce, söylenecek birkaç söz daha var., 
Şimdi, doğu ve güneydoğudaki işadamlarından bazıları, hakikaten, çokı ciddî fedakârlıklar 

göstermek suretiyle, herkesin bölgeden kaçtığı, beyin göçünün olduğu, hak arama yollarının tıkan
dığı, kimsenin şerefini, haysiyetini, gururunu muhafaza edemediği dönemlerde, bütün bu riskleri 
göze alarak, bölgede hizmet yapmaya devam eden insanlara, maalesef, işte o CHP'li dönemde, ma
alesef, bunların primleri ödenmemiş... İki yıl, şu anda dahi, şu anda ANAP dönemine gelinmiş yi
ne ödenmiyor, yine ödenmiyor... Ne isteniyor biliyor musunuz işadamından?.. İşadamı gitmiş "bu 
kadar zamandır bekliyor, niye ödemiyorsunuz" diye sormuş ve adama demişler ki, işte "önce, siz, 
verginizi ödediniz mi" ödedik... Peki, KDV ödenmiş mi; yazı yazılmış ödenmiş. Peki, başka; efen
dim, bu faturalar sahte midir, değil midir? diye yazı yazılmış, sahte değil, hepsinin kaydı var. Peki, 
ne; işadamına "git, kimden fatura almışsan..." İsmiyle, cismiyle, rakamıyla her şeyiyle var bende.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Yalnız, bir tek süreniz yok; işte, onlar var da... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Süre daha çok... 
BAŞKAN - Buyurun. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Diyor ki "gidin, bana, fatura aldığınız o adam

ların defterlerini getirin." Bu, suiniyet değil de nedir değerli arkadaşlar? Şu anda burada bunu bi
len bakanlar da var; suiniyet değildir de nedir bu? Suiniyet... İsmiyle, cismiyle, her şey ve şu anda 
burada salonda bulunan, bunu bilen bakanımız da var; durum böyle. 

Değerli arkadaşlar, onun için, kimse şundan ve bundan bahsetmesin. Aslında söylenecek çok 
şey var. Yani, biz istiyoruz ki, tabiî ki, Doğu ve Güneydoğu'da bir şey yapılacaksa bundan şeref du
yarız; bunu, kim yaparsa yapsın, kesinlikle polemik meselesi de yapmayız. Bunu, ANAP yapmış, 
CHP yapmış, DYP yapmış, bundan şeref duyarız, kanımızın son damlasına kadar yanında oluruz, 
eğer, bölgeye yapılıyorsa; ama, biz ciddî bir şey yapılsın diyoruz. Bu bölgenin insanı yıllarca, de
falarca kandırıldı, perişan edildi, hep sükûtu hayale uğradı, artık "yeter" diyoruz, uğramasın ve ya
pılan bir şey ciddî olsun. 

Şu anda görüştüğümüz kanun tasarısında, maalesef, çeşitli çelişkiler var; daha sonra söz hak
kı alabilirsek, inşallah, bu konulara değineceğiz. Bir kere çatışma var: 10 işçin var, yeniden 10 iş
çi aldın, eski 10 işçine ayrı bir ücret, yeni aldığın 10 işçiye ayrı bir ücret; olmaz böyle şey. Bunun 
sonucunda ciddî maliyet farkı çıkar ortaya. Yeni şirket, maalesef, işte, bütün bu muafiyetlerden is
tifade edecek, aynı malı imal eden eski şirket edemeyecek; ne olacak; ciddî bir maliyet farkı... O 
zaman ne olacak; işçi ile patron arasına ciddî sıkıntılar girecek. Bu önemlidir ve bana göre, bunun 
düşünülmesi lazım. Niye, çünkü, o şirketini feshedecek, mecburen o işçileri de dışarı atacak, yeni 
şirket kuracak, yeni teşvik alacak, o da o muafiyetten istifade edecek ki, aynı maliyete ulaşabilsin. 
Bunların hepsi çözülmeliydi arkadaşlar, burada çözülmemiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkutata... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Özür dilerim; emrederseniz giderim efendim. 
BAŞKAN - Estağfurullah da, yani... (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler.) 
YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Ramazandır, devam etsin... 
BAŞKAN - Efendim, ne buyurdunuz... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Ben gidebilirim... 
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BAŞKAN - Siz lütfen toparlar mısınız... 
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla) - Peki. 
Değerli arkadaşlar, şu anda, bölgede organize sanayi bölgeleri var. Organize sanayi bölgeleri

ne bir kuruş para ayırmamışız. Eğer, cidden, gerçekten, burada yatırımın yapılmasını, istihdamın 
artmasını istiyorsak, bu sanayi bölgelerine ciddî şekilde para aktarmak mecburiyetindeyiz. Evet, sı
kıntılarımız var; ama, oradan buradan kırpmak suretiyle, buraya vermek mecburiyetindeyiz. 

Bu bölgede havaalanlarının mutlaka yapılması lazım. Birçoğu başlamış, yarım, duruyor; bu 
sene yapılan 50 milyar liralık, 40 milyar liralık tahsisle bu havaalanlarının -mesela Bingöl Hava
alanının- yıllarca bitmesi mümkün değil. Eğer, hakikaten bölgeyi düşünüyorsak, bunlara ciddî bir 
para aktarılması lazım. 

Daha önce, bütün illerde ekonomik koordinasyon toplantıları yapılıyordu; ciddî, her an taze 
bilgiler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkutata, lütfen, saygı sunar mısınız efendim. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Bunlar da Sayın Hükümet tarafından şu anda ta

til edilmiş. Bunların çok daha ciddî faydaları olduğunu mülahaza ediyoruz. İnşallah yeri geldiğin
de diğer görüşlerimizi arz ederiz. 

Saygılarımla, sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Şaym Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, istirahat buyurunuz. Orada şahsınıza sataşıldığından söz ediyor

sunuz. 
' ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Benim ricam şudur; 69 uncu maddeye göre, hangi sözlerle sataşıldığını, bir kâğı
da, bir pusulaya lütfen yazınız; zabıtları getirtip inceleyeceğim. 

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, biz bunları duyduk. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Sayın Başkanım, sizin gözünüzün önünde... 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, müsaade buyurun. Siz duymuş olabilirsiniz, ben takip edememiş 

olabilirim. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... Yüce Genel 

Kurul bütün sözleri dinledi. 
BAŞKAN - Buyurun... Nedir, ne dediler efendim? 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Efendim, ismimi vermek suretiyle... 
BAŞKAN - Zatıâlinizin konuşmasını da hatırlayarak tespit ediyorsunuz değil mi? 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Sayın hatibin konuşmasından örnek veriyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim, ne dedi? 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - İsmimi vermek suretiyle, "Sayın Veli Yıldırım, sizin 

döneminizde çizmeler altında ezildiğinizi, faili meçhul cinayetlerin sizin döneminizde işlendiğini 
-ismimi vererek- sizin konuşmaya hiç hakkınız yoktur, hele sizin bu kürsüden yıldırım gibi gelip 
ışık gibi düşmeye hakkınız yoktur" dedi. Beni töhmet altında bırakacak, sanki bir kabahatim var
mış gibi, cümleler sarf etti. Bu nedenle, lütfen, açıklama yapmak için söz istiyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Yıldırım, zabıtları getirtiyorum; oturum içerisinde değerlendireceğim efen

dim. 

Sayın milletvekilleri, 6 ncı maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre

lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesine "...olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde..." ibaresinden sonra gelmek üzere "kalkınmada öncelikli yörelerde" 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Sıddık Altay 
Ağrı 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

Celal Esin 
Ağrı 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Fikret Karabekmez 
Malatya 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Aslan Polat 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre

lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesine "...olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde..." ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
bulunan ve kalkınmada öncelikli yörelerden Erzincan, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Adıyaman, Sivas, 
Elazığ, İğdır, Kars, Şanlıurfa, Sivas İllerinde" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tevhit Karakaya i Lütfü Esengün Naci Terzi 
Erzincan Erzurum Erzincan , 

M. Ziyattin Tokar Ahmet Doğan Abdulilah Fırat 
Ağrı Adıyaman Erzurum 

Ömer Özyılmaz Aslan Polat . Abdüllatif Şener 
Erzurum Erzurum Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesine "olağanüstü hal bölgesi 

sayılan illerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Şanlıurfa ilinde" ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre

lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesine "olağanüstü hal bölgesi kap
samında sayılan illerde" ifadesinden sonra gelmek üzere "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele
rinde yer alan kalkınmada öncelikli yörelerde" ibaresinin eklenmesini arz ve talep ederiz. 
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Zeki Ertugay Saffet ArıkanBedük, Ahmet İyimaya 

Erzurum Ankara Amasya 
Mehmet Gözlükaya Turhan Güven 

Denizli İçel 
BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme tabi tutacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 şıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre

lerde İstihdam Yaratılması Ve Yatırımların Teşvik EdümesUle-193-Sayıh Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin "...olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde..." ibaresinden sonra gelmek üzere "...kalkınmada öncelikli yörelerde..." 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

SıddıkAltay 
. . v . (Ağrı) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Komisyon ne buyuruyor? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Efendim, önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmadılar. 
Sayın Altay?.. Efendim, önerge sahibi Sayın Altay yok. 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Tasarıyla, OHAL bölgesi illerinde yatırım ve istihdamı teşvik amacıyla birtakım teş

vik, destek imkânları sağlanırken, aynı bölgelerde bulunan, aynı sıkıntıları yaşayan, ekonomik ve 
sosyal açıdan geri kalmışlığı sosyoekonomik göstergelerle tescil edilen diğer illerimiz kapsam 
dışında bırakılmıştır. Bu illerimiz, diğer "kalkınmada öncelikli yörelerden" farklı mütalaa edil
melidir. Çünkü, köy kapsamında 50 ilimiz yer almaktadır ve bu illerimizin birçoğu doğu ve güney
doğudaki aynı kapsamda yer alan illerden çok daha iyi durumdadır. Doğu ve güneydoğudaki köy 
kapsamında bulunan illerin aynı coğrafya, iklim, sosyal ve kültürel konumda bulundukları OHAL 
bölgesi illeriyle birlikte değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon katılmadı, Hükümet katılmadı; birinci imza sahibi ol
madığından gerekçe okundu. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, dikkate alacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Refah bu kanuna karşı mı? 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Çifte standarda karşıyız. 
BAŞKAN - ...Efendim, karar yetersayısı yoktur. 
Kaç dakika ara verelim?.. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - 15 dakika yeterli efendim. 
BAŞKAN - Efendim, 14.50'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.36 
© — • , 

- 1 7 4 -



T.B.M.M. B : 45 21 .1 .1998 O : 3 
ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 14.55 
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 
• — © '•— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Ya
tırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 392 ve 392 'ye l inci Ek) 
(Devam) « 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Altay ve arkadaşlarının önergesinin oylanması sırasında karar ye
tersayısı aranmış, bulunamamıştı. Aynı önergeyi yeniden oylayacağım ve yeniden karar yetersayı
sını arayacağım. > 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır, 
önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var; işleme tabi tutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yöre
lerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesine "Olağanüstü hal bölgesi 
kapsamında sayılan illerde" ifadesinden sonra gelmek üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde yer alan kalkınmada öncelikli yörelerde ibaresinin eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Zeki Ertugay 
(Erzurum) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ertugay, konuşacak mısınız? 
ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ertugay, gerekçenizi ifade etmek üzere buyurun. (DYP sıralarından alkış

lar) 
ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esasında, Yüce Meclise 

daha önce geldiği şekliyle vermiş olduğumuz önergeler, bu ikinci gelişinde, 2 nci maddenin dcğiş-
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tirilmesinden sonra, fazla bir anlam ifade etmedi; pratik bir değeri yok. Ancak, bu vesileyle; yani, 
2 nci maddenin olağanüstü hale endeksli olarak ve birkısım illerin de, gelişmişlik düzeyi gösterge
si olarak, 1 500 dolar esas alınarak tespit edilmesi ve hükümet kararnamesiyle belirlenmesi 2 nci 
maddede öngörüldükten sonra, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı maddelerdeki Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerindeki kalkınmada öncelikli yöreler kavramının oraya eklenmesi fazla bir şey ifa
de etmiyor. Bu vesileyle, görüşlerimi şöyle ifade etmek istiyorum: Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerindeki illerin hemen hemen tamamı -özellikle Doğu Anadolu Bölgesindeki iller- aynı ka
deri paylaşan, aynı kış şartlarının hüküm sürdüğü, aynı çaresizi! Jerin, sıkıntıların yaşandığı ve kal
kınmanın bir bütün kohsept olarak ele alınması gereken iller olarak görülmelidir. 

Elbette ki, her ilin, her ilçenin ayrı bir kalkınma programıyla ele alınıp, problemlerinin, potan
siyelinin, yöntemlerinin, getirilecek hizmetlerin şeklinin ayrı ayrı ele alınması gerekir; ama, kalkın
ma olayı olarak baktığınız zaman, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi illerine bir bütün olarak bak
mak zorundasınız. Bu bakımdan, bu kanun tasarısının getirmiş olduğu en önemli sakınca, aynı böl
gede olan ve kalkınmışlık ihtiyacı itibariyle, hizmet ihtiyacı itibariyle, olağanüstü hal kapsamında 
olan illerden daha fazla ihtiyaç içerisinde bulunan Erzincan gibi, Elazığ gibi illeri kanun tasarısının 
içerisine dahil etmemesidir. 

Bir diğer tezat, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki bu illerimize, birtakım hizmet
leri aynı kanun içerisinde, bir kısmını kanunla, bir kısmını da kararnameyle, getirecek bir kapsama 
dahil etmiştir. Bu bakımdan, bundan sonra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; özellikle, 
bugüne kadar Yüce Mecliste yapılmış olan çalışmalar, hazırlanmış olan raporlar ve ciddî ekono
mik, sosyal göstergeler dikkate alınmak suretiyle, daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması, çok bü
yük bir aciliyet göstermektedir. 

Bu vesileyle, görüşlerimi ifade etme imkânı bulduğum için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ertugay, teşekkür ediyorum. 
Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önerge sahibi, gerekçesini arz ve ifade etti. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikle Yö

relerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesine "...olağanüstü hal böl
gesi kapsamında sayılan illerde..." ibaresinden sonra gelmek üzere "...ve Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da bulunan ve kalkınmada öncelikle yörelerden Erzincan, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Adıya
man, Sivas, Elazığ, İğdır, Kars, Şanlıurfa, Sivas İllerinde..." ibarelerinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tevhit Karakaya 
(Erzincan) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önergeye, Komisyon ne buyuruyor efendin / 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ vlETİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmı
yoruz efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 
Sayın Karakaya, konuşacak mısınız? 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Bu vurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Yüce Heyetinizi say

gıyla selamlarım'. ' > 
Şu anda, huzurlarınızda, ciddî bir konuyu tartışıyoruz, ciddî bir yasa tasarısını konuşuyoruz. 

Ttıbiî, bu Yüce Mecliste konuşulan ve tartışılan her bir yasa tasarısı, ciddî ve o derece ehemmiyet
lidir; ama, konu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olunca; yani, Doğu Anadolu olunca, o yörenin bir 
milletvekili olarak, bizim, bahusus konuşmamız icap ettiğini, burada, huzurlarınızda ifade etmek 
istiyorum. 

Tabiî, Hükümetin, bu bölge için çıkarmayı düşündüğü kanun tasarısını konuşuyoruz. Birçok 
hükümet -54 üncü Hükümette olduğu gibi- bu yörenin kalkınmışlığı, bu yörenin yeniden yapılan
ması adına kanun tasarıları ve taslakları düşünmüştü. Bunu, 54 üncü Hükümet, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu şefkat paketi olarak, tam 23 ili ilgilendiren bir konuyu -yani, bu, şu anda Hü
kümetimizin 11 il ve bilahara artı 11 mücavir il olarak getirdiği konudur- 28 Ocak 1997'de, Ağrı'da 
topladığı Bakanlar Kurulunda görüşerek, bu kanun tasarısıyla tam 23 ile münhasıran çerçevelemiş-
ti. 

55 inci Hükümetimiz, 1997 Kasımında Meclis gündemimize, şu anda görüşmekte olduğumuz 
kanun tasarısını getirdi. Sayın Hükümet yetkilileri ve bölge milletvekili arkadaşlarımızla, defaatle, 
bu konuyu, özellikle konuştuk ve görüştük, hatta yazıştık; özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'nun 23 ilinin 92 milletvekili arkadaşımıza, dedik ki "arkadaşlar, gelin, biz, bu olayı 23 il olarak 
değerlendirelim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınmışlığı, geri kalmışlığı veyahut da bütün 
maddî ve manevî şartlan aynıdır; bunları birbirinden ayırmayalım." Bütün bu mücadelelere rağ
men, Sayın Hükümetimiz ve Komisyon, tasarıyı geri çekti; çünkü, bir yanlışlık, bir eksiklik vardı. 

Dün, saat 19.00'dan şu ana kadar devam eden bir süreçte, bu tasarıyı tekrar görüşüyoruz. Da
ha önce adlarını ifade ettiğim 11 ilin dışında kalan ve kişi başına gayri safî millî hâsılası 1 500 do
lardan aşağı olan iller, Bakanlar Kurulunun uhdesine ve tensibine bırakılarak, 11 il daha, bu kanun 
tasarısına eklenmiş oldu. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bunun içerisinde yalnız kalan, tek kalan, sadece ve sadece Erzin
can oldu; mücavir iller sınırları içerisinde olan ve komşuları arasında tek kalan, garip kalan, yine, 
garip Erzincan oldu. Hatta Elazığ, hatta Sivas... Kıtlığı, seferberliği, Ermeni zulmünü, Rus korku
sunu, deprem felaketlerini yaşamış; çileyi, ıstırabı çekmiş; yoksulluğun her rengini görmüş; acının, 
sancının her çeşidini tatmış; 1939 depreminde 30 bin yavrusunu, 1992 12 Mart depreminde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın Sayın Karakaya. 
TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - ... bin canını kaybeden, bütün vatan coğrafyasında oldu

ğu gibi; vatanına, bayrağına, ezanına sevdalı; terör belasını her şeye ve her bedele rağmen sınırla
rından kovan; kalkınmada birinci derecede öncelikli illerden olmasına rağmen, az önce zikrettiğim 
acı şartlara rağmen, ekonomide, sosyal hayatta yeniden yapılanma mücadelesi veren; deprem yara
larını sarmış; her türlü hava ve kara taşımacılığına sahip; organize sanayiini bitirmiş, 215 Anadolu 
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aslanının yatırımını bekleyen, 5 bin istihdam sağlamayı umutla, arzuyla, iştiyakla bekleyen Erzin
can'ı ve Erzincanlıyı, bu kanun tasarısının getirdiği devlet imkânlarından mahrum bırakmak çifte 
standart değil de nedir?!. 

Değerli arkadaşlarım, iller itibariyle, Erzincan'da fert başına düşen gayri safî yurtiçi hâsıla 1 
692 dolar; yani, bu demek midir ki, Erzincan, Kayseri'nin şartlarıyla aynı; bu demek midir ki, Er
zincan, Gaziantep'in şartlarıyla aynı?!. Erzincan, Doğu Anadolu'nun kendi şartlarından farklı şart
lara sahip değil. 

Sayın Hükümete tekrar sesleniyorum: Lütfen, bu konuyu tekrar ve tekrar gözden geçiriniz.' 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Karakaya; lütfen, saygınızı sunun ve inin. Lütfen... 
TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
Fikrinizde ısrarlı iseniz, mazlumun ahım almayınız; kavruk, bağrı yanık, çilekeş Erzincanlının 

ahım almayınız; zira, bu ah, sizi iflah etmeyecektir. Alma mazlumun ahım, çıkar aheste aheste. 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Karakaya, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Son önergeyi okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesine "olağanüstü hal bölgesi 

sayılan illerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Şanlıurfa İlinde" ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Zülfükar İzol 
(Şanlıurfa) 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ne buyurur efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ METİN ŞAHİN (Antalya)- Katılmıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Sayın İzol, konuşacak mısınız; gerekçe mi okunsun? 
ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN-Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Türkiye Cumhuriyetinin en büyük eseri olan GAPın Şanlıurfa'da yaratacağı istihdam, tarım, 

enerji, sanayi ve diğer sektörlerdeki yatırımların teşvik edilmesi ve yatırımların karşılığının kısa sü
rede amorti edilmesi yanında, süratle kalkınarak, halkın refah ve mutluluğunun yükseltilmesi, bu 
suretle de, kalkınmada öncelikli illerde uygulanan teşviklere ilave olarak, özellikle tarım, sanayi ve 
turizm alanında, yeni, özendirici teşviklerin de uygulamaya konulması, Şanlıurfa halkı için son de
rece gerekli ve önemlidir. Bu sebeple, Şanlıurfa İlinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alın
ması. 
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BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. Gerekçe sahibi, ge

rekçenin okunmasını arzu etti; gerekçe okundu. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddeyi oylayacağım; ancak, oylamadan önce gelmiş bir 

yazılı yoklama talebi vardır. 
Şimdi, ben, Grup Başkanvekillerinin fikirlerini almak istiyorum; şu açıdan: Biliyorsunuz, bir 

iki defa karar yetersayısının bulunmaması sebebiyle ara verme durumunda kaldık. Bunu da dikka
te alarak, yoklama yaparsak -bilindiği gibi, yoklama, takriben 40 dakika sürüyor- saat 15.50 veya 
15.55 olacak ve saat 16.00'da da ara vereceğiz. Eğer "efendim, ne olursa olsun biz yoklamayı ya
palım" diyorsanız, yoklamayı yapacağım; yok, deniliyorsa ki "pratik bir faydası yoktur, ara vere
lim" ara vereceğim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yoklama yapılsın. 
BAŞKAN - Peki efendim, yoklama yapalım. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Böylece, kimin engellediği anlaşılsın! 
BAŞKAN - Önergeyi okuyup, önergedeki imza sahiplerini arayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı yetersayısı bulunmadığından, 6 ncı madde oylamasında yoklama yapılmasını arz ve 

talep ederiz. 
Sayın Polat?.. Hazır. 

Sayın Karakaya?.. Hazır. , 
Sayın Yavuz?.. Hazır. 
Sayın Yünlüoğlu?.. (DSP sıralarından "yok, yok" sesleri) 

Efendim, zaten 23 tane imza var, buyurun takip edin. 
Sayın Yünlüoğlu?.. Yok. 
Sayın Nezir Aydın?.. Hazır. 

Sayın Öz?.. Hazır. -
Sayın Öztek?.. Hazır. 
Sayın Arslan?.. Hazır. 
Sayın İncetahtacı?.. Hazır. 
Sayın Sabahattin Yıldız?.. Hazır. 

Sayın Terzi?.. Hazır. 
Sayın Büyükkılıç?.. Hazır. 

Sayın Ali Oğuz?.. 
OSMAN HAZER (Afyon) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Osman Hazer tekabbül etti. 

Sayın Cafer Güneş?.. Burada. _ 
Sayın Abdüllatif Şener?.. (DSP sıralarından "yok, yok" sesleri) 
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HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Başkan, böyle olmaz ki!.. 

; MEHMET EMİN AYDINBAŞ (İçel) - Tekabbül ediyorum Sayın Başkan. , 

BAŞKAN - Sayın Aydınbaş tekabbül etti. 
Sayın Hüseyin An?.. Hazır. 
Sayın Mehmet Altınsoy?.. Hazır. 
Sayın Ahmet Karavar?.. Hazır. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Dört oldu, dört!.. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... ' 
Sayın Ali Oğuz da geldi; hazır. 
Sayın Emin Aydın?.. Hazır. 
Sayın Sungur?.. Hazır. 
Sayın Sobacı?.. Hazır. 
Yeteri sayıda imza sahibi Genel Kurul salonunda hazır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, bu, bir hakkın suistimaline yol açar.' 
BAŞKAN - Sayın Güney, müsaade buyurur musunuz... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yani, bu, herkesin arzu ettiği bir kanun; bakınız, Refah Partisi en

gelliyor; bunun anlamı yok. . . . ' ' 

BAŞKAN - Sayın Güney, müsaade buyurunuz... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Herkesin istediği, toplumun beklediği bir kanunu çıkarıyoruz; ba

kınız, gereksiz yere engelleniyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz; olmaz böyle şey. Hem "çık
sın" diyorlar hem engelliyorlar!..Efendim böyle şey olur mu?!.. 

BAŞKAN-Sayın Güney... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Bizim kanun.tasarı sini engellemek gibi bir niyetimiz yok. İk

tidar Partilerini engelleyen biz değiliz; hem kanun çıkaracaksınız hem de burada, yarım saat Önce 
karar yetersayısı dahi yoktu!.. 

ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Sayın Başkan, yoklamayı başlatır mısınız?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bakın, bu yöntem, yöntem değil. Sakin olun; lütfen sakin 
olun... 

Evet, yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Sayın Başkan, Refah Partililer, 40 dakikadır, 

boşu boşuna, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması için önemli olan bu kanun tasarısını en-
• gellemek için ellerinden geleni yapıyorlar; 40 dakikadır da, bizi, burada oyaladılar. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Rica ediyorum... 
Ortada, haklı bir tereddüt, haklı bir şüphe var; karar yetersayısı aramış, bulamamışız. 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Karar yetersayısı vardı, buldunuz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, bana, rakamı söylettirmeyin. 
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Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır... 
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) - Ne oldu!.. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Yazık değil mi şu yarım saate! 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Ya
tırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 392 ve 392 'ye 1 inci Ek) 
(Devam) 

BAŞKAN - Çalışmalara devam ediyoruz. 
6 ncı madde üzerindeki müzakereler ve önergelerle ilgili işlemler tamamlanmıştı. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Sayın Başkan, ben, söz istemiştim. 

BAŞKAN - Efendim, biliyorum, istediniz... 
Sayın Korkutata'nın söylediği şu; diyor ki: "'Demokrasi1 diyor CHP,.. Şöyle, demokrasiden 

bahsederken Veli Yıldırım'ın, yıldırım değil, ışık bile olmaması lazım." 

Bu, mecazî bir ifadedir; yani, demokraside fazla söz söylenmesi gerekmez Sayın Yıldırım. 
"Değerli arkadaşlarım, 1991-1995 yılları arası, bu memlekette faili meçhullerin zirveye çıktı

ğı dönemdir. 1991-1995 yılları arası..." 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Hayır, o dönem değil... Yanlış o... 
BAŞKAN - Efendim, bir dönemden söz ediyor; zatıâlinizle alakası yok ki... 
"...potinler altında ezildiğiniz dönemdir; kalkıp da, efendim, 54 üncü Hükümet şöyle yapma

dı, böyle yapmadı demeye hakkınız yok. Sizin hakkınız yok, kimin hakkı olursa olsun." 
Burada, bir döneme yönelik bir eleştiri vardır; sataşma görmedim. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Yani, vermiyor musunuz... 
BAŞKAN - 7 nci maddeyi okutuyorum... 
OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, sözü geçen hatip, bu sözleriyle Cumhuriyet Halk Parti

sini hedef olarak almıştır. Onun için, partimin yanlış anlaşılmasına yol açan bu sözlerle ilgili ola
rak söz almak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, siz buyurun; şu maddeyi okutalım da, ondan sonra... 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Olağanüstü Hal Bölgesinde gelir ve ku

rumlar vergisine tabi işyerlerinde 1.1.1998 tarihinden itibaren ilk defa işe girenler hakkında 
9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, partileri

ne sataşması nedeniyle konuşması 
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BAŞKAN - Sayın Araslı, yeni bir sataşmaya fırsat vermemek üzere size söz vereceğim; çün

kü, bu konuşmanın tahrikini Sayın Yıldırım'ın yaptığını, hepimiz, birlikte dinledik; ama, ne yapa
lım ki, ilgili grup bir talepte bulunmadı. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Tahrik olmak ne demek?! 

BAŞKAN - Gayet tabiî, konuşmayı dinledik efendim. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Tarafsız davranmıyorsun Sayın Başkan! 
BAŞKAN - Efendim, siz, konuşmanızı alıp sakin bir kafayla okuyun lütfen. 
Sayın Araslı, buyurun. 

Süreniz 2 dakikadır efendim. 
OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, biraz önce, Cumhuriyet 

Halk Partisine, onun demokrasiden ne anladığı doğrultusunda sözler söylemek suretiyle sataşma 
yapılmıştır. Bu memlekette herkes bilir ki, demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesi için ilk ve en 
önemli adımları Cumhuriyet Halk Partisi atmıştır. (CHP sıralarından alkışlar) Asıl, Cumhuriyet 
Halk Partisini çekemeyen veya onu toplumun gözünde kötü duruma düşürmek isteyenlerin bu tür 
sözler sarf etmeye haklan olmasa gerek. 

Eğer, şu anda, Türkiye Cumhuriyetinde, toplum, demokrasi konusunda da ciddî kuşkular 
uyandıracak bir kriz yaşıyorsa, herkes biliyor ki, bunun nedeni Cumhuriyet Halk Partisi değildir; 
bunların yargı kararıyla tescil edilmiş olan müsebbipleri vardır. Yaşamış oldukları bu olayı bilmez
liğe, görmezliğe gelerek Cumhuriyet Halk Partisine kimsenin saldırmaya hakkı yoktur. 

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olduğu dönemde faili meçhul cinayetlerin sayısının artmış 
olduğu doğrultusunda bir beyanın, gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konularda bu tür ge
nellemeler yapacak insanların, en azından istatistikler konusunda ufak bir inceleme yapması gere
kir. Böyle bir inceleme yapmaya gerek görmeden, gönlünden geçeni burada ifade etmek, milletve
killiğine saygısızlıktır en başında, Yüce Meclise saygısızlıktır, gerçeklere saygısızlıktır. Bu tür zih
niyetlerle, şurada "görevimizi yaptık" diyebilmenin imkânı yoktur. Burada, bir milletvekilinin gö
revini yerine getirebilmesi için, birazcık ciddiyet gerekir. Bu yaklaşım, maalesef, ifade etmek iste
rim ki, ciddiyetten bütünüyle uzak bir yaklaşımdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OYA ARASLI (Devamla) - Selamlayacağım efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. 
OYA ARASLI (Devamla) - Milletvekillerimizin, böyle bir beyanda bulunurken çok özen gös

termeleri gerektiğini bir kere daha ifade ederek; saygılar sunuyorum. (CHP, ANAP ve DSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2. - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Ya

tırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 392 ve 392'ye 1 inci Ek) 
(Devam) ' • • . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddeyi okuttum; ancak, müzakereye açmaya süremiz el
vermiyor. 
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ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Madde üzerinde söz isteyen yok. 

BAŞKAN - Bu sebeple, daha önce alman karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıy
la görüşmek için, 21 Ocak 1998... 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Madde üzerinde söz isteyen yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Rica ediyorum!.. Yani, herkes, şu işlevini ve sorumluluğunu idrak ederek yerin
de ne zaman oturacak! İzin veriniz... "Var mı" diyesorarsınız, olur; ama "yok" diye hüküm verir
seniz, üzülürüm. 

Okuyayım efendim: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Yıldırım, Refah Partisi Gru
bu adına Sayın Karamollaoğlu, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sevgili, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Paçacı. Kişisel söz talepleri de var. Yapmayın... 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 21 Ocak 1998 Çarşamba günü (bugün) saat 19.00'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati: 15.54 

• — — © 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 19.00 
BAŞKAN :Başkanvckili Uluç GURK AN 

KÂTİP ÜYELER tMehnıct KORKMAZ (Kütahya), Ali GÜNAYDIN (Konya) 
; 0 - — - • 

BAŞ AN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. • /' 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Ya
tırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 392 ve 392'ye 1 inci Ek) 
(Devam) 

BAŞKAN - Üçüncü Oturumda tasarının 7 nci maddesini okumuştuk. 
Şimdi, gruplar ve şahıslar adına konuşmalara geçeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. > , ' 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Orhan Veli Yıldırım; buyurun. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; görüşülmekte olan 392 sıra sayılı Yasa Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde söz almış bulu
nuyorum; Sayıh Başkanlığı ve Sayın Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 7 nci maddesi, tasarının tümü nazara alındığın
da, usulüne uygun düzenlenmiştir. Bundan önceki maddede -6 nci maddede- Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına söz almış, düşüncelerimizi dile getirmiştik ve o maddede bahsettiğimiz gibi, de
mokrasinin, bu ülkede herkes için zorunlu ve elzem olduğunu, demokrasiyi salt kendimiz için de
ğil, toplum için düşünmemiz gerektiğini belirtmiştim; ancak, anlamadığımız bir şekilde, oyuncağı 
elinden alınmış çocuklar gibi, bu kürsüden tepıd gösteren değerli konuşmacı arkadaşlarımız oldu. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Kurtuluş Savaşından çıkmış ve kadrolarını kurtuluş mü
cadelesinden almış bir partiyiz. Değerli arkadaşlarımız, çok iyi bilsinler ki, bugün bu kürsüde dü
şüncelerini özgürce dile getirebiliyorlarsa, bu, Cumhuriyet Halk Partisinin Lideri Mustafa Kemal 
ve silah arkadaşlarının bu ülkeye getirmiş olduğu laik, demokratik cumhuriyet sisteminin bir özel
liğidir, güzelliğidir. 

Arkadaşlara soruyorum: Neden bu sözlerimizden alınıyorlar? 
1991-1995 yılları arasında, Cumhuriyet Halk Partisinin koalisyon ortağ olduğu dönemlerde, 

bir siyasî partinin kapatılması aşamasında, o siyasî partiye mensup milletvekillerinin dokunulmaz
lığı, Anayasa ye Karma Komisyonda görüşülürken, o dönem SHP olarak bu Parlamento çatısı al
tında görev sürdüren SHP'nin Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü, o dokunulmazlıkların kaldırılma
sına karşı çıkan tek liderdir. Zabıtları incelerseniz, bu tarihî belge açıklıkla önünüze çıkacaktır. 
(CHP sıralarından alkışlar) .< 

Elbette ki, biz tarafız. Neyin tarafıyız; hakkın, hukukun, adaletin, demokrasinin, cumhuriye
tin, laik ve demokratik cumhuriyet sisteminin tarafıyız. Burada, sistemimiz^ bulaşan ve Susurluk'ta 

- 1 8 4 -



T.B.M.M. B : 4 5 21 .1 .1998 0 : 4 
uç veren çetelerle ilgili herkesin hesap vermesi gerektiği konusunda anayasa değişikliği gündeme 
geldiğinde, demin demokrasiden bahseden sayın milletvekilimizin mensup olduğu siyasî partinin, 
dokunulmazlıkların kürsü masuniyetiyle sınırlandırılması konusunda nasıl aleyhte tavır takındığı 
kamuoyunun malumudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha geçen gün, suçlama nedeniyle dokunulmazlıkları 
kaldırılan iki değerli milletvekili arkadaşımızın yargı önüne çıkıp, aklanarak bu Meclise gelmeleri 
yönünde dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme geldiğinde, bu arkadaşlarımızın, yine, önüne 
nasıl bir duvar gibi set çektiklerini hep birlikte gördük. 

54 üncü Hükümet kurulurken, Refah Partisi Sayın Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanıyla görüşmeye geldiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin, Refah Partisiyle koalisyon kurmayacağını açıkça söylemiş ve kendilerine öneride 
bulunmuştur: "Size de önerimiz, Türkiye'de hükümet olmaya gayret etmeyin; çünkü, hükümet ol
duğunuz takdirde, ülkede huzursuzluk çıkar, eğitim sisteminde bozukluk çıkar ve ülkede kavgalı 
bir durum ortaya çıkar." Eğer, Cumhuriyet Halk Partisini dinlemiş olsalardı, bugün karşılaştıkları 
durum olmazdı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan bu yasa tasarısının engellenmesi için, 
Refah Partisi milletvekillerince ikide bir yoklama istenerek, ikide bir bu yasa tasarısının kanunlaş-
maması için ne derece engel olunduğu, çaba sarf edildiği kamuoyunca bilinmektedir. 

Biz, yargı organlarının verdiği karara, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, elbette ki, saygılıyız. 
Kuvvetler ayrılığını benimsemiş rejimimizde kuvvetlerden biri olan yargı organının vermiş olduğu 
karara, siyasî partilerin, hukukla çatışır hale gelir şekilde, karşı çıkması yanlıştır ve elbette ki, biz, 
parti olarak, bu tutumun karşısında olacağız; ama, şunu iyi bilmeliler ki, biz, siyaseten, hiçbir siya
sî partinin kapatılmasından yana olmadık; ama, o siyasî parti, eğer, laik, demokratik rejimin yıkıl
masını, eğer o siyasî düşünce, İran tipi, din esasına dayalı teokratik bir devlet yönetimini ülkeye ge
tirmek istiyorsa, elbette ki, mevcut yasalar onun gereğini yapar ve biz de, bu düşüncenin karşısın
dayız. . 

Yine, biz, Sivas'ta, insanları düşüncesinden dolayı... Yine, biz, Sivas'ta sırf uygarca düşünü
yorlar diye, inançlarından dolayı insanların diri diri yakılmasına elbette ki şiddetle karşıyız. Bu ül
kede, insanlar eğer suç işliyorsa, o insanların yargılanacağı yer, bağımsız yargı mercileri olmalıdır. 
Bu nedenle, Susurluk Komisyonu dolayısıyla ortaya çıkan ve sendikaların ve... 

. . . • • • • / . 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, lütfen, biraz daha madde üzerinde yoğunlaşırsanız... 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
NİHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) - Maddeyle ne ilgisi var Sayın Başkan?! 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Devamla) - ...halkımızın aydınlık bir Türkiye, şeffaf bir yönetim 

diye, ışıklarını yakarak, gece sokaklarda normal demokratik tepkilerini dile getirirken, bir siyasî 
partimizin çıkıp, onlara "mum söndü oyununu oynuyorlar" demelerinin de karşısındayız. 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, bir kez daha uyarmayacağım; sözünüzü kesmek zorunda kalaca
ğım. Lütfen, madde üzerinde konuşun. 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Devamla) - Peki Sayın Başkamın. 
Bu yasa tasarısının tümü üzerinde de konuştuğumuz gibi, bu yasa tasarısının aksak ve eksik 

yönleri olmasına rağmen, 7 nci maddeye de. Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu oy vereceği
mizi belirtiyor; bu yasa tasarısının yasalaşması halinde ülkeye yararlı olması dileğiyle, Sayın Baş
kanlığı ve saygıdeğer Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Temel Karamollaoğlu?.. Yok. -
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nizamettin Sevgili; buyurun. (ANAP sıralarından alkış

lar) * 
ANAP GRUBU ADINA NİZAMETTİN SEVGİLİ (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Ya
tırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısına ilişkin Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım; 
bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

Malumunuz olmak üzere, 14 Eylül 1997 tarihinde, Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz'ın hu
zurlarında, Başbakan Yardımcımız ve büyük devlet adamı Sayın Bülent Ecevit'in (DSP sıraların
dan alkışlar) Başkanlığında Bakanlar Kurulumuzun ve yöre milletvekillerimiz ile Devlet Planlama 
Teşkilatı, Hazine ve Maliye gibi kuruluşların üst düzey yetkilileriyle Siirt İlimizde yapılan toplan
tıda alınan ve Siirt İlimizi de kapsayan, yöremizi içeren birçok teşvik kararlarının bugün Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde kanun tasarısı olarak görüşülmesinde tüm emeği geçenlere şükranlarımı 
arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere, Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
Bölgelerindeki terörden kaynaklanan, kırsal kesimden şehirlere ve batıya doğru yoğun bir göç ve 
göç edilen merkezlerde de büyük bir işsizlik sorunu yaşanmaktadır. Göç alan kentsel merkezlerde 
işsizlik sorununun yanı sıra, konut, altyapı, eğitim ve sağlık sorunları da çözümlenebilir bir biri
kimden sürekli uzaklaşarak büyümektedir. Bu sorunlarl ilgili en çarpıcı örneği Siirt İlimizden ve
rebiliriz. 2000'li yıllara geldiğimiz şu günlerde, Siirt İlimizde, bir hanede 40 kişinin yaşadığını ifa
de etmekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu nedenle, Hükümetimizin, Siirt İlinde konut sorunu
nu ivedilikle ele almasını Siirtli hemşerilerim adına Yüce Meclisten istirham ediyorum ve takipçi
si olacağım efendim. v 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Destekliyoruz seni. 
NİZAMETTİN SEVGİLİ (Devamla) - Göç ve işsizlikten kaynaklanan sorunları sadece Gü

neydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleriyle sınırlamak da çok yanlış bir davranıştır. 
Bu konudaki çözüm arayışlarına girmeden önce, sorunun, şehir, bölge, yöre gibi kavramların 

çok ötesine geçerek tüm ülke sathına yayıldığı ve her vatandaşımızı birebir etkilediği hususunu, 
herkesin idrak etmesi zarurîdir. 

Bugüne kadar, güvenlik güçlerinin azamî ve büyük çabaları sayesinde, teröre karşı önemli me
safe alınmış bulunmaktadır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde terörün sebep olduğu eko
nomik olumsuzlukların giderilmesi, 55 inci Cumhuriyet Hükümeti protokolünde de belirtildiği üze
re, aciliyet arz eden önemli hususlar arasında yer almaktadır. 

Bu bölgelerimizde ve kalkınmada öncelikli yörelerde, işsizliği azaltmak, göçü durdurmak, ge
lir dağılımındaki dengesizliği gidermek ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek üzere alı
nacak tedbirler arasında, yöre ekonomisini canlandıracak, istihdamı artırıcı yatırımlar gerekmekte
dir. Kısacası, terörün ve göçün panzehiri istihdam ve üretimdir. 

Çok değerli milletvekili arkdaşlarım, işte bu amacın gerçekleşmesini teminen 55 inci Cumhu
riyet Hükümeti tarafından hazırlanarak Yüce Meclisimize sunulan Olağanüstü Hal Bölgesinde ve 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla, yörede yatırım 
yapmak cazip bir hale getirilmiştir. 

- 186 -



T.B.M.M. B : 4 5 21 .1 .1998 0 : 4 
Söz konusu yasa tasarısıyla, işçi ücretleri üzerinden kesilen vergilerin ertelenmesi; gelir ver

gisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının belirli bir süre vergilendirilmemesi; vergi, 
resim, harç muafiyeti; SSK primi, işveren kesintilerinin Hazinece karşılanması; kalkınmada önce
likli yörelerde istihdama yönelik yatırımlarda müteşebbislere hazine arazisi ve arsalarının bedelsiz 
tahsil edilmesine ilişkin teşvik tedbirleri ile olağanüstü hal bölgesi kapsamında sayılan iller İle kalr 

, kınmada öncelikli yörelerde ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeye katkı sağlanması amaçlanmış
tır. 

Bu sözü edilen teşvik tedbirlerinin yanı sıra, küçük ve orta boy işletmelerde sağlanan kredi ve 
vergi teşvikleri ile genel teşvik tedbirleri de ele alındığında, yörede yatırım yapmak müteşebbis için 
hayli avantajlı bir hale getirilmiştir. Biz, bu vesileyle, tüm yatırımcılarımızı bölgemize, özellikle, 
bu kararın alınmasına vesile olan Siirt İlimize, gerek kamu gerekse özel sektör olarak yatırım yap
maları için davet ediyoruz. 

Bu arada, yörede, sermaye göçü ya da yetersizliği gibi nedenlerle, başlanmış, ancak tamam
lanmamış yatırımlar ve işletme sermayesi yetersizliğinden ötürü tam kapasiteyle çalışmayan pek 
çok tesis bulunmaktadır. Yarım kalmış veya işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye 
geçmemiş yatırımların ekonomiye kazandırılmasına dair bu karar, bu konuda en önemli yasal bir 
düzenleme olmakla birlikte, karar kapsamında yatırım ve işletme kredisi olarak kullandırılmak üze
re ayrılan 4,5 trilyon TL'lik meblağ, Türkiye Kalkınma Bankasına müracaatta bulunan 419 yatırım
cının ihtiyacına cevap verebilecek seviyede değildir. Bu meblağın artırılarak, imkânlar dahilinde, 
ihtiyaca cevap verebilir miktarda kaynak ayrılması hususu, yatırım ve iş bekleyen yöre halkının or
tak arzusudur. Yörede yarım kalmış ve işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçeme
miş yatırımlara ayrılan kaynak miktarı, tam istenilen düzeyde gerçekleşmese de, istenilen düzeye 
gelebilmek için bu konuda büyük gayret sarf edilmektedir. 

Ayrıca, Hükümetimizce, bölgede özel sektör yatırımlarının özendirilmesi ve geliştirilmesi için 
girişimcilere yönelik bir çalışma başlatılmıştır; GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı koordinas
yonunda Türkiye Kalkınma Bankası ve Türkiye Odalar Birliği ile birlikte yürütülen bu çalışmayla, 
bölgede, girişimciyi destekleme ve yönlendirme merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerde, bölgeye 
uygun yatırım alanlarının araştırılması, pazar, teknik, finansman konularında araştırmaların yapıl
ması ve danışmanlık hizmetleri, girişimcilerin talep etmesi halinde fizibilite etütlerinin hazırlanma
sına danışmanlık hizmeti, işgücü eğitimi konusunda danışmanlık hizmetleri, yatırım kaynaklarına 
ulaşmada girişimciye yol gösterilmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların ortak arayışına danışmanlık 
hizmeti verilmek suretiyle, yöreye yönelik olarak uygulanan tüm teşvik tedbirlerinin en etkin bi
çimde kullanılması amaçlanmıştır. 

Aziz milletvekili arkadaşlarım, bu vesileyle, önceki Anavatan Partisi Hükümetlerinde, yapıla
maz denilen her türlü hizmeti nasıl başarıyla gerçekleştirdiysek, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin 
de, bu teşvik tedbirlerinin de katkısıyla, ülke genelinde yatırımlardan daha fazla pay alan bir yöre 
haline gelmesini Allah'ın izni ve inayetiyle sağlayacağız. Ayrıca, yöre halkının aş, iş derdinin yanı 
sıra, eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için yoğun çaba gösterme
nin yakından takipçisi olacağız. 

Demin de arz ettiğim gibi, 55 inci Cumhuriyet Hükümetinin birinci hedefi, doğu ve güneydo
ğuyu kalkındırmak olacaktır; bu da yine, Cenabı Allah'ın izni inayetiyle, 55 inci Cumhuriyet Hü* 
kümetinin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'ın, büyük devlet adamı Başbakan Yardımcısı Sayın Bü
lent Ecevit'in (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) ve değerli bakanlarımızın sayesinde mutlak su
rette gerçekleşecektir. Bu meyanda, Siirt Milletvekili olarak, Maliye Bakanımıza ve, Maliye Ba
kanlığı bürokratlarına da teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz etmek istiyorum. 
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Bu vesileyle, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum efendim. (ANAP ve DSP sıra

larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sevgili. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cihan Paçacı. 
Buyurun Sayın Paçacı. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bilindiği üzere, 3417 sayılı Yasa, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarruf
ların Değerlendirilmesine Dair Kanundu; çalışandan yüzde 2, işverenden yüzde 3 kesinti yoluyla 
elde edilecek tasarrufun, menkul kıymetlerde değerlendirilerek nemalandırılmasıyla birlikte öden
mesini öngörmektedir. Ancak, 1988 yılından sonra, geçen yıllarda bu tasarruflar hükümetler için 
bir problem, ayrıca çalışanlar açısından da ücretlerinden haksız olarak kesilen bir kesinti haline gel
miştir. 3417 sayılı Kanunun, bu tasarıyla, sadece bu bölgelerde kaldırılmış olması, Hükümetin bu 
yasa konusundaki görüşünü de aksettirmektedir. 3417 sayılı Yasanın tümünün yeniden ele alınma
sı ve çalışanların bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi uygun olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde istihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 1997 yılının 12 nci ayında Yüce Mecliste 
görüşülmeye başlanmış; ancak, tasarı, kapsam içine girecek illerin tespiti konusunda bir mutabakat 
temin edilemediğinden, komisyon tarafından yeniden görüşülmek üzere geri çekilmiştir. 

Tasarı Meclise geldiğinde, tasarının esas gerekçesinde, olağanüstü hal bölgesinde terör nede
niyle yatırımların durma noktasına geldiği, bunun sonucu olarak işsizliğin arttığı ve bölgeden ola
ğanüstü bir göçün yaşanmaya başlandığı, terörle yapılan silahlı mücadele yanında, ekonomik ted
birlerin de alınması gerektiği belirtilmiştir. Şimdi, önümüze gelen yasa tasarının bu temel gerekçe
sinden vazgeçildiği ve tabiri caizse, sulandırıldığı ve genel bir teşvik yasası haline getirildiği gö
rülmektedir. 

Yasa kapsamı içine alınacak illerin tespitinde ise, fert başına gayri safî yurtiçi hâsıla miktarla
rı ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin kriter olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, iller itibariyle dolar cinsinden fert başına düşen gayri safî yurtiçi hâsı
lanın, doğru ve yeterli bir kriter olmadığı kanaatindeyim. Bilindiği üzere, fert başına düşen gayri 
safî yurtiçi hâsıla miktarının tespitinde, o ilde özel sektörün ve kamunun yarattığı katmadeğer esas 
alınmakta ve coğrafî esasa dayanmaktadır; yani, üretim nerede yapılıyorsa, o gelirin, o ilde yaratıl
dığı ve yine, o gelirin, o ilde kullanıldığı varsayılmaktadır. Peki, gerçek böyle midir? Mesela, size, 
ilim Elazığ'dan çarpıcı örnekler vermek istiyorum. Bilindiği üzere, Keban Barajı, Elazığ İli hudut
ları içerisindedir; yine, ferrokrom tesisleri, aynı il hudutları içerisindedir. Keban Barajının ve fer-
rokrorhun yarattığı katmadeğer de Elazığ'da kalıyor varsayılmaktadır; yani, Keban'da üretilen ener
ji, Elazığ'ın geliri olarak görülmektedir. Halbuki, bu gelir, TEDAŞ tarafından tahsil edilerek, yur
dun her yöresinde kullanılmaktadır. Keban, Elazığ'ın mütevazı bir ilçesidir; genel olarak, tarım 
ağırlıklı bir ilçedir. Değerli milletvekilleri, bu ilçenin fert başına düşen millî geliri ne kadar biliyor 
musunuz; sadece Elazığ'ın bu mütevazı ilçesi Keban'da fert başına düşen millî gelir, Devlet İstatis
tik Enstitüsü resmî rakamlarıyla, tam 25 585 dolardır; evet, tam 25 585 dolar; sanki, dünyanın en 
gelişmiş ilçesi olmuş. Bu geliri Keban'daki vatandaş değil, TEDAŞ kullanmaktadır ve bu hesapla
ma tekniği de, tabiî olarak, Elazığ'ın fert başına düşen millî gelirini sunî olarak yükseltmektedir. 

Şimdi, Elazığ'ın diğer ilçelerine bir bakalım: Mesela, en büyük ilçelerinden Palu'nun fert ba
şına düşen millî geliri 654 dolar, Karakoçan'ın 556 dolar, Arıcak'ın 636 dolardır; işte, gerçek 
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budur. Bu kritere göre, Elazığ İlinde fert başına düşen millî gelir 2 268 dolar; Konya'da 2 152 do
lar, Gaziantep'te 2 128 dolar ve Kayseri'de 2 038 dolardır; yani, Elazığ, bu kriterlerle, Konya'dan 
da, Antep'ten de ve Kayseri'den de daha zengin görünmektedir ki, bu, yanlış bir tespittir. 

Tabiî, Elazığ da, olağanüstü halin ilan edildiği 1986 yılı itibariyle olağanüstü hal bölgesi kap
samı içerisine girmiş ve yedi yıl bu kapsam içerisinde kaldıktan sonra, üç yıl da mücavir il kapsa
mında kalmıştır. Elazığ, terörün bütün olumsuzluklarından etkilenmiş -özellikle, ekonomik tahri
batı büyük.olmuş, işsizlik had safhaya ulaşmıştır- bütün bunlara rağmen, yöre halkı teröre taviz ver
memiş ve bu ilimiz, bir yıl önce, olağanüstü hal bölgesi kapsamından çıkarılmıştır ve bugün, bu ya
sa tasarısıyla, âdeta cezalandırılmaktadır. 

Yasa tasarısı, bu haliyle adaletsizliği, haksızlığı doğurmaktadır ve kullanılan kriterler, bu ya
sa tasarısını amacı dışına çıkarmakta, adaletsizlik ve haksızlıkları meydana getirmektedir. Bu yasa 
tasarısında Elazığ ve Erzincan'ın kapsam dışında tutulmasının adaletli bir tarafı yoktur. 

Sayın Bakan, takdir ettiğim, bürokrasi hayatından, bürokrasiden tanıdığım, dürüst, başarılı ve 
adil kişiliği olan bir arkadaşımızdır. Böylesine sakat ve adaletsiz bir yasanın bu haliyle geçirilme
si, en azından kendi vicdanını rahatsız edecektir sanırım. 

Değerli milletvekilleri, önerim, şayet, fert başına düşen gayri safî yurtiçi hâsıla esas alınacak 
ise, ilçe bazına indirilmesi ve adaletsizliğin asgariye düşürülmesidir veya bu kabul edilmez ise, ya
sanın esas gerekçesine uygun olarak, olağanüstü hal bölgesi içerisinde asgarî beş yıl kalmış iller ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadoluda öncelikli yöre kapsamındaki illerin kapsam içerisine alınmasının 
uygun olacağı kanaatindeyim. Takdir Yüce Meclisindir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum sayın Paçacı. , 

Sayın milletvekilleri, biraz önce Refah Partisi Grubu adına yaptığımız çağrı, maalesef, önceki 
oturumda söz taleplerinin' yanlış kaydından kaynaklanmış; Sayın Karamollaoğlu, şahsi adına söz 
talep ettiği halde, Grup adına söz talep etmiş gibi geçmiştir. 

Şimdi, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zülfükar İzol; buyurun efendim. (RP sıralarından al
kışlar) 

RP GRUBU ADINA ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırım
ların teşvik edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 7 nci maddesi üzerinde Grubum adına söz 
almış bulunmaktayım. 

Bu kanun tasarısı kapsamında yer alan iller arasında Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hak
kâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İlleri yer almaktadır. Rapora göre, kanun tasarısı 
kapsamına, sadece isimleri anılan 11 ilin alınmasındaki gerekçeleri şu şekilde sıralamak mümkün
dür: Terörün ekonomi üzerindeki menfi etkileri; yöre halkının iş ve istihdam imkânlarının artırıl
ması; gelir dağılımının iyileştirilmesi; diğer bölgelere olan göçün önlenmesi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin bazı illerinin 
18 yıldır olağanüstü koşullarda yönetilmesi sebebiyle, bölgenin sınır ülkeleriyle ticaret hayatının 
noktalanması, bölgenin kısıtlı olan ticarî kaynaklarını tamamen ortadan kaldırmış, bölgede ekono
mik anlamda sorun teşkil edecek kadar ciddî bir gerileme yaratmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini oluşturan illerde, temel ekonomik faaliyetlerden biri 
olan sanayi ve hizmet sektörünün gelişmediği izlenmektedir. Faaliyetle bulunan orta ve büyük 
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ölçekte imalat sanayii -işyeri, sanayi- Türkiye ortalamalarının çok altındadır. Buna binaen, söz ko
nusu tesislerin büyük bir kısmı kamu sektörüne aittir. Fert başına düşen imalat sanayii katma değe
ri ise, Türkiye genelinde 100 kabul edildiğinde, bölge için yaklaşık 5-6 seviyesinde kaldığı görül
mektedir. Bölgenin gayri safî yurtiçi hâsila içerisindeki payı ise, yaklaşık olarak yüzde 3*5 ile ol
dukça düşük bir seviyede kalmaktadır. 

Ülke genelinde fert başına düşen gayri safî yurtiçi hâsıla 100 kabul edildiğinde, bu rakam, böl
geyi oluşturan illerde yaklaşık 39'dur. Bu haliyle, bölgedeki iller, ülke ortalama gelir seviyesinin 
yarısının altında bir gelire sahiptir. Gelir seviyesinin düşüklüğü ile sanayi ve ticarî faaliyetlerin ye
terince gelişmemiş olması, malî sektörleri de olumsuz yönde etkilemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sebeplerden dolayı, bölgedeki işsizlik oranı had saf
haya ulaşmıştır. Bunun akabinde de, bölge içi ve bölge dışı göç faaliyetleri de yoğun bir şekilde de
vam etmektedir. Bölgedeki en yoğun göç, 1994 ile 1996 yılları arasında, yüzde 33 oranında ger
çekleşmiştir. Bu oranın, bölgedeki menfi durumun düzeltilmemesi karşısında, daha da yükseleceği 
kaçınılmaz bir gerçektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgenin ekonomik, sanayi, ticarî ve sosyal yapısına ge
nel olarak değindikten sonra, söz konusu kanun kapsamı dışında kalan Şanlıurfa İlimizin de, yuka
rıda belirttiğimiz olumsuz yapıdan farklı bir durumu yoktur. Şöyle ki: Şanlıurfa'da yatırımların az
lığı, altyapının yetersizliği, ticarî hayatın yeterince gelişmediği gözler önündedir. Şanlıurfamızm 
gelir seviyesinin düşük olması, eşyanın tabiatına uygun olarak, sosyal ve iktisadî hayatı felce uğ
ratmaktadır. Şanlıurfa'nın, sıkıntılarının giderilmesini beklerken, bu kanun kapsamı dışında kalma
sı, halkı çaresizliğiyle baş başa bırakmıştır. Türkiyemizin en büyük eseri olan, gurur vesilemiz Gü
neydoğu Anadolu Projesine merkez olan Şanlıurfamızm bu kanun tasarısı kapsam: dışında bırakıl
masına bir anlam verememekteyiz. Türkiye'nin 2000'li yıllara zemin hazırlayan bu dev projesinin 
tamamlanması halinde, hem yöre halkının hem de bölge halkının işsizlik ve sefaletin pençesinden 
kurtulacağı inancındayım. Zira, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İs
tihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kapsamındaki iller arasına Şanlıurfamızm da dahil edil
mesi sonucunda, ilimize, bölge içinden ve dışından deneyim sahibi sermayedar ve müteşebbislerin 
gelerek yatırım yapabilmeleri söz konusu olacak ve böylece, gerek tarihî ve kültür yapısıyla gerek
se GAP nedeniyle dünyanın ve ülkemizin gözbebeği olan Şanlıurfamızm iktisadî ve sosyal yapısı
nın gözle görülür derecede' iyileşeceği kesindir. 

Ülkemiz açısından sosyal bir yara olan göçün Şanlıurfa'da da yüzde 50'lere varması sonucu, 
kentteki sosyal hayat olumsuz yönde etkilenmekte ve çağımızın en önemli problemlerinden olan 
çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Buna paralel olarak, Şanlıurfa halkının gelir da
ğılımındaki dengesizliği aynı oranda artmaktadır. Teklif edilen kanun tasarısı kapsamına alınan il
lerin alınma gerekçelerinin, Şanlıurfamız için de'geçerli olduğu açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu özellikle belirtmek isterim ki, OHAL uygulaması 
içinde yer alan illerle,sınırlı olan tasarı kapsamının, terör, işsizlik ve göç sorunlarını birlikte yaşa
yan Şanlıurfa İlimizi de içine alacak biçimde genişletilmesi ve bu şekliyle kanunlaşmasının çok da
ha sağlıklı ve tutarlı olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İzol. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı?.. Yok. 

Şahsı adına Sayın Aslan Polat?.. Yok. 
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Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. ' 

Sayın Temel Karamollaoğlu?.. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN - Vazgeçtiniz. 

Başka söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde üç önerge vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesine "olağanüstü hal bölgesin

de" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Şanlıurfa İlinde" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

. Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

BAŞKAN - İkinci önerge'yi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 392 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinde "olağanüstü hal bölge

sinde" ibaresi yerine "bu kanun kapsamında sayılan illerde" ibaresinin yer almasını arz ve teklif 
ederiz. • 

Suat Pamukçu 
Bayburt 

M. Ziyattin Tokar 
Ağrı 

Veysel Candan 
Konya 

Kahraman Emmioğlu 
Gaziantep 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Temel Karamollaoğlu 
Sivas 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 
Naci Terzi, 
Erzincan 

Mikail Korkmaz 
Kırıkkale 

Hüseyin Arı 
Konya 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

İsmail Özgün 
Balıkesir 

Mehmet Bedri İncetahtacı 
Gaziantep 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Osman Hazer 
Afyon 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Mehmet Recai Kutan 
Malatya 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunan bu önergeyi, bu kanun kapsamında il kalmadığı için 
işleme koyamıyoruz. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesindeki "olağanüstü hal böl
gesinde" ibaresinin "olağanüstü hal bölgesi ile kalkınmada öncelikli illerde" şeklinde değiştirilme
sini arz ederiz. 
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Abdüllatif Şener Temel Karamollaoğlu Hüseyin Yıldız 

Sivas Sivas Mardin 

Muhammet Polat Fethullah Erbaş Ömer Özyılmaz 
Aydın Van Erzurum 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okunan bu önerge, aynı zamanda aykırı önerge oldu
ğu için, onu işleme alıyorum. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutalım? 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Peki efendim, gerekçeyi okutuyorum: 
"Gerekçe: Anılan madde hükmünün, olağanüstü hal bölgesiyle birlikte kalkınmada öncelikli 

illerde de uygulanması amaçlanmaktadır. " 
BAŞKAN - Gerekçesi okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 392 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesine "olağanüstü hal bölgesin

de" ibaresinden sonra gelmek üzere "...ve Şanlıurfa İlinde" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın İzol?.. 
ZÜLFÜKAR İZOL (Şanlıurfa) - Gerekçenin okunmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum efendim: 
"Gerekçe: Türkiye Cumhuriyetinin en büyük eseri olan GAPın Şanlıurfa'da yaratacağı istih

dam, tarım, enerji, sanayi ve diğer sektörlerdeki yatırımların teşvik edilmesi ve yatırımların karşı
lığının kısa sürede amorti edilmesi yanında, süratle kalkınarak, halkın refah ve mutluluğunun yük
seltilmesi, bu suretle de, kalkınmada öncelikli illerde uygulanan teşviklere ilave olarak, özellikle 
tarım, sanayi ve turizm alanında, yeni, özendirici teşviklerin de uygulamaya konulması, Şanlıurfa 
halkı için son derece gerekli ve önemlidir. Bu sebeple, Şanlıurfa İlinin, kalkınmada öncelikli yörel
er kapsamına alınması." 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza... 
MEHMET BEDRİ INCETAHTACI (Gaziantep) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum 

in Başkan. 

BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 

Ne kadar ara verelim sayın grup başkanvekilleri? 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - 10 dakika yeter Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.46 

© -
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN: BaşkanvckiIiUluçGÜRKAN 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet KORKMAZ (Kütahya), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

• . : ' • • - ' • ' — _ © _ • • • ' _ - . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 392 ve 392'ye 1 inci Ek) 
(Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Zülfükar İzol'un 7 nci madde üzerindeki önergesinin oylanması sı

rasında karar yetersayısının aranması istenmişti; bulamamıştık. 
Şimdi, önergeyi yeniden oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilme
miştir. 

Şimdi, 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 
MADDE 8. - Kalkınmada öncelikli yörelerde; organize sanayi bölgelerine öncelik verilmek 

üzere en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere, Ha
zineye ait arazi ve arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilir. 

Devir konusu arazi ve arsaların, imar planları yoksa, bunların imar planları öncelikle yapılır. 

Belirlenecek istihdam esaslarına, yatırımın faaliyete geçmesi tarihinden itibaren beş yıl süre 
ile uyulması zorunludur. 

Devredilen arazi ve arsanın tapu kaydına, devir sırasında Hazinece bedelsiz olarak devrolun-
duğu, devir amaç ve koşullarına, devir alan gerçek ve tüzel kişilerin uymak zorunda olduğuna da
ir şerh konulur. Bu madde kapsamında belirlenmiş şartlara uyulmuş olması kaydıyla, talep üzeri
ne, belirtilen süre sonunda, tapu kaydındaki şerh terkin edilir. 

Yatırımcının, bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymaması halinde, herhangi bir yargı 
kararı aranmaksızın taşınmaz mal, üzerindeki muhdesat ile birlikte Hazine adına kaydolunur. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili istihdam, yatırıma başlama ve tamamlama süresi, devredi
len taşınmazın teminat olarak gösterilmesi, miktar ve devir koşullan ile diğer esas ve usuller, ge
rektiğinde ilgili kuruluşların da görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik
le belirlenir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Veli Yıldı

rım; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 392 sıra sayılı yasa tasarısının 8 inci maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin görüş
lerini arz edeceğim; bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 8 inci maddede, yatırım amacıyla kalkınmada öncelikli 
yörelerde hazine arazisi ve hazine arsasının bedelsiz olarak devredileceğinden ve bu devrin şartlı 
olacağından ve şartlara uyulmaması halinde, mahkemeye ihtiyaç duyulmaksızın tekrar geri alınma 
koşullarından bahsedilmektedir. Yasanın amacına uygun bir düzenleme; ancak, bir görüşümüzü be
lirtmekte de fayda, mülahaza ediyoruz. 

Tahsis edilecek yerler, kanımızca, özellikle küçük sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesi çer
çevesinde oluşturulmalıdır; böyle oluşturulduğu takdirde, yani, ana sanayi ile yan sanayi arasında
ki ilişki göz önünde bulundurulduğu ve gerek altyapı ve gerek ulaşım gerekse enerjinin genel uy
gunluğu ve maliyetler göz önünde tutulduğu takdirde, yasanın amacına daha uygun olacağı kana
atindeyiz. 

Tasarının tümü üzerinde de belirttiğimiz gibi, tabiî, teknik açıdan nasıl değerlendirildiğini bi
lemiyoruz, ama, arsa ve arazinin tapusunun verilmesi suretiyle devredilmesi yerine, acaba kirala
ma usulüyle olsaydı daha uygun olmaz mıydı? 

Bu düşüncelerimizi arz etmek üzere söz aldım; Sayın Başkanlığı ve Genel Kurulu saygıyla se
lamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Aydın; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA AHMET NURETTİN AYDIN (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile İ93 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, olağanüstü hal bölgesindeki bir ilin milletvekili olarak, 55 
inci Anasol-D Hükümetinin ilk ve tek olumlu kanun tasarısını, biraz sonra dile getirmeye çalışaca
ğım noksanlarına rağmen, doğrusu dikkate şayan görüyor ve burada memnuniyetimizi belirtmek is
tiyoruz. Sosyal ve ekonomik sıkıntılar içerisinde can çekişen güneydoğu halkımızın, bu Yüce 
Meclisin müşfik ilgisine şiddetle ihtiyacı var; ancak, şu bir gerçek ki, şu an önümüze getirilmiş olan 
güneydoğuyu kalkındırma kapsamı içerisindeki bu yasa tasarısında, somut olarak bölgeye yatırımı 
götürecek cazip unsurları pek göremiyoruz. 

Şimdi, 8 inci maddede, yatırım yapılacak yerlerin arsa ve arazilerinin devlet tarafından karşı
lanması, bir tasan hükmü olarak önümüze gelmektedir. 

Şimdi, efendim, zaten güneydoğuda yapılacak bir yatırımda arsa ve arazinin yatırım içerisin
deki oranı, takdir edersiniz ki, fevkalade cüzî ve primitif bir orandır. Eğer gerçekten bu bölgeye 
ciddî manada bir cazibe götürmek istiyorsak, her şeyden önce Hazinenin bir nakit ayırması lazım; 
Hazine ciddî manada nakit ayıracak ve düşük faizli kredi sağlayacak. Şimdi, bölge halkı içerisinde 
sermaye sahibi olup da yatırım yapabilecek kaç insanımız var? 

Değerli milletvekilleri, yani, burada, her ne kadar, isim olarak, şeklen, kalkınmada öncelikli 
yörelere bir cazibe getirilmek isteniyorsa da, somut olarak bir şey göremiyoruz. Takdir edersiniz 
ki, bir güneydoğu ili olarak Siirt'i baz alırsak, Siirt, 1973'te gelişmişlik düzeyinde 30 uncu sırada, 
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yani Türkiye illeri arasında Siirt 30 uncu sırada ve bugün, Siirtimiz, maalesef gelişmişlikte,68 inci 
sırada, fert başına düşen millî hâsılada 61 inci sırada ve Siirt'te, şu an, maalesef, devrede olan an
cak iki üç tesis görebiliyorsunuz; üç beş tane de yarım kalmış, tamamlanamamış tesisimiz, serma
ye eksikliğinden, maalesef atıl durmakta. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi, güneydoğuda, kalkınma bütünüyle sanki özel sektö
rün inisiyatifine bırakılmış gibi bir durum görüyoruz, devletin yapmış olduğu bir yatırım yok. Ya
tırım yapacaksanız, her şeyden evvel altyapıyı sağlamanız lazım. Yatırımda en büyük faktör, ula
şım ve altyapıdır. 54 üncü Refahyol Hükümetinin Siirt-Pervari güzergâhını üçte ikiye indirecek, 
yani, 90 kilometreyi 60 kilometreye indirecek projesi, 55 inci Hükümetin işbaşına gelmesiyle bir
likte maalesef durdu ve akamete uğradı, 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-Yazıklar olsun!.. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Şimdi, teşvikten bahsediliyor; herhangi bir nakit 

desteği yok, hazine yardımı yok. Bir örnek olarak, Kurtalan Çimento Fabrikası, yakın tarihte özel
leştirme kapsamı içerisinde özelleştirildi; bölgeden bir işadamına ihaleyle verildi ve maalesef, bu
güne kadar aylar geçmesine rağmen, Kurtalan Çimento Fabrikasının devriyle ilgili herhangi bir iş
lem yapılmadı. Niçin yapılmadı; çünkü, bölge halkının elinde sermayesi yok. Bu özelleştirme eğer 
batıdaki tekelci sermayede kalsaydı, tekelci sermaye önce devletten kredisini alır, ondan sonra gi
der, devletin canım tesislerini yok pahasına satın alırdı. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şu an, gerçekten, Türkiye'nin geçirmekte olduğu bu sıkıntı
lı .dönemin arkasında, bence, bir kurt-kuzu kavgası var. Şimdi, Refahyol Hükümeti, eğer kuzudan 
yana değil de kurttan yana olsaydı, eğer KOBİ'lerden yana değil de tekelci sermayeden yana olsay
dı, öyle zannediyorum ki, şu an Refahyol Hükümeti başta olacaktı ve ülkenin şu an yaşadığımız, 
dünya kamuoyunun gözü önünde ibretle ve hayretle izlenen bu durumu meydana çıkmayacaktı. 

Şu bir gerçek ki, biz Refah Partisi olarak, kimden gelirse gelsin, fakir halktan, mazlum halk
tan, yoksuldan, biçareden yana olacak her türlü yasa tasarı ve teklifine, her türlü yaklaşıma kayıt
sız şartsız evet diyoruz; yeter ki, fakirden yana olsun; yoksuldan yana olan her türlü teklife Refah 
Partisinin evet dememesi mümkün değildir. 

Sözün özü, Türkiye gibi bir ülkede, Devlet İstatistik Enstitüsünün ve Devlet Planlamanın tes
pitlerine göre, şu an 4 milyon insan açlık sınırında ve bu 4 milyon insanın büyük bir kısmı, yani 
ekseriyeti de, takdir edersiniz ki, doğu ve güneydoğu bölgelerinin insanı. Bu tablo ortadayken, biz 
hâlâ, teşvikten ve bölge insanının, bölge halkının yüreklerine popülist politikalarla su serpmekten 
başka bir şey yapmıyoruz. Maalesef, ülkenin kaymağını, kremasını... Şöyle bir dikkat edersek, bi
zim kültürümüzle hiçbir bağı olmayan, literatürümüzde yeri olmayan bir senfoni orkestrasına 20 
trilyon lira harcanırken... 

TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Bu ne düşmanlık ya!.. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - ... güneydoğu halkı açlıkla mücadele veriyor. 
Aziz kardeşlerim, size şunu söyleyeyim ki, bu ülkede bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını 

asgarîye indirmediğimiz müddetçe bizim huzur bulmamız, sükûna kavuşmamız mümkün değildir. 
Çok çarpık bir yönetim var; güçten yana, hukuksuzluktan yana bir yönetim; onun için, siz de rahat 
ve huzur bulamazsınız, bu ülke ilânihaye böyle gider. Yani, bugün güneydoğuda çöplüklerden ek
mek kırıntıları toplayan insan varken, senin kimliğinle ilgisi olmayan bir... 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Siz ne yaptınız onbir ayda?! Çöplükleri temizlediniz!.. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Biz, gelir gelmez, Fakir Fukara Fonunu 5 kat ar

tırdık. Hiç merak etmeyin sayın başkan, gidin, güneydoğu halkına sorun; sizden mi memnunlar, 
yoksa 54 üncü Refahyol Hükümetinden mi memnunlar. (RP sıralarından alkışlar) 
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AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - O zaman mesele yok; bravo size!.. 

AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Ama, inşallah, ilk fırsatta, halkın vicdanı, halkın 
gönlü ve halkın iradesi sandığa yansıdığı zaman, o acı akıbetle karşı karşıya kalacaksınız; onu bek
leyiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aydın, lütfen, toparlayın. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Cenabı Hakkın her türlü nimetini ihsan ettiği bu 

ülkede, ülke insanının bu fukaralığı, bu yoksulluğu, bu sıkıntıları, gerçekten, idareden ve yönetim
den kaynaklanmakta. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Onu eski yönetime söylüyorsun!.. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Değerli milletvekili arkadaşlarım, dünyanın sayı

lı şanslı ülkelerinden biriyiz. Doğal zenginliğimizle, insan kaynağımızla, bilgimizle, tarihimizle, 
yaşadığımız teknolojik çağda -zaten teknoloji transferi de oldukça yaygın- bizim tek eksiğimiz -şu 
an düzenin beslediği ağızlar bile sistemin bozukluğundan dem vurmakta- sistem bozuk; dürüst ol
mayan yönetim, halkı sürekli ağlatmakta. Onun için, bu millet için elzem olan, lazım olan tek şey... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aydın, teşekkür ediyorum. 

AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - ...doğru sistem ve dürüst yönetim; bizim ihtiyacı
mız budur. 

BAŞKAN - Sayın Aydın, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı? 

AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Daha bir milletvekili... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Tamam, tamam; bitti... 
BAŞKAN - Sayın Aydın, süremiz doldu, bitti. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - 1 dakika daha verin. 
BAŞKAN - 1 dakikayı verdim; onu da kullandınız. 

Teşekkür ediyorum Sayın Aydın. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Sayın Başkan... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Tamam, yeter; boş konuşmayın. 
BAŞKAN - Sayın Aydın, teşekkür ediyorum. 
AHMET NURETTİN AYDIN (Devamla) - Peki efendim; bu duygu ve düşüncelerle, hepini

ze saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Saffet Arıkan Bedük; buyurun. (DYP sıra

larından alkışlar) , 
DYP GRUBU ADINA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 392 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşleri
ni sunmak üzere huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlı
yorum. 

Bu tasarı, bölgeler arasındaki dengesizliği giderecek, ekonomik kalkınmayı sağlayacak, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kalkınmada öncelikli yörelere dahil olan iller ile olağanüstü hal 
bölgesindeki illerin ve mücavir illerin ekonomisine bir noktada katkı sağlayacak birkısım tedbirleri 
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ortaya koymaya yönelik olarak getirilmiş bir kanun tasarısıdır ve yine, bu bölgeye hem yatırımı teş
vik etmek hem istihdam yaratmak hem de bu bölgeden başka bölgelere işsizlik sebebiyle göçü ön
lemeye yönelik olarak getirilmiştir; ayrıca, bu bölgedeki ekonomik göstergelerin zayıflığı, işsizli
ğin fazlalığı nedenleriyle birkısım hain terör örgütlerinin buradaki birkısım eylemlerini, devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik birkısım tehdit ve tehlikelerini de bertaraf etme
ye yöneliktir. Güvenlik kuvvetlerimizin yapmış olduğu çalışmalara teşekkür ediyoruz; şehitlerimi
zi, rahmetle ve minnetle anıyoruz. 

Hemen, şunu özellikle belirteyim: Gelinen noktadan itibaren, özellikle, alınması gereken ted
birleri çok iyi tahlil etmek gerektiği kanaatini taşıyorum ve artık, ekonomik tedbirlerin bir an ev
vel bu bölgeye getirilmesinin zaruretine bütün siyasal partilerin katıldığı muhakkaktır. 

Bu kanun tasarısının görüşülmesinden itibaren, 2 nci maddesi, kapsamı ihtiva etmektedir. De
ğerli milletvekilleri, kanun tasarısını çok iyi değerlendirmek durumundayız. Bu kanun tasarısının 
kapsamına alınan illeri şöyle sıralamak mümkün: 

Birincisi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte olağanüstü hal bölgesinde olan iller ile müca
vir illeri kapsamaktadır. Bunlar hangileridir; bunlar, şunlardır: Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van. 

İkinci bir grup iller var; bu iller de, özellikle, hem Devlet İstatistik Enstitüsünün hem de Dev
let Planlama Teşkilatının verileri esas alınmak suretiyle, fert başına düşen hâsıla itibariyle 1500 do
lar ve ayrıca sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi itibariyle de 0.5 puan ve onun altında olan illerden 
Bakanlar Kurulunca uygun görülenleri kapsıyor; kabul ettiğimiz şekilde söylüyorum. Bunlar han
gileri; bunlar da -11 il- şunlar: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, İğdır, 
Kars, Ordu, Şanlıurfa ve Yozgat İlleri. Bu neye bağlı; Bakanlar Kurulunca seçileceklere bağlı, ya
ni bunların arasından Bakanlar Kurulunca uygun görülenler bu kanun tasarısından istifade edebile
cek, bu istisnalardan, bu teşviklerden yararlanabilecek; yani, Hükümete, bir noktada yetki verilmiş 
oluyor. Tabiî, kolay kolay da bunların hepsini kabul etmezlik yapamaz, hepsini de kabul edecek. 

Değerli arkadaşlar, Bakanlar Kurulunca tespit edilen bir başka iller grubu daha var, onlar han
gileri; kalkınmada öncelikli yöreler statüsüne tabi olan illerden Bakanlar Kurulunca uygun görüle
cek olan il ve ilçeleri de bu kanun tasarısındaki "kalkınmada öncelikli yöreler" ifadesinin içerisine 
koymuş oluyoruz. 

Ne oluyor; üç grup il. Birincisi, mücavir iller ve olağanüstü hal bölgesine dahil olan iller; ikin
cisi, Bakanlar Kurulunca sosyoekonomik kalkınma düzeyi ve fert başına düşen hâsılayı esas almak 
suretiyle tespit edilen illerden uygun görülenler; üçüncüsü de, kalkınmada Öncelikli yöreler kapsa
mına giren illerden bir bölümünü buraya alıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kalkınmada öncelikli yöreler 
kapsamına giren bütün illeri, denilmiş olsa idi, ne olacakti; içerisine, Erzincan, Malatya ve Elazığ 
da girecekti. Arkadaşlarımız, iki gündür, hem Elazığ'ı hem Malatya'yı hem de Erzincan'ı devamlı 
olarak anlatıyorlar, tespit edilen verileri de, aslında buradaki fert başına düşen hâsılayla ilgili de
ğerlendirmelerde bir yanlışlığın olduğunu dile getiriyorlar; Elazığ, mesela, bir Keban Barajına da
yanıyor; Erzincan'ın, yapılan yatırımlara dayanması söz konusu, vesaire... 

Değerli arkadaşlar, bu üç ili almamanın "olağanüstü hal bölgesi" ifadesinin içerisine koyma
manın ne faydası var?! Bana göre, yanlış; çünkü, bu illeri gerçek anlamıyla almak lazım, destekle
mek lazım ve üstelik de, bu yörelerin, özellikle, eğer kalkınmasında veya rakamlarında, sosyoeko
nomik gelişmesinde bir fazlalık varsa, bundan memnuniyet duymak lazım, daha fazla teşvik etmek 
lazım, daha fazla desteklemek lazım; ama, maalesef, ne Malatya ne Erzincan ne de Elazığ, girme
miş; bu, bir eksikliktir. 
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Değerli arkadaşlar, şimdi, kalkınmada öncelikli yörelere geliyorum. Kalkınmada öncelikli yö

reler kapsamına giren konulara bakıyorsunuz, bunlar da, yine, Bakanlar Kurulunca uygun görüle
cekleri ifade ediyor. Temenni ediyoruz ki, Malatya da, Elazığ da, Erzincan da, kalkınmada önce
likli yöreler bakımından Bakanlar Kuruluna verilmiş olan bu yetkiden istifade etsin. Böylece, hiç 
olmazsa, gerçekten, aynı sosyolojik ve coğrafık şartlarda, aynı güvenlik sorunu içerisinde, aynı te
rörle mücadelede, aynı işsizlik sorunu içerisinde olan bu illerimizin mutlak surette desteklenmesi 
ve adaletsizliğin önlenmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterileceğini ümit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, peki, bu kanun tasarısıyla ne getiriliyor... Ben inceledim, 1984 yılında çı
karılmış ve uygulamaya konulmuş olan 2982 sayılı Kanunu sanıyorum çoğunuz incelemediniz. 
2982 sayılı Kanunu, 1995 yılına kadar geçerli; 1984'te çıkmış, 1995'e kadar uygulanmış ve gerçek
ten, bu bölgeye fevkalade faydalı hizmetler verilmiş; o kadar güzel teşvikler olmuş ki, o kadar bü
yük destekler yapılmış ki, belki, bu kanun tasarısında bulunmayan Kurumlar Vergisi veya diğer 
vergilerle ilgili konular hariç olmak üzere, diğerlerinin hepsi var. O halde, eğer biz, 2982 sayılı Ka
nunu on sene daha uzatıyoruz, demiş olsaydık, hiçbir problem olmayacaktı. Eğer ilave bir şeyler 
yapmak istiyorsanız, bir ek madde getirmek suretiyle bunu gerçekleştirmiş olsaydınız, daha gerçek
çi olurdu; ama, 2982 sayılı Kanunun 1984'ten 1995'e kadar olan safhasında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerine, olağanüstü hal bölgesine verilmiş olan teşvikleri, imkânları maalesef geriye 
atıyorsunuz, geride bırakıyorsunuz; onun farkında değilsiniz; değerli arkadaşlar, değerli milletve
killeri; inanın, farkında değilsiniz... 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Öyle değil, öyle değil; yeni unsurlar var. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Efendim, kanun öyle söylüyor. 
Eskisinde deniliyor ki; eğer yatırım yüzde 50'ye kadar bitmiş ise, o takdirde, bu indirimlerden 

otomatikman istifade eder. Ama, getirdiğimiz tasarıda ne deniliyor biliyor musunuz; yüzde 100'ü 
bitmediği sürece, bu indirimlerden istifade etmeyecek; onu bilin. Ben, bunu, size sadece hatırlatı
yorum ye diyorum ki, bunun sesini çok getiriyorsunuz; ama, inanın, halka verdiğiniz mesaj kadar, 
çok fazla bir imkân getirmiyorsunuz; bunu dikkatle incelemeniz lazım, buna hassasiyet gösterme
niz lazım; daha evvel getirilmiş olan imkânlara nazaran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
ne, olağanüstü hal bölgesine, daha az imkân veriyorsunuz. 

Bakınız, 1993 yılında, Sayın Demirel Başbakanken, orada bir Bakanlar Kurulu toplantısı yap
tı; 1993/4-1 Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiş olan, yine bu teşviklerdi, yine bu desteklerdi; yatı
rım imkânları, istihdamı arttırıcı imkânlar, arsaların tahsisi; baktığımızda, hepsi, yine buraya naza
ran çok daha iyi şartlardaydı; onun için, ben, size bunu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. 

Değerli milletvekilleri "kalkınmada öncelikli yöreler" tabirini, gelin, hep birlikte tekrar bir tah
lil edelim. Bir Ankara milletvekili olarak sizlere seslenmek istiyorum. Ankara denilince, akla, sa
dece Ankara'nın merkezi geliyor; inanın, bu da yanlış. Ben valilik yaptım, Doğu Anadolu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinin hepsini gezdim, gezmediğim il de yok; sizi temin ederim ki, Anka
ra'nın Güdülü, Ankara'nın Kaleciki, Ankara'nın Evreni, Haymanası, Balâsı, doğu ve güneydoğudan 
daha geri kalmış. Gelin, biz, artık, bu kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına ilçeleri de alalım. 
Ankara denilince sadece Ankara'nın merkezini düşünüyorsunuz; Ankara'nın merkezi gelişmiş, doğ
rudur; ben, Ankara merkezine hiçbir şey söylemiyorum; ama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bedük, toparlıyoruz efendim. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Ankara Milletvekili olduğunuza göre! süreyi biraz 

daha fazla verin. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben şunu söylüyorum: Ankara gibi illerimizin ilçelerinin 

kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmasının, hem göçü önleyeceğini hem güvenliğe fayda
sı olacağını ve hem de ilçelerin daha fazla gelişeceğini ümit ediyoruz, temenni ediyoruz ve eğer, 
Ankara'nın tüm içelerini, özellikle -ağırlıklı olarak söylüyorum- Haymanasını, Balâsını, Şereflikoç-
hisarını yesairesini alırsanız, Ankara'ya hem sanayi bakımından hem sosyal ve ticarî bakımdan 
yüklenen yükü biraz d 'ıa yaymış olursunuz ve bölgenin tamamını da kalkındırmış olursunuz. 

Ben, kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili yapılacak düzenlemede Ankara ilçelerinin mutlaka 
dikkate alınacağı ve alınması gerektiği inancını ve temennisini ifade ediyor, hepinizi sevgi ve say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bedük. 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - 1991'den sonra niye yapmadınız?! 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Ben siyaset yapmıyorum. 
BAŞKAN - Grupları adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Bekir Sobacı; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
BEKİR SOBACI (Tokat) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Burada, biraz sonra çıkaracağımız bir teşvik kanununu tartışıyoruz. Şöyle bir baktığımızda, 

Türkiye'de teşvik yeni değil; planlı kalkınma dönemlerinin ana mekanizmalarından biri olmuş ve 
maalesef, Türkiye, yanlış seçeneklerle, tercihlerle, bir zamanlar teşviklerle oluşturduğu İstanbul-
Kocaeli-Bursa üçgeni gibi sanayileşmiş bölgelerin yanında, doğu ve güneydoğu gibi, bugün, ülke
ye problem olan bir dengesizliği, yine teşviklerle, kendi elleriyle sağladı; yığınakta yaptığımız ha
tayı, şimdi yine bir teşvik yasasıyla, düzeltmeye, telafi etmeye çalışıyoruz. 

Burada, değerli konuşmacılar, teşvik kanunlarımın yeni olmadığını, 1984'ten itibaren de yoğun 
şekilde çıkarıldığını, devam ettiğini ifade ettiler. Gerçekten, Türkiye, 1984'te başlayan ve kaynak 
kullanımı destekleme primleri gibi yüksek oranlı primlere rağmen, başarısız bir teşvik sürecini ya
şamıştır. 

Şimdi, tarımsal kalkınmayı amaçlayan teşvik uygulamalarının sonuçlarına baktığımızda, bu
gün, Türkiye'de Anadolu, bir besi ahırları mezarlığı görünümündedir arkadaşlar. Biz, köylü vatan
daşlarımıza, besici çiftçilerimize, ahırlarını yapması için destekleri verdik; ama, o ahırı dolduracak 
gücü ve sermayeyi o çiftçilerimize aktaramadık. Peşinden de şu çok önemliydi; bir kanunu çıkar
mak önemli değil, onu intaç etmek, sonuçlandırmak daha önemlidir. Besiciliği teşvik için trilyon
ları akıttık; peşinden, ithal canlı hayvan ve et ithaliyle, aynı besiciyi, devlet kendi elleriyle boğdu. 
Türkiye bu gerçekleri yaşamıştır; birilerinin kulakları çınlasın! 

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada, 8 inci maddede, kalkınmada öncelikli yörelerde arsa tahsi
sini tartışıyoruz. Bugün, devlet, bazı sektörel organize sanayi bölgelerinde kendi imkânlarıyla sağ
ladığı bu tahsisleri, o organize sanayi bölgelerinde yatırımı gerçekleştirmediği halde, metrekaresi 
150 dolara satıyor, inşaatını da yapmamış. Onun için, burada, ben, ilgili bakanlarımızın da dikka
tini çekiyorum; bugün, bu organize sanayi bölgeleri bellidir ve devlet, buna da bir çözüm bulmak 
zorundadır. 

Ayrıca, yine, kalkınmada öncelikli yörelerdeki bu tahsislerle ilgili olarak, bugün, maalesef, bir 
ilçede ya da bir ilde organize sanayi bölgesinin yer tespitinden tutun imar planlarına kadar Anka
ra'ya bağımlıyız. Hiç değilse, il seviyesine indiremezsek bile, bölge bazında, bu organize sanayi 
bölgelerinin mevzuat, bürokrasi işlemlerini çözmenin yolunu, artık, Türkiye bulmak zorundadır di
ye ifade etmek istiyorum. 
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Şimdi, burada, 55 inci Hükümetimize de bir şey ifade etmek istiyorum; bu teşvik yasası çık

sın, ona bir şey demiyoruz; ama, ondan önce ele alınması gereken önemli bir husus vardır: Bugün, 
54 üncü Hükümet döneminde yapılan valilikler ve kayn.dkamlıklar bazında ekonomik koordinas
yon toplantılarını, şu anda, sizin Hükümetiniz yapmıyor. Size bir tavsiyemiz; 54 üncü Hükümet dö
neminde, ekonomik koordinasyon toplantılarıyla, Türkiye'nin bir envanteri çıkarılmıştır. Eğer, bu 
memlekete bir iyilik yapmak istiyorsanız, KOBİ kredilerini, ciddî manada artırın ve ayrıca, yarım 
kalmış, tesis mezarlığı görünümündeki Anadolu'ya da, gerçekten destek vererek, bu tesisleri ülke 
ekonomisine kazandırmanın en hayırlı iş olacağını ifade etmek istiyorum. 

Ülkemizde, maalesef, yaşadığımız son süreçte irticayla damgalanan holdinglerimiz var ve bu 
holdinglerimiz, Urfa'da, Diyarbakır'da yatırımlar yapıyor. Bir taraftan, biz, o bölgelere yatırımı ar
tırmak için uğraşıyoruz, teşvik ediyoruz, bir taraftan da, 45 milyon markını bloke ettiğimiz bu hol
dingleri, doğuya ve güneydoğuya yatırım yapacak bu holdingleri sıkıntıya sokuyoruz. Kimlerden 
emir alıyoruz, hangi tröstlerin etkisi altındayız? Bunu da dikkatlerinize arz ediyorum. Bu tip uygu
lamalar, devletin, sosyal devlet ilkesine aykırıdır arkadaşlar ve ayrıca, bugün yapılacak işlerden bi
ri de... Geçenlerde, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bir sanayiciyle tanıştım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sobacı, lütfen, toparlayınız... ' 
BEKİR SOBACI (Devamla) - Bu arkadaşımız, tuğla ve kremit sanayiinden vitrefıye, sıhhi te

sisat sanayiine geçmiş bir arkadaşımız. Biz, Çorum'a, Tokat'a, Amasya'ya doğalgazı götürmek zo
rundayız. Doğalgazı kullanmak, sadece, İstanbul, Kocaeli, Bursa üçgenindeki holdinglerin hakkı 
değildir. O arkadaşımız "ben, enerjiyi, o üçgende üretim yapan holdinglerden yüzde 40 daha paha
lı kullanıyorum" diye yakındı ve Çorum gibi bir ilimizden çıkmış, -İsrail gibi gümrük duvarları dı
şında standart bariyerleriyle koyduğu- koruma engellerini aşabilmiş bir sanayicimizdir. Anadolu il
gi bekliyor. Anadolu, hiçbir gizli gücün emri altında kalmadan kendisinin elinden tutulmasını bek
liyor. Müteşebbis ruh Anadolu'da canlanmıştır. Meclis ve hükümetler olarak bize düşen görev, bu 
ruhu, üretime ve ekonomiye kazandıracak sonuçları elde etmeye yardımcı olmaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sobacı. 
Sayın Cevat Ayhan? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Temel Karamollaoğlu?.. Yok. 
Şahsı adına başka söz talebi yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Oylamaya geçtim efendim. 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. \ . . • . 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. -31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci madde

sinin 2 nci fıkrasının (0 bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(f) İlk defa işe başlayan mükellefler ile götürülük şartlarını haiz olanlardan kendi isteği ile gö

türü usulden gerçek usule geçen mükellefler için, işe veya gerçek usulde vergilendirilmeye başla
nılan ve izleyen yılda hayat standardı esası uygulanmaz." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Veli Yıldı

rım; buyurun. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuşmayacaksınız. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdulhaluk Mutlu?.. Sayın Mutlu yoklar. 
Grupları adına başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
Şahsı adına söz taleplerine geçiyorum. • 
Sayın Aslan Polat?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden 

392'ye 1 inci ek sıra sayılı olağanüstü hal bölgesinde ve geri kalmış illerde yatırımların ve istihda
mın geliştirilmesiyle ilgili kanun tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Her ne kadar, kanun tasarısı, olağanüstü hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde is
tihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesiyle ilgili bir kanun tasarısıysa da, bu 9 uncu mad
de,, bu tasarıyla hiç ilgisi olmayan bir başka hususu tasarı içerisine dere etmiş bulunmaktadır. Bu 
da, götürü usulde vergiye tabi olan mükelleflerin gerçek usule geçmesini teşvik etmek için getiril
miş olan bir maddedir; yani, müzakaresi devam eden tasarıyla ilgisi yok, genel olarak vergi mükcl-
lefleriyle ilgili yeni bir düzenleme getirmektedir. Getirdiği düzenlemede de "ilk defa işe başlayan 
mükellefler ile götürülük şartlarını haiz olanlardan kendi isteğiyle götürü usulden gerçek usule ge
çen mükellefler için, işe veya gerçek usulde vergilendirilmeye başlanılan ve izleyen yılda hayat 
standardı uygulanmaz" denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, benim hatırladığım, Gelir Vergisi Kanunundaki hayat standardıyla ilgi
li düzenleme, zaten, 1999'da sona ermektedir. Bu bakımdan, gerçek usule geçecek olan mükellef
ler için getirilen hayat standardı muafiyeti -zaten 1999'da sona erdiği için- sadece götürü mükellef
lerin sayısını azaltıcı bir düzenlemedir. Götürü mükelleflerin sayısının azaltılması, geçen dönemde 
de Mecliste çok tartışıldı; hatırlıyorum, 1993'te, 1994'te muhtelif vergi kanun tasarılarının müzake
resinde, o zamanki hükümetler, götürü ve gerçek usuldeki hudutları -yıllık kazanç ve diğer birta
kım kriterler var bu hudutlarda- tarif ederken, bu hudutların yeniden değerlendirmeye esas olan yıl
lık enflasyona endeksli katsayı kadar artırılması gerekirken, bu hudutlarda daha küçültülmüş ve gö
türü vergi mükelleflerinin süratle gerçek usulde vergi mükellefi haline getirilmesi zorlanmıştı. Ta
biî, bu götürü ve gerçek usulde vergi mükellefleri arasındaki farklılık, haklı olarak vergi mükellef
leri tarafından birtakım şikâyetlere de sebep olmaktadır. Aynı işi yapan bir sanayi çarşısında veya 
bir diğer iş bölgesinde -dükkânının küçüklüğü veya kira bedeli gibi birtakım kriterler var; o teknik 
detaylara girmek istemiyorum- götürü vergi mükellefi olan bir esnaf var; hemen onun karşısında 
gerçek usulde vergi mükellefi olan esnaf var. Tabiî, gerçek usulde vergi mükellefi olan esnaf, yük
sek seviyede hayat standardı vergisine tabi olduğu için, rekabet de onun aleyhine olmaktadır. 

Şimdi, tabiî, yapılması gereken, herkesin gerçek usulde vergi mükellefi olmasıdır; doğrusu da 
budur; ancak, burada, küçük esnafın bu sistemi taşımasında da zorluk var; muhasebeci ücretleri 
zorluğu var. Tabiî, küçük esnafın bunun altından kalkması zor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen, toparlayınız efendim... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Peki, toparlıyorum. 
1994 yılında, Hükümetin, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk ettiği bir tasarı vardı. Hatırlıyo

rum, İşletme merkezleri kurarak, küçük esnafın defterini tutmayı kolaylaştırmak ve gerçek usule 
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geçmekti. Bu sistem halen getirilmemiş bulunmaktadır. Gerçi, burada ihtiyarîdir, bir tercihtir; ama, 
bu yapılacaksa, yani, götürü sistemden, gerçek usule bütün mükellefler geçirilecekse -ki, bunların 
sayıları, yanlış hatırlamıyorsam 600-700 bin mertebesindedir- bunların, bu şekilde kayıtlı sisteme. 
geçerken, Maliye Bakanlığının vereceği muhasebe hizmetlerinden de faydalanması gerekir veya bu 
sahada serbest muhasebeci ve malî müşavirlerin hizmetinden faydalanabilir. Bunun üzerinde du
rulmasında da fayda var. 

Arz eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Yalnız, Sayın Komisyon, maddenin başında "ikinci fıkra" deniliyor. Maddenin aslında "bir nu

maralı fıkra" diye geçiyor. Kanun tekniği bakımından, eğer sizce de uygunsa, bu oylamayı "iki nu
maralı fıkrasının" diye düzelterek yapmak istiyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Uygundur 
efendim. 

BAŞKAN - Bu düzeltilmiş biçimiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' > 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük 
MADDE 10. - Bu Kanunun; 
a) 3 ve 7 nci maddeleri 1.1.1998 tarihinde, 
b) 9 uncu maddesi 1997 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 
c) Diğer hükümleri yayımı tarihini izleyen aybaşında, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hacaloğlu; 

buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli mil

letvekilleri; hepinizi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 
Biliyorum, sabrınızın son noktasına gelmiş haldesiniz; iki gündür bu önemli yasa tasarısını gö

rüşüyoruz. Bu yüce çatı altında, bir partimizin sürekli engellemişine rağmen, biraz sonra, bu yasa 
tasarısını kabul edeceğiz... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ...ve doğuda, güneydoğuda yatırım bekleyen insanları

mıza bir umut dalgasının yayılmasına olanak tanıyacağız. 
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Siz inanıyor musun buna? 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Ancak, bu yürürlük maddesi üzerinde bazı .görüşlerimi 

dile getirmek istiyorum. Öncelikle, 1984 yılında yürürlüğe giren 2982 sayılı Teşvik Yasasının, yö
reye, doğuya, kalkınmada öncelikli yörelere merhem olmadığı, yatırım götürmediği, sorunları çö
zemediği, uygulamadan sonra, aradan geçen yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Yeni bir teşvik yasa
sına ihtiyaç vardı ve bu getirilmiş olan tasarı, içeriği ve özü itibariyle doğrudur; ancak, kapsamı iti
bariyle yetersizdir, eksiktir, gerçekçi değildir, keyfidir, dengesizdir. 

Bakınız, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tasarının ilk görüşmesinde, Cumhuriyet Halk Partisi
nin dışındaki bütün parti temsilcileri, Hükümetin getirmiş olduğu sadece 11 ili kapsayan çerçeveye 
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"evet" demiştir. Sadece, Cumhuriyet Halk Partisini temsilen orada bulunan ben ve diğer bir arka
daşım Ali Topuz, Partimizin görüşü olarak, buna ilaveten, doğu ve güneydoğudaki 12 ilin de, bu 
yasa tasarısı kapsamı altına alınmasını karşı oy olarak belirttik ve burada, bu tasarının, sizler tara
fından geniş çerçevede tartışılmasının önünü açtık. Esasında, yıllardır -tahmin ediyorum- bu Parla
mento çatısı altında, ilk defa bir teşvik tasarısı, bu kadar tutkuyla, bu kadar ilgiyle tartışılmakta; bu
nun bir nedeni olması gerekiyor: Nedeni çok açık; yıllardır, yüzde 70, yüzde 80 enflasyon altında, 
yüzde 120, yüzde 140 faiz altında, artık, müteşebbisin, girişimcinin yatırım yapmadığı, hele hele, 
terör ortamının var olduğu, altyapının yetersiz olduğu, doğuda ve güneydoğuda özel girişimcinin 
hiçbir şekilde yatırım yapmadığı açıktır, biliniyor. O nedenle, her bir parlamenter, bir umutla, ken
di yöresinin hizmet ve yatırım talebini dile getirebilmek için bu yasa tasarısına sarılıyor; bir tutkuy
la acaba, bu yasa tasarısıyla benim ilime, benim, yöreme bir yatırım gelebilir mi diye bir beklenti
ye gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım, sonra döneceğim bu konuya; yani, tek başına bu yasa tasarısının geçiril
mesinin sorunları çözemeyeceğini belirteceğim; ancak, kapsama değinmek istiyorum. Bakınız, kri
ter nedir; Hükümetimizin getirdiği kriter, terör olgusudur; terörle mücadele sürecinden olumsuz 
olarak etkilenen illerin, mağduriyetini, yatırımsızlığını ve ekonominin inmiş olan şalterini kaldır
mak için gerekli teşvikleri gündeme getirmekti. Peki, eğer, kriter terörse, size sormak istiyorum: 
Niçin, son ondört yıldır, 22 köyü boşaltılmış olan Adıyaman, 53 köyü boşaltılmış olan Ağrı, 15 kö
yü boşaltılmış olan Erzurum, İğdır, Kars, Şanlıurfa, daha evvel, Hükümetin ilk teklifinde yer alma
maktaydı. Yine soruyorum, 87 köyü ve mezrası halen .boşaltılmış olan Erzincan, Sivas, 28 köyü ve 
mezrası boşaltılmış olan Elazığ, niçin, bu yasa tasarısının 22 illjk çerçevesinin içinde yer almıyor? 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Maraş... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Maraş da öyle. 
Köyleri ve mezraları boşaltılmış olan bu iller, terörün, doğrudan veya dolaylı, olumsuz etkile

ri altında kalmadılar mı?! Peki, Hükümet bunu görmüyor mu?! Ne diye kapsama alınmadı; bunun 
yanıtı yok tabiatıyla. 

Peki, devlet, son 6 yıldır, 1990-1996 yılları arasında, bu yörenin, kapsam içindeki 22 ili dışın
daki illere yeterince yatırım yapmış da, onun için,mi, şimdi, bu illeri, bazı illeri kapsam dışında tu
tuyoruz?! 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 1990 ve 1996 yılları arasında, illerin sıralamasında, Aksaray İli 
65 inci, Giresun 74 üncü, Rize 61 inci, Artvin 60 inci, Sinop 51 inci; diğer birçok iller de böyle; 
yani, buralara, son 6 yıldır, devletin eli uzanmamış, yatırım gitmemiş. Eğer, kriter buysa, bu iller 
niye yok diye sormak gerekir. 

Bir başka kriter... Nedir amacımız; amacımız, özel sektörü özendirmek. Peki, 1996 yılında, özel 
sektörün almış olduğu yatırım teşvik belgelerine bakalım^ Bakıyorum, Ağrı'da 0,2 trilyon, Arda
han'da sıfır, Bayburt'ta 0,4 trilyon, Gümüşhane'de 0,5 trilyon ve bu iller, ancak ikinci tartışmada pa
kete girdi ve halen tasarıda yer almayan başka illere bakıyorum: Erzincan 0,8 trilyon, Sinop 0,5 tril
yon, Rize 0,3 trilyon, Artvin 1,2 trilyon, Aksaray 1,2 trilyon, Giresun 1,4 trilyon, Elazığ 2 trilyon. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar, bütün iller arasında teşvik belgesi tutarları açısından en dü
şük rakamlar, tabiî, kapsam içindeki illeri saymıyorum. 

Peki, soruyorum: Bu yasa tasarısıyla amaç, eğer, özel sektörü özendirmekse, en temel kriter
lerden biri, şimdiye kadar hangi illere özel sektör gitmemişse o'illere öncelik vermek değil midir? 
Hayır; bu yapılmamıştır. 

Özetle, eğer, hayır, kriter bu da değil; gelişmişlik kriteri diyorsak; değerli arkadaşlarım, size so
ruyorum: Niye keyfî olarak bir rakamı aldık? Niye 0,5 rakamını aldık? Niye sıfır rakamını almadık? 
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Gelişmişlik endeksi sıfırın altında olan iller; yani, Sinop, Çankırı, Tokat, Bartın, Kahramanmaraş, 
Aksaray, Sivas, Erzincan, Artvin, Giresun, Çorum, Kastamonu, Niğde, Afyon ve diğerleri burada 
niye yok? Bunun mantığı var mı? 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Size sormalı; niye yok? 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Siz komisyonda konuşmadınız, söz hakkınızı yitirdiniz. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - 10 tane önerge verdik... 
BAŞKAN - Sayın Karakaya, lütfen... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Siz engelliyorsunuz. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Önergelerimize niye kabul oyu vermediniz? 
BAŞKAN-Sayın Karakaya... l 

ALAGAN HACALOĞLU (Devamla) - Hayır efendim; engelleyen sizsiniz. ' 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen Genel Kurula hitap ediniz. , 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Niye desteklemediniz? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilim... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Siz, bu kafayla duvara çarpıyorsunuz... 
Yerinize oturun. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan)-Niye desteklemediniz?.. 
BAŞKAN - Sayın Karakaya... Sayın Karakaya... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Doğru demiyorsunuz. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Niye desteklemiyorsunuz?.. 
BAŞKAN - Sayın Karakaya... Sayın Karakaya... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bu kafayla, daha, çok, hukuk duvarlarına çarparsınız. 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Bizim kafamız yerinde, sizin kafanız nerede? 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen, devam edin. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım... 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Siz de milletvekilisiniz... 
BAŞKAN - Sayın Karakaya, lütfen, görüşmelerin insicamını bozmakta ısrarlı olmayın. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bu hiddetinizi anlayamıyorum; hem yasanın çıkmama

sı için engelleme yapıyorsunuz hem de... 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) -Niye önergelerimizi desteklemediniz? 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ancak, bu da yeterli değil; devle
tin, elini taşın altına sokması lazım; devletin yörede yatırımlara el atması lazım. Bakınız, geçen 
gün Bakanlar Kurulu bir karar aldı; Kağızman Rafine Kristal Tuz Tesisini kamulaştırdı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen, toparlayınız... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bir taraftan özel sektörü teşvik ediyoruz diyoruz, diğer ta

raftan yörede özel tesisler ayakta duramıyor; bir taraftan yöredeki kamu tesislerini özelleştiriyorsıı-
nuz, fabrikalar çöküyor, sosyal devlet çökertiliyor, enflasyon altında yatırımsızlık dizboyu ve içbanş 
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kanıyor; bunun önlemini almıyorsunuz ve ortaya koyduğunuz keyfî bir çerçevede; ama, özü doğru 
teşvik uygulamasıyla, sorunları aşabileceğinizi zannediyorsunuz. Hayır, politikanın değişmesi la
zım, siyasetin değişmesi lazım. Artık, Türkiye'de sosyal demokrat ilkelerin, sosyal demokrat eko
nomi anlayışının, sosyal demokrat çoğulcu demokrasi anlayışının tercih olarak ülkeye gelmesi la
zım. Bu kafa değişmedikçe, bu yönetim değişmedikçe Türkiye düzlüğe çıkamaz. 

Hepinizi, bu duygularla, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BEKİR SOBACI (Tokat) - 1976'da Erzincan'da temeli söküp, Ankara'ya getiren Niyazi Ün-

sal'a sor!.. 
BAŞKAN - Sayın Sobacı, lütfen... 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ertan Yülek, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA İ. ERTAN YÜLEK, (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım-, görüşülmekte olan kanun tasarısının bu maddesi hakkında Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Esasında, Grubumuz, Sayın Hacaloğlu, buraya gelip de meseleleri saptırmasaydi, bu maddey
le alakalı olarak söz almayacaktı. Şimdi, Sayın Hacaloğlu, geldi burada dedi ki: "Refah Partisi bu
nu engelledi; yukarıda da bu konuda herhangi bir çalışmada, gayrette bulunmadı... 

CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Muhalefet şerhiniz... 

İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Efendim, bakın, Allah için, hani derler ya, eğri oturun doğru 
konuşun, hiç olmazsa, doğru oturun doğru konuşun. Bizim muhalefet şerhimiz var burada; aç oku! 

aç oku., 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim, bakın... 
İ.ERTAN YÜLEK (Devamla) - Aç, oku... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Efendim bakın... Doğru demiyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, lütfen, yerinizden müdahaie etmeyiniz. 
Sayın Yülek, lütfen, Genel Kurula hitap ediniz. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Doğru demiyorsunuz... 
İ.ERT AN YÜLEK (Devamla) - Bu, bir. 

İkincisi, arkadaşlarım, burada, bir hadiseyi daha ifade edeyim. Bu adı geçen illerin durumuna 
-yine şöyle hafızamızı çok uzaklara değil, bugünkü müzakereleri bir geri döndürerek- bir bakalım. 
Refah Partisine mensup arkadaşlar, burada, hangi illerin bu kapsama alınması lazım geldiğine da
ir önerge vermediler mi? CHP de bu önergeleri desteklemedi. Eğer, siz samimi iseniz, neden bi
zim önergemizi desteklemediniz? Eğer, destekleseydiniz, biz çoğunlukta olurduk ve bu iller de bu 
kapsama girerdi. Çünkü, CHP ile Refah Partisinin ve Doğru Yol Partisinin oyları mevcutlardan da
ha fazla olurdu ve bu önergeler de kabul edilirdi. Siz, hiçbir önergemizi desteklemediniz; ama, bu
rada bekleyip bekleyip, sırf politika yapmak için ve bu meseleyi istismar etmek için gelip bunları 
söylediniz. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, benim oradaki konuşmalarımı, buradaki Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşları
mız biliyorlar; Sayın Bakan da biliyor, herkes de biliyor. Biz ne dedik; bakın, ben konuşmalarım
dan birisinde "arkadaşlar, eğer, Erzincan veya Elazığ bunun dışında kalıyor ise, bu insanların, bu
radaki halkımızın suçu, günahı, teröre bulaşmamış olmaları mı; terörü orada beslememiş olmaları 
mı" dedim. Hatta, bir misal verdim -Sayın Kamran İnan'ı burada göremiyorum- Sayın Kâmran 
İnan, 1989'da, 1990'da, hatırlıyorum, dedi ki "Bitlis, olağanüstü hal bölgesinde değil." Çünkü, orada 
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o zamanlar hakikaten hadise yoktu. Yani, burası olağanüstü hal bölgesine alınınca ne olacaktı; bi
lindiği gibi, çalışanların vergilerindeki dilimler değişiyor ve orada çalışanların eline daha fazla pa
ra geçiyor idi, hâlâ da öyledir. Yani "ille, Bitlis, birtakım terör hadiselerine bulaşsın da öyle mi ola
ğanüstü hal bölglesi kapsamına alınsın" diye bana ve zannediyorum o zaman Hükümette bulunan
lara da söyledi ve ben, bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunda zikrettim; dedim ki: "Sayın Kâmran 
İnan böyle söylemişti; şimdi, ben, onu diğer iki il veya diğer iller için söylüyorum." Yani, bilindi
ği gibi, ilk gelen tasarıda da Ağrı yoktu, Kars yoktu, Erzurum yoktu, Ardahan yoktu, İğdır yoktu 
ve yine, Elazığ yoktu, Erzincan yoktu. "Bu iller, eğer, bu vatana bağlı ise, burada terörü barındır
mıyorlar ise, bunları cezalandırmıyor muyuz" demedim mi Sayın Araş?.. 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Evet, dediniz... 
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Dedim... 
Hatta, bir meseleyi daha getirdik; ben, dünyadaki teşvik tedbirlerini kapsamlı olarak anlattım. 

"Buraya getirilen tedbirlerle, biz çok önemli işler yapmıyoruz... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Yülek, tasanda böyle söylemiyor... 
İ.-ERTAN YÜLEK (Devamla) -...işletme döneminde bazı avantajlar getiriyoruz; ama, mühim 

olan, buraya, avantajlı birtakım yatırım teşvikleri getirmek lazım, finans sektörünü çalıştırmak la
zım, düşük faizli krediler vermek lazım ve diğer illerden ayrıcalık getirilmesi lazımdır" dedik ve 
hâlâ da, burada yapmış olduğumuz konuşmalarda, bütün arkadaşlarımız da bunu belirttiler; bunun 
gayreti içerisinde, burada, birtakım önergeler verdiler. Eğer, önergelerine sahip çıkılsaydı, burada, 
CHP'nin bu istismarı bahis konusu olmayacaktı. Dolayısıyla, söylenenlerin hepsi, tamamen politik 
mülahazalarla söylenmiştir ve hiçbir şekilde de değeri yoktur. 

Bakın, ben, burada arkadaşlarımla beraber bir önerge verdim ve Sayın Bakana geldim, mese
leyi izah ettim. Neydi o: "Bir kimse yatırıma gidiyor ise -5 inci maddeyle ilgili- bu, 2002 yılında, 
beş yılda bitiyor; ama, 2001 yılında yatırıma gelecek bir adam, bir yılda yatırımı tamamlayamaz; 
tamamlayamadığı için cezaya girer; cezaya gireceği için de, bu yatırıma teşebbüs etmez" dedim. 

Ne yapalım; tedbirini aradık, ben bir önerge verdim. Sayın Bakan da hakikaten -teşekkür edi
yorum- bu meseleyi yerinde buldu ve İktidar Partisi Grubundaki arkadaşların vermiş olduğu bir 
önergeyle, aynı mahiyetteki bir önergeyle bu mesele düzeltildi. 

Bakın, biz böyle yapıcı muhalefetiz, istismar edecek muhalefet değiliz. (RP sıralarından alkış
lar) Onun için, bu meselelere mutlaka dikkat etmek lazım. 

Ben, bir ikinci meseleyi daha söyledim "il bazında yapılan bu teşvikleri, belki, ilçe bazına in
dirmek lazımdır" dedim ve misaller verdim "belki Erzincan'ın içi, Elazığ'ın içi veya Erzurum'un içi 
gelişmiş olabilir; ama, mesela, Ankara'da Kalecik, İzmir'de Kiraz veya Bayındır, Adana'da Saim
beyli, Feke, Tufanbeyli gibi ilçeler buralardan çok daha geri olmasına rağmen, buralara teşvik ge
tirilmesi bir eksikliktir" dedim, Dikkat ederseniz, meseleyi, bilerek söylüyoruz, politikayla söyle
miyoruz; biz, bu işin uzmanıyız. Biraz evvel, burada yapılan konuşmalara dikkat ettim; ANAP'ta 
bu işi hakikaten bilen birkaç arkadaşımız, yani, eskiden bu meselede çalışmışlar -özür diliyorum, 
belki^bir çok kimse biliyor- fiilen işin içinde bulunmuşlar; ama, Refah Partisindeki arkadaşlarımız, 
Sayın Emmioğlu, Sayın Ayhan, Sayın Bahri Zengin, ben, buranın, hem Teşvik Uygulama Genel 
Müdürlüğünü yapmışız hem yatırımcı olmuşuz hem de masanın her tarafında oturmuşuz ve bu me
seleyi aynel yakîn bildiğimiz için, en yapıcı teklifleri de biz getirdik. 

Burada, birtakım engelleme gibi görünen hadiseler nelerdi; arkadaşlar, bu mesele şundan kay
naklandı: -Bu meseleyle alakalı değildir- Böyle, sıkboğaz edercesine, saat 12.00'den 16.00'ya, 
19.00'dan 24.00'e kadar normal gündemleri değiştirerek, Meclisin denetleme yetkisini dahi kısıtla-
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yarak, böyle bir karar alındıysa, bunu alan arkadaşlar buraya devam etmek mecburiyetindedir ve 
onların devamını temin için, mademki bir karar alındı, o kararı alanlar bu meseleyi götürmek mec
buriyetindedir. Bizim bütün çalışmalarımız ve gayretlerimiz bu yönde olmuştur ve görüyorum ki, 
bu gayretlerimiz semeresini vermiştir ve iktidar partilerinden olan arkadaşlarımız, bu kararı alan ar
kadaşlarımız, bakın görüyorsunuz, bu meseleyi burada götürecek kadar da kalabalık olarak bulun
maktadırlar. Onun için, Refah Partisine bu konuda tenkit değil, teşekkür etmeniz lazım. Sizin de 
sayınız belli ve yüzde kaç geldiğiniz belli; bizim de yüzde kaç geldiğimiz bellidir. En devamlı grup 
olarak ve bilaistisna, gece saat 24.00'e kadar bu meseleye devam eden grup biziz. Dikkat edilirse, 
biz, eksikliklerine rağmen, bu mesele aleyhinde de y kulk »madik; ama, eksikliklerini de söyle
mek mecburiyetindeyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin doğu illerinde hiçbir milletvekili yoktur; ANAP'ın, DSP'nin de bu 
kapsama giren bazı illerde milletvekilleri yoktur; olmadığı için, onlar, bu illere sahip çıkmamışlardır; 
dolayısıyla, bu illere sahip çıkan diğer iki partiden arkadaşlarımı da, bu arkadaşlarımızın hoş görme
si lazımdır. Elbette, bir Erzincan milletvekili, etrafındaki bütün illerin bu kapsama girdiğini gördüğü 
zaman, kendi ilinin girmemesinin ıstırabını duyacaktır ve burada dile getirecektir. (RP sıralarından al
kışlar) Elbette, Elazığlı milletvekili arkadaşlarımız bunu dile getireceklerdir ve burada söyleyecekler
dir; elbette, millî gelir hesaplarında yapılan yanlışları burada dile getirip söyleyeceklerdir. 

Bakın, Elazığ'da Keban meselesini söylüyorum: Elazığ'ın fert başına millî geliri Kayseri'dcı 
epeyce yüksek. Niye yüksek diye biz tetkik ettik; gördük ki, Keban Barajı, Elazığ İli sınırlan içerisin
de ve Keban Barajının ekonomiye yapmış olduğu katmadeğer bütün Türkiye'ye yayıldığı halde, onun 
geliri Elazığ'da görülüyor; ama, Elazığ'a hiçbir faydası yok; düşünebiliyor musunuz arkadaşlar?! 

Bakın, yanlış hesabı, bir kere daha söylüyorum: Keza, mesela, Konya'yı da biliyorum. Kon
ya'da, Seydişehir Alüminyum Fabrikası, 30 dolarlık alüminayı alıyor, 2 000 dolarlık bir mamul ha
line getiriyor; bu para oradaki halka gitmiyor, millî ekonomiye gidiyor; ama, Konya'nın geliri yük
sek görülüyor. Keza, biraz evvel söyledim, Keban'ınki de Elazığ'da görülüyor; ama, bu para Ela
zığ'a gelmiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yülek, lütfen, toparlayalım. 
İ. ERTAN YÜLEK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Dolayısıyla, bizim, bu yanlışlıkları dile getirmemiz, elbette hakkımızdır; elbette, milletin ver

diği yetkiyi bu şekilde kullanmak bizim hakkımızdır; ama, hakikaten, bu meselede samimî olanla
rın da, bu haklı meseleleri gündeme getirmek suretiyle bizi desteklemeleri gerekirdi; ama, bu des
teği göremediğimiz için üzgün olduğumuzu da beyan ediyor, hepinize, sevgiler, saygılar sunuyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yülek. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Saffet Arıkan Bedük. 
DYP GRUBU ADINA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan 392 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısının yürürlüğe girmesi veya getirilmesiyle ilgili -biT 

raz evvel de ifade ettiğim gibi- kimsenin bir itirazı yok. İtiraz şurada: İtiraz, getirilmiş olan teş
viklerin, yapılmış olan desteklerin, imkânların yetersiz olduğunadır ve geçmişle gelecek arasında 
bağlantı kurulduğunda, geçmişte daha fazla imkânlar verildiğini; ama, bu kanun tasarısıyla, yete
ri kadar, istenilen manada desteğin verilmediğinden dolayıdır. Dolayısıyla, öncelikle, bunun altı
nı çizmek istiyorum. 
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İkincisi, olağanüstü hal bölgesine dahil olan illerle, mücavir iller veya Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde ifadesini bulan kalkınmada Öncelikli yörelerden hangileri alınacaksa, onları 
destekleyecek olan hiçbir tasarrufa kimsenin itirazı yok; ama, biz "halka yanlış söylendiğini, daha 
evvelden getirilen imkânların, yapılan desteklerin ve teşviklerin ve ayrıca, birkısım gayrimenkul-
ler dahil olmak üzere, yapılan her türlü teşvikle ilgili birkısım tasarrufların, maalesef, bu kanun ta
sarısıyla daha asgarî seviyeye indirildiğini, aşağıya çekildiğini" söylüyoruz; tabiî, ilave edilen ka
lemler var; ben, onu da söylüyorum. Yani, halka birileri yanlış söylüyor, hem çok büyütülüyor. 
Geçmişle mukayese ediyorsun ve bakıyorsun, orada bir yanlışlık var; bir taraftan da, mutlaka, bir 
yerlerden bir yanlış bilgi geliyor ki, bu kanun tasarısı çok abartılıyor. Korkarım ki, yarın, yürürlü
ğe girdiğinde, o bölgenin insanı "ey Hükümet, ey millet, ey milletvekilleri,.sizin getirdiğiniz kanun 
tasarısı bu muydu, imkânlar bu muydu; zaten bunlar vardı, hatta daha iyisi vardı; siz ne yaptınız" 
diye sorarlar. Benim üzerinde durduğum nokta bu. Sanıyorum, yanlış bir bilgilendirme; yanlış bil
gilendirme üzerine hazırlanmış olanbir'kanun tasarısı çalışması var. Ben, bunun üzerinde duruyo
rum, ısrarım burada. 

İkincisi; tekrar söylüyorum, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamının genişletilmesi gerektiği
ne inanıyorum. * , 

Bakın, size, Ankara'nın ilçelerini saydım; Güdül'U saydım, Kalecik'i saydım; inanın, kerpiç du
var, toprak dam var orada. Evren var, Haymana var, Balâ var, her taraf öyle ve Sarız... Sadece ora
sı mı; ben, yalnız, Ankara'da da kalmak istemiyorum; bakın, Kayseri'de de valilik yaptım, gidin Sa-
rız'a bakın, gidin Pınarbaşı'na, gidin Yahyalı'ya bakın; Kayseri kalkınmış, fevkalede güzel, merkez 
güzel; ama, ilçeler geri kalmış, hakikaten kötü şartlar içerisindeler. Herkes kalkınmada öncelikli 
yöreler statüsüne dahil edilmek istiyor, hakikaten olması da gerekiyor; ama, nedense, kalkınmada . 
öncelikli yöreler hadisesi sadece il merkeziyle bağlantılı kalmış, ilçeler atılmış. İlçeler batsın, ilçe-

, 1er geri kalsın, ilçelerde fertler, ne olursa olsun yaşar... Yok bu... Artık, bunun bırakılması lazım; 
artık, ilçedeki, köydeki insanlara mutlaka imkânların verilmesi lazım. O yörenin insanına, o ilçe
deki insanlara destek yaparsak, teşvik yaparsak, orada hem istihdam yaratırlar hem de ekonomik 
bakımdan kendi işletmelerini ve yatırımlarını kurarlar ve böylece, devlet de desteklemek suretiyle, 
fert başına düşen millî hâsılayı da artırırız; ayrıca, devletin millî ekonomisine de katkı sağlarız. 

Bakın, Orta Anadolu'da Çankırı ve Çorum modeli var. Çankırı ve Çorum ile ilgili özel kanun 
çıkmış ve ondan sonra oradaki, şartlar düzelmiş. Ben, Sayın Hacaloğlu'na orada katılıyorum, ger
çekten dikkat etmek lazım burada. 

Değerli milletvekilleri, biz, Orta Anadolu'yu mutlaka dikkate almalıyız. Sadece Orta Anadu-
lu'yu mu; Karadeniz Bölgesini de dikkate almak mecburiyetindesiniz. Bakın, ben, bunu siyaseten 
söylemiyorum, hakikaten söylemiyorum; ama, fert ba ,̂.na düşen hâsılaya bakıyorsunuz, işte, önü
müzde, listeye koymuş, ne güzel komisyon da çalışmasını yapmış. Bakıyorsunuz, Çorum'da, işte, 
bu uygulamadan sonra 2 324'e çıkmış; ne güzel, daha fazla destekleyin, daha da artsın. Arkasından 
Erzincan geliyor; 1 692'de kalmış. Afyon 1 623; Anadolu'nun ortası, yazık, günah bunlara. Ondan 
sonra Sivas; bakın, Sivas hemen Elazığ'ın dibinde, Malatya ile beraber; 1 615. Keza Çankırı, yine 
düşük. Eğer, olağanüstü hal bölgesinde olmasaydı... Alın, bu listeye bakın arkadaşlar, dikkatinize 
sunuyorum; burada Tunceli'nin kişi başına düşen hâsılası ne kadar biliyor musunuz; 1 614; yani, 
bu listeye giremiyor, Tunceli buraya giremiyor; nasıl olmuş, anlaşılmaz bir şey... Eğer, siz, bu ra
kamlara dayanırsanız, Tunceli geride kalıyor. 

Bunlar yanlıştır, değerlendirmeler yanlıştır. Gelin, Orta Anadolu ile ilgili; gelin, Karadeniz 
Bölgesiyle ilgili... Ordu'ya bakıyorsunuz, Giresun'a bakıyorsunuz; Ordu girmiş, kurtarmış o. Gire
sun'a bakıyorsun, Bartın'a bakıyorsun; Giresun'da fert başına düşen millî hâsıla ne kadar biliyor 

- 2 0 9 -



T.B.M.M. B : 4 5 21 .1 .1998 0 : 5 
musunuz; 1 218, Bartın'a bakıyorsunuz; 1 210. 1 500'ü baz alıyorsunuz, onun altındakilerin hepsi
ne bu yasadan yararlanma imkânını veriyorsunuz; ama, diğer illere vermiyorsunuz. Gelin, şunu tar
tışalım. Kırıkkale yıkıldı, o olaydan sonra mahvoldu, onunla ilgili birkısım tedbirler alınacaktı; ne 
oldu; olmadı. 

Değerli arkadaşlar, gelin, bütün bunların hepsini bir tarafa bırakalım; biz, Sayın Maliye Baka
nımızın ciddiyetine inanıyoruz, hakikaten, devlet tecrübesine de inanıyoruz; bu konuyu yeniden ele 
alıp, bir komisyon marifetiyle, Türkiye genelini, tasarının içerisine alalım. Yani, ille bir yeri olağa
nüstü hal bölgesi kavramı, kapsamı içerisine alabilmek için terörist mi olmak lazım, terörle mi ol
ması lazım? Bırakalım bu anlayışı artık; biz, oraya, hiçbir tehdit ve tehlike girmeden, özellikle bu 
yöredeki insanların gelişmesini, kalkınmasını, zenginleşmesini temin edecek şartlan arayalım. Mil
leti zengin olan devletler güçlü olur, milleti fakirse, devletin iktisadî bakımdan güçlü olması müm
kün olmadığı gibi, uluslararası platformda -ister sosyal ister siyasal bakımdan- güçlü olması, sözü
nün geçmesi mümkün değildir. 

O halde, bunu yapabilmek için, sadece şehir içerisine bakmak yetmez; kırsal alana da baka
caksın, ilçelere de bakacaksın. Ankara'nın merkezine bakarsan, oh ne güzel; ama, gidersin ilçeleri
ne bakarsın, fevkalade geri kalmış. Elazığ'ın merkezine bakarsın, güzel; Malatya'ya bakarsın, gü
zel; Karadeniz'deki illere bakarsın, keza aynı şekilde; ama, Sinop'a bakın... Değerli arkadaşlar, Si
nop'ta, vatandaş, orayı tahliye ediyor, göç ediyor; onları da dikkate almıyoruz. 

Şimdi, biz, esasa gelelim. Hep birlikte, bu kanun tasarısını bu noktaya kadar getirdik; kimse 
•bu kanun tasarısına itiraz etmiyor, daha fazlası verilsin diyor. Verilsin; ama, Türkiye genelinde Or
ta Anadolu'yu düşünelim, ilçeleri düşünelim; meseleleri, sadece il bazında tahlil etmeyelim; Kara
deniz bölgesindeki iller de dahil olmak üzere, Orta Anadolu'daki iller de dahil olmak üzere... Alın 
Antalya'yı... Antalya denilince, akla, sadece sahil boyu geliyor... Ben, Antalya Valiliği yaptım... 
Gidin Gündoğmuş'a bakın; gidin, bakın, o taraflar ne kadar geri kalmış. İlçeler geri kalmış; ilçeler
de ekmek bulamıyor vatandaş; sıkıntısı var. 

O halde, meselenin, artık, Devlet Planlama Teşkilatının verileri esası içerisinde, değişik bir 
platformda, değişik bir atmosferde, kırsah ve ilçeyi esas alacak şekilde dikkate alınması gerektiği
ni düşünüyoruz, Bu yasa tasarısı, bu bakımdan bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir yasa 
tasarısıdır. Keşke, diğerlerini de getirseydiniz, hepsini birlikte geçirseydik diyorum. 

Mesela, Keban İlçesinde millî gelir, 25 585 dolar; ne kadar güzel. O Keban'da ne var; hiçbir 
şey yok. Ben, Keban'ı gördüm; belki, Keban'ı görmeyen arkadaşlar vardır; ama, Keban'ın getirmiş 
olduğu bu 25 585 dolarlık millî gelir hâsılası ne yapıyor biliyor musunuz; Elazığ'ın millî gelir ra
kamını artırıyor. Malatya da aynı şekilde... Şirîıdi, arkadaşlar, ilçelere bakın; gidin Pötürge'ye ba
kın; o güzelim Pötürge, o aslan Pötürge, her bakımdan devletine bağlı Pötürge, geri kalmış. Niye 
desteklemeyelim, niye onları da esas almayalım; onu geri mi bıraktıracaksınız?! İstanbul'da Pötür-
geli o kadar çok insan var ki, artık kendi ilçesinde yatırım yapmak istiyor. O halde, biz, kendi ilçe
lerinde, kendi bölgelerinde yatırım yapmak isteyen, İstanbul'da kazanan, İzmir'de kazanan, Antal
ya'da kdzanan o müteşebbislerin, o vatanseverlerin, hakikaten o güzel Anadolu kaplanlarının önü
nü açalım; gelsinler, kendi bölgelerinde yatırım yapsmlar. Nitekim, o imkânı verdiğiniz zaman ya
pıyorlar. 

Biz, bu düşünce içerisindeyiz ve onun için de, özellikle, yepyeni bir anlayış içerisinde mese
leye yaklaşılacağı inancını taşıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-SayınBedük,lütfen, toparlayalım. 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Tekrar, Doğru Yol Partisi Grubu adına, hepinizi 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Grupları adına başka söz talebi yok. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 392'ye 1 inci ek sıra sa

yılı olağanüstü hal bölgesindeki illerin ve geliri düşük olan illerin yatırım ve istihdam yönünden 
geliştirilmesi için müzakere edilen' kanun tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunu
yorum; yürütmeyle ilgili bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlar, daha önce burada konuşan Algan Hacaloğlu beyefendi, bizim, bu tasa
rıyla ilgili Komisyondaki müzakereler sırasında, yanlışlıkları, itirazlarımızı ortaya ,̂ koymadığımızı 
ifade ettiler. Hatırlarlarsa, bendeniz de, orada, enine boyuna, bu tasarıyla ilgili görüşlerimi arz et
miştim. Bizim, tasarıyla ilgili endişelerimiz var. Nitekim, o ilk müzakerede, Komisyonda endişele
rimizden sonra tasarı buraya geldi ve Meclis Genel Kurulunda zımnî olarak reddedildi; komisyon 
geri çekti, tekrar olgunlaştırdı, getirdi; ama, bu haliyle de, bu tasarı eksiktir. 

Bizim endişemiz, otuz yıldan beri, Türkiye'de, geri kalmış yöreler tarifine rağmen, 1961 'de 
planlı döneme geçtikten sonra, her planda bu zikredilir, her yılın programlarında bu iller zikredilir, 
çeşitli teşvik tedbirleri uygulanır; ama, bugüne kadar da, bu iller kalkınmamıştır. Şimdi, yine, bir 
umut olarak bir tasarının üzerinde acele çalışıyoruz; ama, yine, netice hüsran olacak diye de endi
şe ediyoruz. 

3 üncü maddedeki konuşmamda, beş yıllık bir teşvik var demiştim, bir değerli arkadaşımız 
"(b) bendinde de bir beş yıl daha var" demişti, biliyorum; ama (b) bendindeki teşvikte, vergilerde
ki muafiyet yüzde 40'a kadar düşmektedir. Halbuki, bizim bu tasarıyla ilgili teklifimiz, gelin, on yıl 
süreyle bu illerde elektriği yüzde 50 fiyatla verelim ve her türlü Gelir ve Kurumlar Vergilerinden 
de bu illeri muaf tutalım. On yıllık bir pakette, bu illerde ciddî bir canlanma olur. Zira, burada ge
tirilen uygulamalar çok çetrefil -3 üncü maddede de zikrettim- 1 işçi fazla alırsa 0,5 puan, 3 işçi 
alırsa 1,5 puan... Bu ince hesaplara lüzum yok. 

Ben, bu illerin vergi gelirlerine baktım; bu kanun tasarısının kapsamına giren 27 tane ildir; 27 
ilde 1996 yılı vergi gelirleri toplamı 56 trilyon liradır, 1997 yılı rakamları da, olsun 100 trilyon li
ra; yani enflasyonu dikkate alarak söylüyorum; toplam vergi gelirleri içindeki payı da yüzde 2'dir. 
Halbuki, bu illerde yaşayan nüfus 12 milyondur, 12 milyon da Türkiye nüfusunun beşte l'idir. Ya
ni beşte Tinin ödediği vergi yüzde 2'dir. Bu illerin fakir olduğu zaten bütün rakamlardan görülü
yor. Yani, biz, bu illerde eğer bir iktisadî hareket doguracaksak, mutlaka, istikrarlı, orta vadeli ve 
cazip teşvikleri ortaya koymamız lazım. 

Değerli maliyeci arkadaşlarımızın, tabiî, vergi toplamadaki dikkatlerini, hassasiyetlerini, ihti
yaçlarını biliyorum. Vergisiz yönetim mümkün değil, vergi olmazsa, sıhhatli kaynak olmazsa, enf
lasyonu da önleyemezsiniz. Ancak, biz, bu illerde bu teşviki getirirsek, kaybedeceğimiz vergi yüz
de 2'dir, bu illerde yatırım canlanırsa, çok daha fazla vergiye kavuşma imkânımız var. Bizim üze
rinde durduğumuz husus budur. 

Sonra, bakın, bu ortaya konulan kriterlerle; gerek millî gelir kriterleriyle... Nitekim, benden 
Önceki bir arkadaşım da ifade etti; Tunceli İlinin 1 500 doların üzerinde millî geliri görünüyor, hal
buki Tunceli'de bu gelirin olması mümkün değil. 

Bakıyorum, Tunceli'nin nüfusu 130 binden, 140 binden, 90 bine düşmüş; nüfus devamlı aza
lıyor. Yani, gelirin arttığı bir yerde nüfusun azalmasını sadece teröre bağlayamazsınız; geçim şart
ları zor, fakirlik yaygındır da onun için; yani, bizim bu illerde, teşvikleri 10 yıllık bir süreyle yap
mamız lazım dedim; bir. 
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İkincisi, şimdi bu getirilen teşvikler il seviyesinde teşviktir. Karadeniz Bölgesinde Giresun'a 

teşvik veriyorsunuz, Ordu'ya veriyorsunuz; Artvin'e vermiyorsunuz, Trabzon'a vermiyorsunuz, Ri
ze'ye vermiyorsunuz, Samsun'a vermiyorsunuz, Zonguldak'a vermiyorsunuz, Çorum'a vermiyorsu
nuz, Tokat'a vermiyorsunuz; Afyon'a vermiyorsunuz; îç Anadolu Bölgesinde Kırşehir'e vermiyor
sunuz. Daha bunları sayabilirim ben size. Şimdi, onun için, bu teşvikleri ilçe seviyesinde getirmek 
lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Geçen, tasarı buraya geldi, tartışma oldu, geri döndü; şimdi, 
bu haliyle, ısrarla ve acele çıkaracaksınız; yine, malul bir tasarı olacak ve fevkalade sıkıntı doğu
racak ve İktidarın üzerine siyasî tazyikler gelecek; hiçbiriniz kendi ilinizdeki ilçelere bunu izah 
edemeyeceksiniz. İllerden talep, teşviklerin ilçe seviyesinde yapılmasıdır ki, doğrusu da budur. Bu 
tasarı, bu haliyle geçerse, netice vermeyecektir. 

Başka söyleyeceğim hususlar var, müteakip maddede inşallah arz edeceğim. 
Teşekkür eder, hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. ' 
Sayın Temel Karamollaoğlu?.. Yok. 
Sayın Ömer Özyılmaz?.. Yok. 
Sayın Ersönmez Yarbay, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 
kanun tasarısı, sadece olağanüstü halin uygulandığı ve o illerin mücavir alanlarını ilgilendirmemek
tedir. Bu kanun tasarısı, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi illerimizi de çok yakından il
gilendirmektedir. 

MUHAMMET POLAT (Aydın) -Aydın!.. Aydın!.. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Aydın tabiî. 
Çünkü, bu illerimizde, olağanüstü hal uygulanan illerden bu illere, çok yoğun bir göç yaşan

makta ve bu göç sebebiyle de, Ankara, İstanbul, İzmir'de, büyük şehirlerde, sağlıksız bir kentleş
me ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu kanun tasarısı, çok önemli bir kanun tasarısıdır; sadece ko
nuşulan illeri ilgilendirmemektedir. 

Ayrıca, her yıl, 500 trilyondan fazla bir kaynak, terör sebebiyle, yine bu bölgelere aktarılmak
tadır. Ancak, Türkiye'de, teşvik sistemi, başlangıçtan bugüne kadar, yanlış bir temel üzerine otur
tulmuştur. Teşvikler sadece büyüklere verilmekte ve büyükler de, bir müddet sonra, tekeller hali
ne, karteller haline dönüşmektedir. Türkiye'nin en önemli sorunu, bugün, tekelleşmedir, kartelleş
medir, gelir dağılımı bozukluğudur. Biz, başka tedbirler almadığımız takdirde, güneydoğuya ne ka
dar teşvik verirsek verelim, o bölgelerde fabrikalar bedava olsa bile, kimse, o bölgeye gidip yatı
rım yapmayacak ve işletmeleri faaliyete sokmayacaktır. O sebeple, terör probleminin, bir an önce, 
kesenkes çözüme kavuşması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı fazla bir şey getirmemektedir. Bu kanun tasarısı hiç 
yoktan iyi; ancak, çok köklü bir çözüm değildir. Sebep şu: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Di
yarbakır'da, Batman'da, Siirt'te, Şırnak'ta, bankalar, o bölgenin arazilerini ipotek olarak kabul etme
mektedir. Gelir Vergisinden istisna, Kurumlar Vergisinden istisna, çalışanlardan vergilerin ertelen
mesi, sigorta primlerinin geç ödenmesi, vesaire, vesaire, ancak, yatırım faaliyete geçtikten sonra söz 
konusu olan teşviklerdir. Yatırım aşamasında önemli olan, finansman darboğazının aşılmasıdır. 
Finansman darboğazının aşılabilmesi için de, bu bölgedeki arazilerin, özellikle devlet bankaları 
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tarafından, ipotek olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu bölgelerde, bu götürdü
ğümüz teşvikler hiçbir işe yaramayacaktır; çünkü, finansman sıkıntısı sebebiyle, yatırımlar realize 
edilemeyecektir. Bugün, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Doğu Anadolu Bölgesinde, yarım kal
mış yüzlerce tesis vardır; bu tesislerin çalışmayışının nedeni, finansman darboğazıdır. Bu kanun ta
sarısında, keşke, finansman darboğazını aşan, ucuz krediye yönelik birtakım yasal düzenlemeler de 
olsaydı, belki, tasarı eksik olmamış olurdu. 

Ayrıca, terör sebebiyle, olağanüstü hal bölgesinde, sigorta şirketlerinin devreye sokulması ge
rekmektedir; oradaki yatırımların, mutlaka, sigortalanması gerekmektedir. Sigorta şirketleri, bu böl
gede, maalesef, hizmet vermemekte ve bu bölgedeki yatırımlar, sigorta hizmetlerinden faydalanma
maktadır. O sebeble, bu bölgeye yatırım yapmak, yine, bir cesaret işi olarak devam edecektir. 

Diğer bir konu, bu bölgede yatırımlar faaliyete geçtiği takdirde, üretime geçtiği takdirde, pa
zarlama sorunu vardır. Pazarlama sorununun çözümü için de mutlaka, sınır ticareti faaliyetleri ge
liştirilmelidir. Sınır ticareti faaliyetlerinin geliştirilmesi için de İran'la, Irak'la, Kuveyt'le ve'TUrkî 
cumhuriyetlerle olan ilişkiler sağlam temellere oturtulmalıdır; uzun vadeli programlara bağlanma
lıdır. Aksi takdirde, bu bölgede yeterli ulaşım imkânları da olmadığı için, dışpazara yönelik üretim 
de yapılamadığı için ve o bölgedeki nüfusun pazarlamada yetersiz kalması sebebiyle, yatırımlar -han
gi teşvikleri verirsek verelim- bir müddet sonra, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yarbay, lütfen, toparlayalım. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - O sebeple, bankaların, bu bölgede, arazileri ipotek ola

rak kabul etmesi, finansman kc usunda yardımcı olması ve sigorta şirketlerinin bu bölgede faali
yet göstermesi konusunda gerekli yasal düzeı.lemeler yapılmalıdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yarbay. 

III-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, maddenin oylamasına geçeceğiz; ancak, Doğru Yol 

Partisi Grubundan yeterli sayıda arkadaşımızın bir yoklama talebi vardır. 
Ben, bu kürsüde, eğer çoğunluğu gözle görebiliyorsam yoklamayı yapmayacağımı çeşitli de

falar ifade ettim; ama, bu Meclisin normal işleyişindeki centilmenlik anlaşmaları bakımından, Re
fah Partisi Grubundaki arkadaşlarıma sormak zorundayım. Yoklamada varlarsa yoklama yapmaya
cağım, yoklarsa yoklamayı yapacağım. Yoklama talebinde bulunan... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Salona da bir bakalım efendim. 
BAŞKAN - Efendim, saydım. Eğer, Refah 1 artili arkadaşlar yoklamada yoklarsa tereddüt var. 

(RP sıralarından "yok, yok" sesleri) 
Yoklama talebini okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 
İçtüzük 57 nci madde gereğince yoklama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN - Ahmet Uyanık?.. Burada. 
Mehmet Ali Yavuz?.. Burada. 
Mehmet Sağlam?.. Burada. 
Nevzat Ercan?.. Burada. 
Nihan İlgün?.. Burada. 

İsmail Karakuyu?.. Burada. 
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İ. Cevher Cevheri?.. Burada. 
Ali Rıza Gönül?.. Burada. 
Ahmet Sezai Özbek?.. Burada. 
Cemil Erhan?.. Burada. 
Nevzat Köse?.. Burada. 
Osman Berberoğlu?.. Burada. 
Mustafa Cihan Paçacı?.. Burada. 
Mahmut Duyan?.. Burada. 
Saffet Arıkan BedUk?.. Burada. 
Hasan Karakaya?.. Burada. 
Hacı Filiz?.. Burada. 
Mustafa Çiloğlu?.. Burada. 
M. Sabri Güner?.. Burada. 
Turhan Güven?.. Burada. 
Abdullah Ay kon Doğan?.. Burada. 

Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 392 ve 392'ye 1 inci Ek) 
(Devam) 

BAŞKAN —Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 

Yürütme 
MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Veli Yıldırım. 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Korkutata; buyurun. 
RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; gecenin bu geç vaktinde fazla vaktinizi almayacağım. 
Yürürlük maddesi üzerinde, önce, Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Zira, Maliye 

Bakanlığı olarak, 193 sayılı Kanunda değişiklik yapmak suretiyle doğu ve güneydoğudaki yatırım
cının desteklenmesi hususunda elinden geleni yapmıştır. (Gürültüler) 

Sayın Başkanım, sohbet mi yapacağız, konuşacak mıyız, onu lütfen... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... Lütfen!... Sayın Hatibi sükûnetle 

dinleyelim. (Gürültüler) 
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• Sayın milletvekilleri... 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla)-Sayın Akarcalı... 
BAŞKAN - Sayın Korkutata, lütfen, siz müdahale etmeyin. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - İşinize gelen isme söylüyorsunuz, bakana söylemiyorsunuz... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Neyse, bir şeyler söylemeyeyim sana. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Münasip bir yerde ben söylerim... (Gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, süreyi durdurdum... Sayın milletve

killeri, sükûnet sağlanana kadar süreyi durdurdum... Hepimizin zamanı kayboluyor... 
Sayın Korkutata, buyurun. ' 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı, 193 

sayılı Vergi Kanununda bir değişiklik yapmak suretiyle, doğu ve güneydoğuda yatırım yapmak is
teyen işadamlarının, sermaye sahiplerinin, girişimcilerin önünü açarak onlara yardımcı olmuştur; 
ama, mesele bununla bitmiyor. Bundan böyle, diğer bakanlıkların da, üzerine düşeni yapması la
zım. Tabiî ki, önemli olan, sadece bazı konularda getirilen kolaylıklar değil; burada, dönmeyen bir 
çarkın döndürülmesi meselesi çok çok önemlidir. Baştan da söyledim, biz, doğu ve güneydoğu me
selesinde ne polemik yapıyoruz ne de şu veya bu parti ayırımı yapıyoruz. Kim bu konuda ciddî bir 
şey getirirse, onun yanında oluruz ve onun için, Sayın Maliye Bakanına yürekten teşekkür ediyo
ruz; elinden gelen her şeyi yapmıştır; ama, şu anda, bölgede, ciddî şekilde bir sermaye kayışı var, 
bir beyin göçü var. Bunların yeniden bölgeye dönebilmesi için, bunların yanında alınması gereken 
başka tedbirler de vardır. Bu tedbirlerin başında, önce, teşviklerin kredi veya prim olarak bölgeye 
ciddî şekilde getirilmesi lazım ve bu teşviklerin de noktasal olması lazım. Şu ana kadar, diğer iller 
üzülmesin diye söylemedim; ama, bana göre, burada bir yanlışlık var: Nedir bu; eğer, Bingöl'de, 
Muş'ta yatırım yapılmasını, sosyal dengenin sağlanmasını istiyorsanız, Muş'taki yatırım primi ora
nı veya vergi oranı Elazığ'dakinden, Malatya'dakinden, Erzurum'dakinden farklı olmalıdır; çünkü, 
Elazığ'da, Malatya'da veya başka illerde, eğer altyapı daha iyiyse, eğer orada yatırım imkânları da
ha fazlaysa, elbette ki, yatırımcı, yatırımının en iyi nemalanacağı, en iyi kazanacağı yere gider ve 
nitekim böyle de olmuştur. Yani, eğer, bölgenin tamamı bu teşvik kapsamına alınmışsa, küçük il
ler alınmamış sayılacaktır ve kimse gidip bu küçük illerde yatırım yapmayacaktır. O zaman ne is
tiyoruz; diyoruz ki, hakkaniyetle bir şeyin uygulanmasını istiyorsanız, teşvikler göz önüne alındığı 
zaman, teşvik primi veya kredisi çıkarıldığı zaman, mutlaka, yatırımın yapılmadığı bu küçük iller
de, hiç olmazsa, oran yüzde 60 ise, diğerlerinde yüzde 40 olmalı; yani, arada 15 puanlık 20 veya 
30 puanlık bir fark olmalı ki, bu sosyal denge sağlanabilsin. Aksi takdirde, yine bazı illerde bu ya
tırımlar artacak; diğerlerinde azalacaktır. Tıpkı, turizmle ilgili verdiğimiz teşviklerde olduğu gibi, 
herkes, gidip, Antalya ve civarına dolmaya başladı. Turizmin başka dallarında, ne Karadenizde ne 
doğuda ne de başka yerlerde hiçbir yatırım yapılmadı; çünkü, en verimli yatırımlar oradaydı ve her
kes o yöreye gitti. 

, Değerli arkadaşlar, tasarıda bir arsa verilmesi meselesi var; ona da birkaç kelimeyle, kısaca de
ğinip, konuşmamı hemen bitirmek istiyorum. Bu bölgelerde arsa pek önemli bir şey değildir; çün
kü, arsanın değeri çok yüksek değildir ve daha önceden, bu hak, Bakanlar Kurulu kararıyla veril
mişti; ama, bölgede, hiç kimse, doğru dürüst arsa talebinde bulunmadı ve alan da çok azdır veya 
diyebilirim ki, belki de hiç yoktur. Bunu tam manasıyla bilmediğim için söyleyemiyorum. Neden; 
çünkü, önemli olan, bu kadar sermayenin oraya gidip yatırıma dönüşmesidir. Eğer sermaye gidip 
orada yatırıma dönüşürse, bir arsa nasıl olsa alınır. Bunun da en iyi örneği, Halis Toprak'ın, Lice'de 
yaptığı yerdir. Onun, bu iş için kimseden arsa talep etmesine gerek yoktu; orada, hem vilayet hem 
de diğer ilgili kuruluşlar, gereken arsayı, seve seve kendisine derhal verdiler. 
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Değerli arkadaşlar, bunun yanında, elbette ki, yatırımların ciddî şekilde istihdama dönebilme-

si ve istihdamın sağlanmasıyla, bölgede, huzurun, güvenin yerleşmesi hepimizin temennisidir. 
Çünkü, şu anda, hepinizin bildiği gibi, bu bölgede yanan, yıkılan köylerle beraber ilçeler vardır, il
ler vardır. Buraların da bir an önce huzura, güvene kavuşturulması, hakikaten, istihdamın sağlan
masıyla mümkündür, yatırımla mümkündür ve bunun yanında da, güven verilmesiyle mümkündür. 
Tabiî, güven verilebilmesi için de, ilk adım olarak, önce, yatırımların gitmesi her şeyden Önemli
dir; fakat, ne acıdır ki, maalesef, bu yılki bütçeye, köylere geriye dönüş için bir kuruş para konul
mamış; umarım ki, Başbakanlık, Acil Destek Fonundan buraya bir para aktarır ve köye dönüşler 
için yardımcı olunur; çünkü, ciddî şekilde bu dönüş sağlanmadan, huzurun, güvenliğin de sağlan
ması mümkün değil. 

Değerli arkadaşlar, gecenin bu geç vaktinde fazla zamanınızı almak istemiyorum; bu kanunun 
çıkmasında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz; biz, kanunu destekliyoruz ve oy ve
receğiz. Hepinize, saygılarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, grupları adına başka söz talebi var mı? 

MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMÎZEL (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Zekeriya Temizel, Hükümet adına söz talebiniz var zannediyorum. 
Buyurun. (Alkışlar) 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

iki gündür, Genel Kurulumuz, yürütme maddesine geldiğimiz bir yasa tasarısını tartıştı. Yasa tasa
rısı, sadece kapsam itibariyle tartışıldığı için, aslında içeriği konusu, belki de kamuoyuna pek iyi 
anlatılamadı. Neydi bizim bu yasa tasarımız; öncelikle "olağanüstü hal bölgesi" olarak tanımladı
ğımız illerde istihdam sağlayıcı yatırımları teşvik etmekti. Türkiye'nin, istihdam artırıcı yatırımla
rı teşvike, sadece bu bölgede mi ihtiyacı var; elbette ki, hayır. O nedenle de, kapsamın genişletil
mesi için burada dile getirilen her görüşün haklılığı var ve Hükümet olarak da bunu saygıyla kar
şılıyoruz. Dolayısıyla, milletvekili arkadaşlarımızın, kapsam genişletilmesi konusundaki çabaları
nı saygıyla karşıladığımızı, bunun, hakları olduğunu burada bir defa daha dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, vergi indirerek yatırım teşvik etmek, maliyetleri alçalttığı için ve yatırımı 
engellediği varsayılan maliyetleri aşağı çektiği için, doğru bir yaklaşımdır. 

Değerli arkadaşlar, eğer, her şeyi her yerde teşvik ederseniz, aslında bir şey yapmış olmazsı
nız. Biraz önce, Sayın Korkutata, küçük ve büyük il örneği vererek, bunu çok net bir şekilde açık
ladı. Aynı teşvikleri aynı durumda olmayan illere verdiğiniz takdirde, altyapı yatırımları açısından! 
ulaşım açısından ve diğer avantajlar açısından daha iyi konumda olan il, yatırımları daha fazla çe
ker; dolayısıyla, onun yanındaki ili, aslında, gerçek anlamda teşvik etmiş olmazsınız. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin bir bölgesi, on yılı aşkın bir süredir bir olağanüstü hal yaşadı. 
Bazı illerimiz bu olaydan direkt, bazıları da dolaylı olarak etkilendi. Güvenlik güçlerimiz, bu böl
gede, olağanüstü bir çabayla, terörün kaynaklarının kurutulması konusunda büyük bir başarı sağla
dı; ancak, hepimiz biliyoruz ki, terörün kaynağı, sadece güvenlik güçlerinin mücadelesiyle kurutu
lamaz; terörün ekonomik kaynaklarını da ortadan kaldırmak, terörün en büyük kaynağı olan işsiz
ler ordusunu iş sahibi yapmak da gerekir. O nedenle de, işte teşvik verildiği takdirde, bu bölgenin 
önceliği öne çıkmaktadır; bu bölge için ivedi olarak bir şeyler yapma gereği ortaya çıkmaktadır. El
bette ki, ülkemizin diğer gerice yörelerinde, geri kalmış bölgelerinde yatırımların teşviki konusun
da şimdiye kadar Türkiye'de denenmemiş bütün yöntemlerin denenmesi gerekmektedir. İşte, bu ne
denle de, Hükümetimiz, yeni teşvik yöntemlerini Türkiye'nin bütün bölgelerinde kademeli olarak 
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veya biraz önce Sayın Korkutata'nın belirttiği gibi, bunun, bazı illerde yüzde 80 oranında, bazıla
rında yüzde 60 oranında uygulanması için hazırlıklarını da sürdürmektedir; ancak, takdir edersiniz 
ki, bu hazırlıklar bir zaman alacaktır. 

Türkiye'nin bu bölgesinin önceliği vardır. Hükümetimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisininin 
bu bölgeye bir an önce bir şeyler götürme zorunluluğu vardır; o nedenle, bu yasa tasarısı buraya 

' getirilmiştir. Yasa tasarısının, başlangıçta, kapsamının dar olmasının nedeni de büyük Ölçüde bu
dur; ancak, dolaylı olarak, bu terörden etkilenen illerin de dışarıda bırakılmaması konusundaki gay
reti, biraz önce de belirttiğim gibi, elbette ki, haklı görüyoruz. O nedenle, burada tartışılan ve kabul 
edilme aşamasına gelen yasa tasarısı, bölgeye yönelik çok önemli bir adım olarak algılanmalıdır. 

Getirdiğimiz yasa tasarısı, bölgede yatırım maliyetlerini düşüren, bölge çalışanının gelirini 
yükseltmek amacıyla, daha önceden Bakanlar Kurulu kararıyla yapılmış olan düzenlemeleri kapsa
mamaktadır. Nitekim, Bakanlar Kurulu kararıyla -bu yasanın çıkmasını beklemeden- bölgede, 
enerji maliyetlerini yarıya varan oranda azaltarak, özellikle, bölgede çalışanların ücretlerini artır
mak amacıyla özel indirim miktarlarını artırarak ve yıllık 19 milyon lira civarında net gelir artışı 
sağlayarak, Hükümetimiz, gereken önlemleri, hemen, beklemeden almıştır. Bu yasa tasarısıyla da, 
istihdam sağlayacak yatırımların maliyeti düşürülmekte, bölgede, yapılacak yatırımların kârlılığı 
artırılmaya çalışılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, getirilen teşviklerin içeriğine 
genellikle girilmedi; ancak, dile getirildiği kadarıyla da olumlu karşılandı. Sadece, iki arkadaşımız, 
ya yasa tasarısının içeriğini tam olarak algılayamamaktan ya da kasıtlı olarak, getirilen bir teşvik 
olmadığını ileri sürdüler. Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısı, istihdam üzerindeki yükleri azalt
mak amacıyla, işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanmasını içermektedir; bu, teşvik 
değil midir? Bu, şimdiye kadar Türkiye'de denenmiş bir teşvik midir? İlk defa, cesurca, istihdam 
üzerindeki bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaya yönelik çok önemli bir düzenleme yapılmaktadır. 

Yine, aynı şekilde -dile getirilmedi- hazine arazilerinin -sadece burada sayılan illerde değil-
Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, kalkınmada öncelikli yöre olarak 
kabul edilmiş bütün illerinde, istihdam sağlayan yatırımlara bedelsiz olarak tahsisi uygulaması ge
tirilmektedir. Bu olay, bölgeyle sınırlı değildir; bölgeyle sınırlı olmadığından, Türkiye'nin her tara
fında, kamu mallarının ekonomiye kazandırılması konusunda, istihdam yaratan yatırımlara kazan
dırılması konusunda çok önemli bir adımdır. Bunun da gözardı edilmemesi gerekir. 

İstihdam yaratan yarıtımlara, ilk beş yılda mutlak istisna, yüzde 100'lük, daha sonraki beş yıl
da da, çalıştırılan işçi sayısına bağlı olarak, yüzde 60 oranında Kurumlar Vergisi indirimi yapıl
maktadır. Bu mu teşvik değildir, burada mı teşvik unsuru yoktur? İşverenin, vergi yükümlüsü ola
rak, vergi sorumlusu olarak kestiği vergileri, vergi kredisi olarak kullanma olanağı olarak getiril
mektedir. Özellikle, bölgedeki, zaten finansman sıkıntısı çeken işverene, bir de kesmiş olduğu ver
giler nedeniyle ilave bir yük getirmemek için, bunu, iki yıl boyunca kredi olarak kullanma oianağı 
getirilmektedir. Bu da, Türkiye'de ilk defa getirilen bir uygulamadır, ilk defa getirilmektedir. Bu 
mu vergi teşviki değildir? 

Değerli milletvekilleri, yasanın uygulamasıyla birlikte, bu bölgede yapılan ve belli bir sayıda 
istihdam sağlayan yatırımlar, Marmara Bölgesinde yapılacak aynı nitelikteki bir yatırıma göre, 
yüzde 45 ilâ yüzde 52 oranında avantajlı duruma gelmektedir. Bu yüzde 45 ilâ 52'lik avantajın içe
risinde, enerji yatırımı veya enerji bedeli olayı yoktur. Bunu da kattığımız takdirde, bölgede, istih
dam üzerindeki yüklerin çok büyük ölçüde, neredeyse tamamen kaldırıldığını görüyoruz. 

Burada üzerinde durduğumuz çok önemli bir konu var; özellikle, bölgenin niteliği itibariyle ver
gi alınmayan bir serbest alan yaratmayı asla amaçlamıyoruz. O nedenle de, vergi yükümlülükleri 
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kesin olarak getirilmekte; ancak, sağlanan avantajlarla yükleri azaltılmaktadır. Bu, devlet olmanın 
gereğidir, Türkiye'nin geneli açısından çok önemli bir uygulamadır. 

Değerli milletvekilleri, biz, bu düzenlemeyle, istihdam nedeniyle işverene yüklenilen yükleri 
çok büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Bundan sonraki karar, tamamen yatırımcıya kalmış bir olay
dır. Yatırımcı, yatırımını yaparken, batıda mı yapacağını, Orta Anadoluda mı yapacağını, yoksa, 
götürüp de, teşvik edilmiş bu alanda mı yapacağını; yatırım maliyetlerini ve kârlılığını çok net bir 
şekilde ortaya koymak suretiyle, artık, kendisi belirleyecektir. Zaten, hiçbir yatırımcıyı zorla oraya 
götürme olanağımız yoktur; zorlamıyoruz da... Ancak, bu teşvikler, bize göre, gerçek anlamda teş
vik edici niteliktedir. 

Burada kapsam içerisinde olmadığı düşünülen illerin veya kapsamın içerisine, özellikle bir sı
nırlama gereğinden; yani, teşvik mantığından gelen bir sınırlama gereğinden dolayı girmediği dü
şünülen illerin, önümüzdeki günlerde, benzer teşviklerden veya bu teşviklerden yararlanmayacağı
nı da kesin olarak hiç kimse iddia edemez; çünkü, daha önceden çıkarılan Bakanlar Kurulu kara
rında, burada sayılan iller söz konusu değildi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, toparlayalım. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde 

yapılacak olan düzenlemelerde, bütün illerin, özellikle ekonomik ilişkileri, ekonomik değerleri; 
özellikle değerlendirme sırasında yanlışlar yapılmışsa, objektif kritere getirmek için o konuda ya
pılacak düzenlemelerin hepsi dikkate alınmak suretiyle, kesin olarak, bir bölgeyi, öbürünün tama
men yok olması pahasına teşvik etme gibi bir uygulamaya da olanak tanımayacağımızı, burada, çok 
açık bir ifadeyle belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli bir işlev gördü. Şimdiye ka
dar, on yıldır, sadece askerî önlemler dışında, aşağı yukarı hiçbir önlem taşınmayan bölgeye, 55 in
ci Hükümet, daha önce götürdüklerinin ötesinde, bu yasayla, birtakım teşvikler daha götürdü; bi
raz önce belirttim. Bundan sonra, başka teşvikler de götürecek; özellikle, sermaye yetersizliğini or
tadan kaldırmak için gereken önlemleri de alacak; ancak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
MALÎYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Teşekkür etmeme olanak vermiyor 

musunuz Sayın Başkanım? 
BAŞKAN - Buyurun, sesiniz duyuluyor. 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, 55 inci Hü

kümet olarak, bu düzenlemeyle, bölgeye çok önemli bir hizmet götürdüğümüzün bilincindeyiz. 
Katkılarınızdan ötürü hepinize şükranlarımızı sunuyoruz ve teşekkür ediyoruz. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. v 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan. (RP sıralarından alkışlar) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 392 sıra sayılı Kanun Ta

sarısının son maddesini görüşüyoruz. 
Bu kanun tasarısı, ikibuçuk ay önce Genel Kurula gelip dönen ve şimdi tekrar görüştüğümüz 

bir tasarıdır. Biz, bu tasanda eksikliklerin olduğunu, tatbikatta istenilen neticeyi vermeyeceğini, 
üzerinde düzeltmelerin yapılması gerektiğini ifade ettik; nitekim, ilk müzakeresinde de ifade etmiş
tik. Bu tasarı Komisyona dönünce, birtakım düzeltmeler yapıldı; ama, yeterli değil, ilave düzeltme
lerin de yapılması için, Komisyona geri çekilip, tekrar müzakere edilmesinde fayda var dedik. Gö
rülüyor ki, Hükümet ısrarlı ve bu tasarı buradan geçecek; hayırlı olsun diyoruz. 
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Ancak, bakın, bu tasarıda -biraz evvel ifade ettim- eksiklikler var: Siz, Karadeniz Bölgesinde 

Giresun'u, Ordu'yu teşvik ediyorsunuz; Trabzon yok, Artvin yok, Rize yok, Samsun yok, Zongul
dak yok; İç Anadolu Bölgesinin ve Doğu Anadolu Bölgesinin birçok fakir ili yok; yok, Malatyası 
yok, Elazığı yok, Erzincanı yok!.. 

İlçe bazına niye inelim diyorum; bakın, size arz edeyim: Bolu İli batıda bir il; merkez nüfusu 
74 bin, Düzce 70 bin, Yığılca 5 bin, Kıbrısçık 2 500, Seben 3 bin. Şimdi, Bolu'nun, Yığılcasıyla, 
Kıbrısçıkıyla, Sebeniyle diğer doğu ve güneydoğudaki illerin, ilçelerin ne farkı var soruyorum si
ze?! Yani, siz, Bolu'nun fakir ilçelerinin kalkınmasını istemiyor musunuz; Konya'nın kalkınmasını 
istemiyor musunuz; Kırşehir'in kalkınmasını istemiyor musunuz? Onun için, bü işin yolu budur; 
yanlış yapıyorsunuz. Sayın Bakan, Komisyonda da bize ifade etti "yeni teşvik mevzuatı getireceğiz" 
diye. Şimdi getirelim; genel ölçüleri koyalım... (ANAP sıralarından "Siyasî... Siyasî..." sesleri) 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Yapma yahu!.. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Siyasîsi yok bunun; doğruyu söylüyorum. Bizim, ısrarla, Ko
misyonda söylediğimize geldiniz. Millî geliri ve sosyal gelişmeleri esas alan bir kriter getirdiniz. 
Daha önce hiçbiri yoktu, yanlıştan döndünüz; gelin, yine dönün. Bakın, illerinize bunu izah edeme
yeceksiniz. Benim ilimde de var, her ilde var. Fakir ilçeler var... Niye adaleti esas almıyorsunuz. 
Yani, bizim söylediğimiz budur. 

Bakın, bir ilin kalkınması, bir bölgenin kalkınması,.pazara bağlıdır, sermayeye bağlıdır, teşeb
büse bağlıdır, vasıflı işgücüne bağlıdır, altyapıya bağlıdır. Siz, pazara ve nüfus bölgelerine, yoğun 
bölgelere, tüketim bölgelerine uzak olan illeri, istikrarlı ve on yıllık bir teşvikle teşvik etmezseniz 
netice alamazsınız, otuzaltı yıldan beri, 1960'dan beri bu teşvikler uygulanır, bir netice alınamamış
tır. Kendinizi aldatırsınız, milleti aldatırsınız. Netice buraya gider değerli arkadaşlar. Onun için, 
uzak mesafelerden, pazardan, gelişmiş bölgelerden, fakir bölgelere, hammaddeyi getirecek, yarı 
mamulü getirecek, üretecek, tekrar o bölgelere götürecek. 

Bakın, Kağızman'ı ifade ettiniz. Ben Kağızman projesini çok iyi biliyorum; yirmi yıldan beri 
projenin içinde oldum. Gayet iyi teknolojiyle, her şeyiyle beraber AKZO'dan alındı, Batı'dan geti
rildi; ama, şimdi tesis kapandı, çalışmıyor. Niye; tuzu tüketecek bölgelere 1 500 kilometre mesafe
de. Nakliye kurtarmıyor. İşte, siz üretim yapacaksanız bu bölgelerde, bu ciddî teşvikleri koymanız 
lazım. , 

İkinci olarak şunu söyleyeyim; vergi teşvikleriniz yetersizdir. Zaten yatırım yapan üç senede 
yatırım yapar, yaptığı yatırımı, amortismanlarla ve yatırım indirimiyle üç, dört senede geri alır. 
Vergi muafiyetini uygulayacak süre kalmaz. Sizin getirdiğiniz mevzuatta, düzenlemede buna im
kân yoktur. Bu, Maliye mantığıdır. Söylüyorum, Maliyecileri severim; ama, onların mantığı, ver
giyi toplayıp parayı muhafazadır; yatırım mantığı değildir bu. Yatırım mantığı; gerektiği yerde, ge
rekli kaynağı, fedakârlığı yapacaksınız, yatırım dinamizmini oluşturacaksınız. Rahmetli Özal'ın da 
mantığı buydu; ben, kendi yapısını yakın tanırım. Onun için, bu anlayışla meseleye yaklaşmıyor
sunuz ve netice alamayacaksınız; ifade etmek istediğim hususlar bunlardır değerli arkadaşlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Nitekim, bu mantık -hatırlıyorum ben- 1994'te, yine bir vergi kanunu tadilatında yatırım indi
rimini düşürdü "yanlış yapıyorsunuz" dedik, tekrar tekrar söyledik. O zamanki Hükümet, bir yıl 
sonra, getirdi, bunu tekrar düzeltti; yatırım indirimi nispetlerini yükseltti ve isabet de etti; ama, bu
rada da aynı yanlışı yapıyorsunuz. 

Teşekkür ederim, hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
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"BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Temel Karanıollâoğlu?.. Yok. 
Sayın Aslan Polat; buyurun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Sayın Başkan, bir kişi konuşabilir. 
BAŞKAN - Efendim, iki şahsın söz hakkı var. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Şahsı adına konuştular. 
BAŞKAN - Efendim, şahsı adına sadece Cevat Ayhan konuştular. Şahsı adına, iki sayın mil

letvekilinin söz hakkı var; Sayın Aslan Polat ikinci konuşmacı. 
Buyurun Sayın Polat. (RP sıralarından alkışlar). 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; hepinizi, saygıyla selam
larım. , 

İki günden beri konuşulan 392 sıra sayılı kanun tasarısının yürütmeyle ilgili son maddesine 
geldik. Bu maddenin içeriği üzerinde çok fazla durulamadı. Üzerinde durulamamasınm en büyük 
sebebi de, hangi illerin kesin olarak bu kapsama girdiği, kapsama alınıp alınmadığı münakaşasının 
doğmasıdır. Kapsama alınmayan iller, kapsama alınmak için yaptıkları mücadelelerde, bu kanun ta
sarısının içeriği üzerinde gerekli bilgiyi sunamadılar, görüş belirtemediler. 

Şimdi, bu kanun tasarısının, her halükârda avantajları vardır; doğrudur. Nedir onlar; bugüne 
kadar Doğu Anadolu'da yapılan teşviklerin büyük bölümü krediye dayanıyordu. Dolayısıyla, bura
ya getirilen teşvik ve krediyi alan müteşebbisler, yatırımı yaptıktan sonra, yatırımı işletmeye dö
nüştürdükten sonra, buradan randıman alamadıkları için, yaptıkları işten kâr edemedikleri için, bu
raya yeni yatırım yapmak istemiyorlardı. Daha ziyade, buraya kredi ve teşviki alanlar, göstermelik 
bir yatırımla, doğuda işe başlıyorlar; fakat, kredinin ve teşvikin esas bölümünü, Türkiye'nin daha 
randımanlı olan Akdeniz -güney sahillerine- veya Ege sahillerine götürüyorlardı. O yüzden, Doğu 
Anadolu'da -güneydoğuda da bu problem vardı- en büyük problem; buraya yatırım yapan müteşeb
bisler, sürekli teşvikle -vergi olsun, enerji olsun, altyapı olsun- beslenmediği için, burada üretime 
geçtiği zaman, Türkiye'nin ortalama bölgelerinden daha fazla bir maliyetle mal elde ettiği için ve 
bu mallar, piyasaya, pazar yerlerine daha uzak olduğu için, bu ana maddeleri daha uzak yerlerden 
getirip daha uzak yerlere pazarlayarak sattıkları için, randıman elde edemiyorlardı; o yüzden de, 
buralara yatırım yapılamıyordu. Dolayısıyla, buralara, sürekli, teşvik olarak -vergi olsun, sigorta 
primleri olsun veya arazi olsun- teşvik yatırımı yapmak doğrudur ve güzeldir. Yalnız, bizim, bura
da, üzerinde itiraz ettiğimiz iki konu vardır; birincisi, beş yıllık sürenin kısa olduğu ve buraya ge
lecek yatırımcılar için beş yılın çok cazip olamayacağı; üzerinde çok durduğumuz ikinci konu, ye
ni istihdam yaratılacak diye eski işyerlerine teşviklerin getirilmemesidir. Yani, şu anda, mevcut iş
yerlerine, bu teşviklerin, ancak işçi sayısını artırırlarsa getirilebileceğinin, mevcut halde getirileme
yeceğinin yanlış bir uygulama olacağını belirttik. O da şundan: Biraz önce Sayın Millletvekilimiz 
Cevat Ayhan Ağabeyimizin de belirttiği gibi, yeni yapılan yatırımlar, zaten, amortismanlarla birta
kım vergi muafiyetlerini otomatikman sağlıyorlar. Mevcut yatırımlara, yani, amortisman değerle
rini bitirmiş, bütün kazançlarını sürekli vergiye veren firmalara bu teşvikler getirilseydi, doğuda ek 
bir kaynak, ek bir yatırım yapmak için finans sağlanmış olurdu ve daha doğru olurdu, daha gerçek
çi olurdu. 

Bir de, burada, bedelsiz yatırım yeri tahsislerinde organize sanayi bölgelerine çok ehemmiyet 
verildiğini belirtmek isterim. Doğu Anadolu'da, mevcut organize sanayi bölgeleri yetersizdir. Mi
sal veriyorum, bizim Erzurum Vilayetinde, mevcut organize sanayi bitmiştir ve yoktur. Şu anda ye
ni yatırım yapmak isteyen şahıslar için, mevcut ikinci bir organize sanayi bölgesi beklenmektedir. 
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Bu organize sanayi bölgeleri, yatırım yapacak firmalar için, münferit alanlardan çok!daha randı
manlı olmakta; bu bölgeler, altyapı bakımından da hazır oldukları için, müteşebbislerin yatırım 
yapmalarına müsait olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bizim, burada, bu saatten sonra üzerinde duracağımız esas konu şudur; 
bu konunun başına geliyoruz, başı da şudur: Bu kanun tasarısı, nasip olur da biraz sonra kanunla
şıp yürürlüğe girdikten sonra, fiilî olağanüstü hal bölgesinde olan Batman, Bingöl, Diyarbakır gibi 
vesaire iller teşvik kapsamına girecekler; ama ikinci bölgede bulunan Adıyaman, Ağrı, Bayburt, 
Erzurum gibi iller, Bakanlar Kurulunun teşvik kararını bekleyeceklerdir. Dolayısıyla, bizim bütün 
arzumuz ve isteğimiz "bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür" derken, hemen, bu ikinci teşvik bölü
münün de bir an önce çıkarılıp, yürürlüğe sokulmasıdır. Ben, burada, bir iki defa bir şey söyledim, 
yanlış anlaşıldı, onu da düzeltmek isterim. Nasip olursa -duyduğum kadarıyla- 24 Ocak tarihinde, 
Sayın Başbakan, Erzurum'a gidecek; fakat, Erzurumlular, şu anda, Sayın Başbakanı, Kalkınma 
Bankasının açacağı şubesinden ziyade, bu kanundan dolayı beklemektedirler. Dolayısıyla, bu ka
nunun yürürlüğe girdiğini görmeleri... Kalkınma Bankasının şube açması güzel bir şey; ama, on
dan çok daha fazla heyecanla Bu kanun beklenmektedir. 

Erzurum Milletvekili ve Anavatan İl Başkanı, Sayın Başbakan geldiğinde, bu kanunu da çı
karmış olarak geleceğini belirttiler. Biz de diyoruz ki, Sayın Başbakan, bu kanunu çıkararak geti
rirse, kendisi de, Erzurum halkına daha faydalı olur ve daha çok memnun olurlar. 

Bu kanun... İki gün kaldı, iki gün içerisinde kararnameyi yetiştiremeyiz demesinler; çünkü, şu 
kararnameyi hazırlayacak olan ağabeyimiz, Gelirler Genel Müdürümüz, bizim vakıf başkanımız
dır. Siz, ona yetki verirseniz, o, 48 saat uyumaz, bu kararnameyi önünüze getirir. Dolayısıyla, siz, 
yeter ki yeşil ışık yakın, o kararname önünüzde olur Sayın Başbakanım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Polat, lütfen toparlayalım. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Tamam, toparlıyorum. 
Neticede şunu söylüyorum; inşallah, 24 Ocak günü, bu kararname hazırlanmış olur. Maliye 

Bakanımız ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın da Erzurum için verdikleri sözlere de gü
venerek, bu kararnameyle, Erzurum'da sizi bekliyoruz. 

Saygılar sunarım efendim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Polat. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Şimdi, tasarının tümünün oylamasına geçeceğiz; ancak, daha önce, İçtüzüğümüzün 86 ncı mad

desine göre, tasarının lehinde ve aleyhinde, oyunun rengini belirtmek üzere söz talepleri vardır. 
Lehinde, Sayın Halit Dumankaya; buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; gecenin bu sa

atinde hayırlı bir yasa çıkardık; ama, burada konuşan arkadaşlar, Refah Partililer, DYP'lilcr, 2 sa
atte çıkarılacak olan yasayı, tam 18 saatte çıkardılar. O nedenle, doğuda ve güneydoğuda bugüne 
kadar çok paket açıldı, 15 trilyon liralık, 20 trilyon liralık paketler açıldı; ama -Refah Partili bir ar
kadaşımın dediği gibi-orada sadece ipleri kaldı. 

Bu tasarının yasalaşmasıyla doğu ve güneydoğu illerinde çok büyük yatırımlar olacaktır. 
Bu duygularla, bu yasanın, bu yörenin insanlarına hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyo

rum. (ANAP, DSP, DTP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 
Aleyhinde, Sayın Cemil Tunç; buyurun.(RP sıralarından alkışlar) 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; ben, 
bu tasarı üzerinde oyumun rengini belirtmek üzere söz aldım; bu vesileyle hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Çeşitli defalar ifade etmeye çalıştım; şüphesiz, bu tasarıyla getirilmek istenen teşviklerden böl
ge istifade edecek; ama, bizim, burada, arkadaşlarımızla beraber söylemek istediğimiz bir şey var, 
o da şu: Terörden dolayı ve çeşitli sebeplerden dolayı yıllarca yatırım yapılamamış, terörden etki
lenmiş, ekonomisi gelişmemiş've yeterli istihdamı olmayan illere teşviki öngören bir tasarı. Hükü
metin tasarısı içinde Elazığ da var; çünkü, Elazığ, yedi yıl olağanüstü halde kalmış, üç yıl mücavir 
alan olarak kalmış, bir o kadar da sıkıyönetimi yaşamış bir il; dışarıdan göç almış ve bölgedeki sı
kıntıları kucaklamaya çalışan bir il. Ne yazık ki, bu tasarıyla, Elazığ, bu teşvik tedbirlerinin dışın
da bırakılıyor. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Erzincan da aynı durumda. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Erzincan da bu teşvik tedbirlerinin dışında bırakılıyor. 
Bu teşvikin neticesinde göreceğiz ki, Elazığ'da yarım kalmış yatırımları bile bitirmek mümkün 

olmayacaktır; çünkü, siz, komşu ile bu teşviki veriyorsunuz; ama, Elazığ'a bunu vermiyorsunuz. 
Dolayısıyla, yatırımcı, o teşviklerden istifade etmek için oraya gidip yatırımını orada yapacak. 

Elazığ'dan gelen heyet, Sayın Başbakanla da görüştü. Başbakan burada. Sayın Maliye Bakanı 
da Komisyon üyeleri de, görüştüğümüz zaman, haklı olduğumuzu söylüyorlar. Herkes, Elazığ'ın bu 
ısrarında haklı olduğunu söylüyor; ama, ne yazık ki, biraz sonra tasan geçecek ve bunun içinde Ela
zığ olmayacak. Elazığ'a yapılmış olan bu haksızlığın nasıl telafi edilebileceğini ben, şu anda, bil
miyorum, bunu söyleme imkânına sahip değilim. 

Umuyor ve temenni ediyorum ki, bu haksızlık, bir şekilde, Hükümet tarafından telafi edilecek
tir. Komisyonda, Devlet İstatistik Enstitüsünün tespit ettiği fert başına düşen millî hâsıla kirter ola
rak kabul edilmiş ve Elazığ'da, bu, 2 200 dolar olarak tespit edilmiş. Kime inandıracaksınız bunu 
siz! Keban'da üretilen elektrikten elde edilen katmadeğer, sanki, Kebanlı tarafından kullanılıyor
muş gibi bir hesaplama yapılmış ve Keban'da fert başına düşen millî hâsıla, Devlet İstatistik Ens
titüsünün rakamlarına göre, 25 bin dolardır. Böyle bir hesabı yapan insanlara gülmezler mi! Avru
pa Birliğinde bile, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile, böyle yüksek bir rakamı çıkarmak müm
kün değil. 

Dolayısıyla, yapılmış bu haksızlığı, ben, buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kanu
nun hayırlı olmasını diliyorum; ama, ne yazık ki, lehte oy kullanamayacağımı da ifade ediyor; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tunç. 
Sayın milletvekilleri, bu tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. . 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
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3. - Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Kiracılık 

Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet komisyonları raporları (1/680) (S. Sayısı: 396) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oyların ayırımı yapılırken, biz de görüşmelerimize devam 
edelim. 

Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazlarının Afet Öncesi Kiracılarına Kiracılık Hak
kı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 

4. - Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11217) (S. Sayısı : 132) 

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Görüşme ertelenmiştir. 

5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesisine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/621) (S. Sayısı : 418) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı 
Tesisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. -
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylayacağım; lüt

fen yerlerinize oturur musunuz... 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Karar yetersayısı arayacaktınız... 
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı efendim? 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, Refah Partisi Grubu adına Sayın Bedri İnce-

tahtacı konuşacak. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Bedri İncctahtacı; buyurun. 
RP GRUBU ADINA MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesisine İliş

kin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dı
şişleri Komisyonları raporlarını görüşüyoruz. 

(1)418 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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Muhterem milletvekilleri, genelde, bu tür anlaşmalarda milletvekillerinin konuşma yapmasına 

pek sıcak bakılmamakta ve konuşma yapılmadan, kanunun süratle geçirilip, anlaşmanın onaylan
ması istenmektedir; ama, öyle günlerden geçiyoruz ki, milletvekillerinin konuşmasının her zaman
kinden daha büyük ehemmiyeti vardır. Sözlerimin başında, iktidar partilerinin milletvekillerine 
seslenmek istiyorum; eğer, milletvekilleri susarlarsa, siz, o zaman matem ediniz. Unutmayınız ki, 
partileri ve milletvekilleri susturulmuş bir ülke, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. (RP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu, şairler için söylenmiş bir sözdür; ama, şairler, hakikati haykırmak için bu sözü söylerler
di. Parlamenterlerin de görevi hakikati haykırmaktır. Eğer, bizler, hakikati haykırmaktan men edi
lirsek, bundan en büyük rahatsızlığı, bu iktidarın parlamenterlerinin çekmesi lazımdır. 

Ben, sözlerimin başında, üzülerek görüyorum ki, Türkiye'nin en büyük siyasî partisi hakkında 
verilen karar, maalesef, birçok cihetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde ele alınması gerekirken, 
çok büyük bir sükûnetle geçiştirilmiş, âdeta, zımnen kabul edilir bir tavır sergilenmiştir. 

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) - Beyefendi, konuya geçelim. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Devamla) - Konuyu konuşuyorum efendim. 
Biliniz ki, bugün demokrasi konusunda sessiz kalanlar, yarın aynı akıbetlerin kendilerinin de 

başına geleceklerinden kaygı duysunlar. 
Muhterem milletvekilleri, bugün, Türkiye ile Macaristan arasındaki serbest ticaret anlaşması 

hakkında hazırlanan raporu görüşüyoruz. Kendimize sormak mecburiyetindeyiz; neden, altı yedi 
sene evvel, böyle bir anlaşmayı, mesela, Macaristan ile yapamazdık, neden -biraz sonra da görüşe
ceğiz- böyle bir anlaşmayı Çekoslovakya ile yapamazdık, daha önce, geçen ay görüşmüştük, me
sela, Romanya ile yapamazdık diye. Yapamazdık; çünkü, o zamanlar Çekoslovakya, o zamanlar 
Romanya, o zamanlar, şu anda anlaşmasını görüştüğümüz Macaristan, özgür ülkeler değillerdi; 
ama, yine bağımsız ülkelerdi. Macaristan, o zaman da bağımsız ülkeydi, Romanya, o zaman da ba
ğımsız ülkeydi, Çekoslovakya, o zaman da bağımsız ülkeydi; ama, o ülkelerin vatandaşları özgür 
değillerdi. Vatandaşları özgür olmadığı için, kendileri bağımsız oldukları halde, bu tür serbest tica
ret anlaşmalarını o ülkelerin gerçekleştirmesi mümkün değildi. Ne zaman ki, bu ülkelerin halkları, 
kendi yönetimlerinin inisiyatifini ellerine aldılar, ne zaman ki, bu ülkelerin halkları, kendi kendile
rini yönetmeyi başardılar, ne zaman ki, bu ülkelerin halkları, kendi geleceklerini kendileri belirle
me hajckını elde ettiler; işte, o zaman, bugün gördüğünüz gibi, serbest ticaret anlaşmasını yapabi
lecek bir seviyeye geldiler. 

Bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu anlaşmanın içerisinde, her iki ülkenin Av
rupa Birliğine girebilmek için ortak çalışmalar içerisinde olmasından da bahsedilmektedir. Biliyor
sunuz, Macaristan, biz, bu konuya başvurduğumuz zaman bir demirperde ülkesiydi. Çok zaman 
geçmedi aradan ve bizler bekleme salonlarına dahi alınmazken, Macaristan, Avrupa Birliğine gire
cek aday ülkeleri arasına alındı. Ben soruyorum, acaba, bu değişikliğin sebebi nedir; neden, Türki
ye, bekleme salonlarına dahi alınmazken, Macaristan, resmen aday olan ülkeler arasına alınmıştır; 
çünkü, Macaristan, geç kalmıştır; ama, özgür olmaya başarmıştır; Romanya, geç kalmıştır; ama, 
özgür olmayı başarmıştır. Şu anda, bu Parlamento bu anlaşmaya biraz sonra onay verecek değerli 
parlamenterler bağımsız Türkiye Devletinin vatandaşlarının iç dünyada da mutlak bir özgürlüğe 
kavuşmasının mücadelesini vermelidir Ben, bütün parlamenterlerin, bu, en önemli göreve muha
tap olduklarını hatırlatmak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu anlaşmanın amaçları üzerinde kısaca durmak istiyorum. Gerek 
Macaristan'ın gerekse Türkiye'nin, bu anlaşmayla esas olarak hedeflediği dört önemli unsur vardır. 
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Bunlardan birincisi, karşılıklı olarak ticaretin genişletilmesi yoluyla taraflar arasındaki ekono

mik ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek. 

İkincisi, taraflar arasındaki ticaret için adil rekabet koşullarını meydana getirmek. 

Üçüncüsü, ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle dünya ticaretinin ahenkli gelişmesi ve 
genişlemesine katkıda bulunmak. 

Dördüncüsü ise, taraflar arasındaki işbirliğini artırmak. 

Bu dört temel gayeye matuf bir anlaşma. 

Sevinerek görüyoruz ki, hür teşebbüsün yapılabilmesi için, elbette, her iki tarafın, iç bünyesin
de bu unsurları ihtiva eden bir konumda olması gerekmektedir. Gerek Türkiye'nin gerekse Maca
ristan'ın, bilhassa, şu anda, biz olmasak bile, hedef olarak bu noktayı hedeflemiş olması, bizler için 
sevindiricidir. 

Muhterem millevekilleri, bu anlaşmanın sanayi ve tarım ürünleri üzerinde de bazı mülahaza
larımız var; onları da, müsaade edersiniz, kısaca zikretmek istiyorum. 

Anlaşmanın 11 inci maddesine göre, taraflar, tarım politikalarının izin verdiği ölçüde, tarım 
ürünleri ticaretinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmeye ve bu meseleyi Ortaklık Komite
sinde düzenli olarak tartışmaya hazır olduklarını beyan etmektedirler. Burada yıllık 500 ton canlı 
sığır eti ithalatından bahsedilmektedir. 500 ton canlı sığır eti ithali sırasında da yüzde 50 oranında 
bir vergi indirimi söz konusudur. Bu sığır eti ithali konusunda, değerli Tarım Bakanımız şu anda 
burada mevcut değil; ama, kendisinin bu konuyla ilgileneceğini zannediyorum. Gerek sağlık açı
sından gerekse ülkemizin bu konuya yaklaşımındaki hassasiyeti konusunda, bunun üzerinde biraz 
daha durulması gerektiğini; ithal edilecek sığır etine gerçekten ihtiyacımız olup olmadığına bir kez 
daha bakılmasını; gerek kesimi konusunda ve gerekse sağlık açısından, bu konulara gerekli ehem
miyetin verilmesini önemli bir husus olarak görüyor ve Yüce Kurula arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, Türkiye ile Macaristan arasındaki ticarette, yeni ihracat güm
rük vergisi veya eşetkili vergi ve resimler konulmaması, aynı şekilde, bu anlaşmanın bir mütem
mim cüzü şeklindedir. Bu da, bu anlaşmanın, karşılıklı ve daha sağlıklı olarak uygulanabilmesin
de, bizler açısından, olumlu bir yaklaşımdır. 

Her açıdan baktığımızda, bu anlaşmaların iç bünyemizde daha uygulanabilir hale gelmesi için, 
Türkiye'nin, hür teşebbüsün önündeki bütün engelleri kaldırmasının gerekli olduğunu vurguluyor; 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İncetahtacı. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz talebi var mı efendim? Yok. 

Şahısları adına söz talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesisine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 8.1.1997 tarihinde Budapeşte'de imzalanan serbest ticaret alanı tesisine ilişkin 
"Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşma"nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2.- Söz konusu anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu tasarının tümü de açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın şekli konu

sunda tercihinizi belirlemeden önce, bir önceki oylamanın sonucunu açıklayacağım. 
2. - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 

Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 392) (Devam) 

BAŞKAN - Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yara
tılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasının sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 309 
Kabul : 281 

Ret : . 27 

Çekimser : 1 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesisine 

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve 
Dışişleri komisyonları raporları (11621) (S. Sayısı: 418) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasının, kupaların sıralar arasın
da dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. ' 

Kupalar dolaştırılsın. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. . 

(Oyların ayırımına başlandı) 
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6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/622) (S. Sayısı: 415) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Ko
misyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler...Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ertan Yülek söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu
nun fikrini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, dünya ticaretini serbest bir bazda geliştirmek için bir GATT teşkilatı bulunmak
tadır. GATT'ta, 1948'den 1994'e kadar, çok uzun süre müzakereler yapılmış ve 1994'te "Uruguay 
Round" adı altında, son olarak, dünyada serbest ticaretin geliştirilmesinin esasları tespit edilmiş ve 
bu anlaşma imzalanarak, dünyadaki bütün ülkelerin ticaretinin gelişmesi hususunda çok önemli bir 
adım atılmıştır. 

Tabiî, bunun sonucu olarak da, dünyada serbest ticaret alanlarının tesisi artmış ve globalleşen 
dünya da, zannediyorum ki, önemli ticarî gelişmelere sahne olmaya başlamıştır. 

Bu arada, tabiî, Türkiye de, ikili serbest ticaret anlaşmaları ve çeşitli topluluklarla dabir araya 
gelerek, ticaretin gelişmesi konusunda, önemli anlaşmalar imzalamıştır. Bunlardan birisi, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile 1963 yılında imzalanan anlaşmadır. 1963 yılında imzalanan anlaşma -bir 
kelimeyi ısrarla üzerinde durarak söylüyorum- Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yapmış olduğu anlaş
ma değildir; Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yapmış olduğu anlaşmadır. Bunu şuurlu 
olarak söylüyorum. O zaman, Avrupa Ekonomik Topluluğu daha Avrupa Birliği haline dönüşme
mişti. Avrupa Birliği ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bazı farklar var. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, Avrupa Birliğinin, tabiri caizse, bir cüzüdür; yani, çeşitli müesseselerinden bir tanesi
dir. Tabiî, Avrupa Birliği teşekkül ederken, Avrupa Birliğini teşekkül ettirme hadisesi, o zamanlar 
gündeme getirilseydi, öyle zannediyorum ki, böyle bir birliğe giden yolu daha başında tıkamak 
olurdu; çünkü, Avrupa, otuz yıl içerisinde, iki dünya harbine sahne olmuş ve bu harpllcr,milyon-
larca insanın ölümüne sebebiyet vermişti. Dolayısıyla, Avrupa Birliğinden bahis yerine, Avrupa 
Ekonomik Topluluğundan; yani, Ortak Pazardan bahsedilmek suretiyle, Avrupa'daki ticaretin ge
liştirilmesi ve Avrupa'daki birliğe giden yolun açılması bu şekilde önplana çıkarılmıştır. 

Şimdi, önümüze getirilen kanun tasarısına baktığımızda, burada hedeflenen hadise nedir: He
deflenen hadise, Türkiye ile Estonya arasında bir serbest ticaret alanının tesis edilmesidir ve tabiî, 
bu ticaret alanının tesis edilmesinin amacı da, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ahenkli bir 
şekilde geliştirilmesini temin etmek, Türkiye ile Estonya arasındaki ticarette, adil rekabet şartları
nı ortaya çıkarmak ve ticaret engellerini kaldırmak suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli bir şekilde 
artmasını temin etmek ve nihayet, Türkiye ile Estonya arasındaki işbirliğini artırmaktır. Peki, bu 
ülke ile bizim bu anlaşmayı imzalamamızdaki çok süratli gelişmeye esas olan, tabanındaki hadise 

(1) 415 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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nedir diye, hemen, kanun tasarısının gerekçesine baktığımızda, bunu görüyoruz. Orada deniyor ki: 
"Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında yapılan anlaşma ve Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile Letonya, Estonya arasında yapılan anlaşma ve Avrupa Birliğinin prensipleri çerçevesinde, 
bu iki ülkenin ticaretlerinin geliştirilmesine amir bulunmaktadır." ' 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Bakınız, Es
tonya, daha, bundan beş sene evvel, bir komünist ülkeydi ve Avrupa Birliği ile Estonya'nın böyle 
bir ticaret anlaşmasını imzalamasını bırakın, aralarında herhangi bir ticarî münasebet bile çok az
dı. Doğu'da -yani, Sovyetler Birliğinin olduğu tarafta- bir COMECON, neye karşılık; Avrupa Eko
nomik Topluluğuna karşılıktı. Ancak, 1985'ten sonra başlayan, Sovyetler Birliğindeki glasnost ve 
perestroika (yumuşama ve yeniden yapılanma) hareketlerinin sonucu, 1990'dan sonraki gelişmeler
le, koskoca Sovyetler Birliği dağılmış ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, 15 tane ülke
den oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu ortaya çıkmıştır. Bu Bağımsız Devletler Topluluğu ülke
lerinden birisi de Estonya'dır. Estonya bir Baltık devletidir ve Baltık devletleri üç tane devletten te
şekkül eder; Litvanya, Letonya ve Estonya. 

Avrupa Birliğinin genişleme süreci içerisinde Estonya bulunduğu halde, Türkiye'nin bulunma
yışına dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Türkiye, 1963 yılında, Avrupa Ekonomik Topluluğuyla, 
Avrupa Birliğine giden yolu açmışken ve o zamanlar, daha Estonya'nın -tabiri caizse- esamisi bile 
okunmazken, 1997 yılının 11-12 Aralığında Lüksemburg'da yapılan toplantıda, Türkiye'nin, değil 
aday ülke olmasının, 2020 yılında dahi, 2025 yılında dahi Avrupa Birliğine gidemeyeceğinin ikin
ci, üçüncü, dördüncü tescili yapılmıştır. Neden ikinci, üçüncü, dördüncü tescili diyorum; çünkü, 
1994'te, Essen'de, bu, mutlak surette ortaya konuldu; 1996 yılında yapılan Amsterdam toplantısın
da bir kere daha teyit edildi; 1997 yılının mart ve nisan ayında Alman Şansölyesi Kohl, kati suret
te Türkiye'nin buna giremeyeceğini belirtti; 1997'nin 30 Eylülünde, Türkiye Cumhuriyeti Başbaka
nı Sayın Mesut Yılmaz'ın Kohl'le yapmış olduğu görüşmede, Türkiye'nin gerekli şartları yerine ge
tirmediği kendisine bir kere daha ifade edildi; ama, bütün bunlara rağmen, hemen dikkat ediyoruz, 
hür dünyaya yeni geçmiş olan, demokrasiyi yeni benimsemiş olan Estonya, Avrupa Birliğine gir
me süreci içerisinde aday ülke olarak gündeme getirilmiştir. 

Şimdi, acaba, bu, bize bir şeyler düşündürmüyor mu; yani, bizim bir eksikliğimiz olduğunu 
söylemiyor mu; elbette söylüyor. Ne söylüyor: Eğer 1998 yılında, Türkiye, hâlâ parti kapatmayla 
uğraşırsa, insan haklarını kâmil derecede gündeme getirmezse, özgürlüklerini tam istemezse, elbet
te Türkiye Avrupa Birliğinin kapısına bile yanaşamaz. (RP sıralarından alkışlar) Bu, bizim eksiği-
mizdir; bu, bizim ayıbımızdır, bunu telafi etmek durumundayız. Bunun için de Estonya önümüzde 
bir misaldir. • 

Bakın, Estonya ile Türkiye aynı kökenli milletlerdendir; ikisinin de lisanı Ural-Altay grubun-
dandır. Bakın, orada başka devletler de vardır; Estonya'nın yanında Letonya vardır, Litvanya var
dır, Polonya vardır, birçokları vardır; ama, Avrupa Birliğine aday olan iki ülke vardır ki, bu iki ül
ke Ural - Altay dil grubundandır; bunlardan birisi Macaristan'dır, birisi Estonya'dır. Estonya'nın dil 
yapısına bakınız, Türkçe dil yapısı gibidir. 

Peki, Estonya niye girdi bu işe? Biz, bu soruyu, Plan ve Bütçe Komisyonunda sorduk; makul 
bir cevap alamadık. Cevabı şu idi: Estonya'nın bir hamisi vardı; o hami, yine Ural - Altay grubun
dan olan Finlandiya'dır. Finlandiya "ben, aşağı yukarı aynı menşeden gelen, aynı dil grubundan 
olan Estonya'nın da, bu birliğin bir üyesi olmasını talep ediyorum" dedi, bastırdı ve Estonya da, Av
rupa Birliğine girecek adaylar arasında yer aldı. 

Bunu, bizim, hakikaten iyi düşünmemiz lazım; yani, Estonya, birkaç milyonluk nüfusuyla-ve 
tabiri caizse, hiç de kıymeti harbiyesi olmadan- alınırken, bizim Avrupa Birliğinden dışlanmamız, 
bizim, birtakım meselelerde aklımızı başımıza almamızı gerektiriyor. 
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Onun için arkadaşlar, bunlar birer ibrettir. Bu ibret hadiselerini iyi kullanmamız lazımdır. Es-

tonya'yla aynı ırktan gelen ve aynı dil grubuna sahip olan Türkiye'yi, siz, Avrupa Birliğine üyelik
te -ki, Türkiye, bu müracaatı 1963 yılında yapmıştır- dışlıyorsunuz, Estonya'yı alıyorsunuz. Bu ne
yi gösteriyor; bu, iki şeyi gösteriyor: 

1. Türkiye'nin, Avrupa normlarına uymadığını gösteriyor. 
2. Tabiî, bir medeniyet farklılığını gösteriyor; aynı Ural - A Hay grubundan gelmesine rağmen, 

burada, farklı medeniyetlerin olduğunu gösteriyor. 

Avrupa Birliğiyle yapılan görüşmelerde, Avrupa Birliğinin dışına itilmiş olmamız, bizi hüsra
na uğratmamalı; bu gayet tabiîdir; çok açık bir meseledir. Bizim, Avrupa Birliğiyle münasebetleri
mizi, başka platformlarda, başka şekilde geliştirecek yolları, çareleri aramamız lazımdır. İşte, o ça
relerden birisi de, bu birliğin üyesi olan ve üyesi olabilecek ülkelerle ticaret anlaşmalarımızı geliş
tirmek ve bu konuda, sadece bu ülkelerle değil, diğer ülkelerle de'bu münasebetleri geliştirerek, 
globalleşen dünyada, Türkiye'yi, tarihine yakışan, şanına yakışan, ancak medenî milletler seviye
sinde olabilecek demokrasi normlarına da uygun seviyeye ulaştırmak mecburiyetindeyiz. 

Türkiye için hakikaten çok önemli bir karar alınmış, Türkiye bugün bütün dünyadan dışlanmış 
durumdadır. Halbuki, serbest ticaret anlaşmalarının temelinde, dünya ülkeleri arasındaki sadece ti
carî münasebetleri geliştirmek değil -buradaki gerekçeden, hatta, metinden de anlaşılıyor ki- umu
mî, genel münasebetleri de geliştirmek ve dünya ticaretine katkıda bulunmak yatmaktadır. Oysa, 
Türkiye, bugünkü normlarıyla, bir taraftan bunu imzalıyor, öbür taraftan, 1998'de, bir parti kapat
ma gibi, hakikaten, milletimize dış dünyada utanç veren bir hukuk skandalıyla karşı karşıya bulu
nuyor. İnşallah, Yüce Meclis bu eksikliği giderecek, bu ve buna benzer anlaşmalarla, Türkiye'nin 
dışa açılmasına katkıda bulunacaktır. 

Biz, Refah Partisi Grubu olarak, elbette, ticaretin serbest bir şekilde gelişmesinden yanayız. 
Dolayısıyla, bu anlaşmaya da müspet oy vereceğimizi belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Yülek. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesisine 

İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve 
Dışişleri komisyonları raporları (J/621) (S. Sayısı : 418) (Devam) 

BAŞKAN - Maddelere geçilmesini oylamadan önce, bir önceki oylamanın, Türkiye-Macaris-
tan anlaşmasının oylamasının sonuçlarını açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 237 

Kabul : 232 

Ret : 5 
Böylece, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Te

sisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kanunlaşmış
tır; hayırlı olmasını diliyorum. 

6. - . Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyon
ları raporları (11622) (S. Sayısı: 415) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, Türkiye-Estonya anlaşmasının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunaca
ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylannmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-3 Haziran 1997 tarihinde Tallinn'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Eston
ya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? Yok. 
Sayın Komisyon, eğer, siz de uygun görüyorsanız, yasa tekniği bakımından "söz konusu An

laşmaya" yerine "bu Anlaşmaya" biçiminde düzeltilmiş olarak maddeyi oylamak istiyorum. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MURAT KARAY ALÇIN (Samsun) - Uygundur. 
BAŞKAN - Maddeyi bu şekilde düzeltilmiş olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupajar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
7. - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyon
ları raporları (11623) (S. Sayısı: 416) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz. 

(1)416 Sıra Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo

runun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz talebi var mı? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1 . -2 Haziran 1997 tarihinde Vilnius'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Lit
vanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Söz konusu Anlaşma'ya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, "söz konusu" sözcüğünün "bu" olarak değiştirilmiş biçimiyle 
maddeyi oylamak istiyorum... 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI MURAT KARAYALÇIN (Samsun) - Uygundur Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - Bu düzeltmeyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın kupaların sıralar arasında dolaştırılmasını suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
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6. -Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyon
ları raporları (J/622) (S. Sayısı: 415) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylaması sonucunu açık
lıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 230 
Kabul : 222 
Ret : 1 
Çekimser : 1 
Mükerrer : 6 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 

8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşıma
cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (J/472) (S. Sayısı ; 263) (1) 

BAŞKAN - Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
ki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporların okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Sıddık Altay; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Türkiye ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki hava taşımacılığı anlaşması konusunda 
Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Yasayla tasdik olunan 7 Aralık 1944 tarih
li Chicago Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasında ticarî hakların düzenlenmesi konusunda bir 
mutabakata ulaşılamamış; bu nedenle ticarî hakların ikili sözleşmeler yoluyla düzenlenmesi ciheti
ne gidilmiştir. Gerek Türkiye gerekse diğer devletler, 11 Şubat 1946'da Amerika Birleşik Devlet
leri ile İngiltere arasında imzalanan Bermuda Anlaşmasına dayanarak, ikili anlaşmalar yoluyla ha
va taşımacılığını geliştirme yoluna gitmişlerdir. Ülkemizin coğrafî konumu, uluslararası hava ser
vislerinin ülkemizden geçmesinin sağlayacağı avantajlar göz önüne alındığı takdirde, diğer ülkeler
le sivil havacılık konusunda imzalanacak ikili anlaşmaların büyük önem taşıdığı ortaya çıkmakta
dır. Yapılacak bu anlaşmalar, ülkemizde sivil havacılığın gelişmesine de önemli katkılar sağlaya
caktır. Tüm bunlar göz önüne alınarak, devletimiz, geçmişten bu tarafa çeşitli ülkelerle hava taşı
macılığı konusunda ikili anlaşmalar imzalayagelmistir. 

Bu anlaşmalar, ABD ile İngiltere arasında imzalanan ve tüm dünyanın bu konuda örnek kabul 
ettiği Bermuda Anlaşmasına uygun nitelikler taşımakta olup, çerçeve anlaşması niteliği taşımakta 
ve karşılıklı ülke çıkarlarının gözetilmesi esasına dayanmaktadır. 

(J) 263 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında 15 Nisan 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan Hava Ta

şımacılığı Anlaşması da bu çerçevedendir. Anlaşma, hava trafiğiyle ilgili millî kanun ve nizamla
ra uyulmak şartıyla iki ülke arasında hava seferlerinin yapılmasını öngörmektedir. 

İmzalanan anlaşmanın, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki mevcut ilişkilere olumlu kat
kıda bulunacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, spor ve tu
rizm alanındaki işbirliğinin de daha ileri düzeylere taşınmasında önemli bir adım olmasını temen
ni etmekteyiz. 

Çek Cumhuriyetiyle imzalanan bu anlaşma gibi diğer ülkelerle de imzalanacak ikili hava taşı
macılığı anlaşmalarının, ülkemizin tanıtılması, turizm ve ihracat gelirlerinin artması, sivil hava ta
şımacılığının geliştirilmesi ve diğer ülkelerle iyi ilişkilerimizin artırılması gibi çok önemli olumlu 
sonuçlar getireceğine inanmaktayız. Bu vesileyle, bu anlaşmayı uygun bulmaktayız. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altay. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 15 Nisan 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması 

suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
7. - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/623) (S. Sayısı: 416) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu arada, biraz önce oyladığımız, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu bildiriyorum. 
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Kullanılan oy sayısı : 233 
Kabul ' : 228 
Red : 1 
Çekimser : 1 
Mükerrer : 3 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
(Oyların toplanmasına devam edildi) 
BAŞKAN T-Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
9. - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/686) (S. Sayısı: 417) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 
Tasarının .maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 20 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak 
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Sözkonusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyonun da uygun görüşüyle anladığım kadarıyla, "Sözkonusu" sözcüğünün "bu" 

olarak değiştirilmiş biçimiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... , Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

(I) 417 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupaları kaldıralım. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşıma

cılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/472) (S. Sayısı: 263) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu arada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhu
riyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasının sonucu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Çekimser 
Mükerrer 

238 
234 

1 
3 

Böylece tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
9. - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/686) (S. Sayısı: 417) (Devam) 

BAŞKAN -Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarının açık oylama sonucunu bildiriyorum: 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekimser 
Mükerrer 
Geçersiz 

226 
220 

2 

1 
2 
1 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 

için, 22 Ocak 1998 Perşembe günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.46 
. _ © 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman SSK Hastanesinin yatak sayısını artırmak 

amacıyla açılan ihaleye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'in yazı
lı cevabı (7/3977) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.12.1997 

Zeki Ünal 
Karaman 

54 üncü Erbakan Hükümeti döneminde Karaman SSK Hastanesi yatak sayısı 65'den 100'e çı
karılarak 2 Temmuz 1997'de ihalesi yapılmıştı. 

Bugün yetkililerden aldığım bilgiye göre ihale kararı SSK Yönetim Kurulunca iptal edilmiştir. 
Sorularım şunlardır: 
1. 70 bin civarında sigortalı ve bağlılarına hizmet götürecek olan bu hastane ihalesi niçin iptal 

edilmiştir? 

2. Halen aylık prim tahsilatı 125 milyar TL. ve Devlet Hastanelerine yıllık ödemesi yaklaşık 
50 milyar TL. olan SSK İl Müdürlüğünü bünyesinde bulunduran Karaman İline; hastane düşünmü
yorsa; sigortalıların sağlık hizmetlerini karşılamak amacıyla bakanlığınızca ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir? 

' ' T - c -
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 19.1.1998 
Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/422.001561 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 17.12.1997 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/3977-9845/25338 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen "Sosyal Sigortalar Kurumu Karaman Has

tanesi ihalesine ilişkin" 7/3977 Esas No.lu yazılı soru önergesi kuruluş yasasına göre "idarî ve malî 
bakımdan özerk bir kuruluş" olan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne incelettirilmiştir. 

İnceleme sonucunda; 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1997 yılı yatırım programında yeralan 65 yataklı Karaman Has
tanesi inşaatı projesinin, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 13.3.1997 tarihli ve 837 sayılı 
Onay'ı ile öncelikli projeler arasına alındığı, , 

Bu çerçevede, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından sağlanan 100 yataklı tip proje üzerinde ya
pılan değişiklikle 65 yatağa dönüştürülerek inşaatın mimarî projesinin onaylandığı, 

Ancak, Kurum Yönetim Kurulunun 2.5.1997 tarihli ve 1991 sayılrKararı ile Karaman'ın ye
ni il olması ve gelecek yıllarda aktif ve pasif sigortalı sayısında artış olacağı gözönünde bulundu
rularak Hastanenin yatak kapasitesinin 100'e çıkarılmasının ve buna göre hazırlanacak keşif bede
li üzerinden ihale edilmesinin uygun görüldüğü, 
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Buna göre, 100 yataklı tip proje esas alınarak, davet yolu ile Hastanenin ihalesinin yapıldığı, 

ancak Yönetim Kurulunca ihale işlemlerinin onaylanmadığı, 
Sözkonusu projenin, 1998 yılı yatırım programı çerçevesinde yeniden değerlendirilerek ihale

sinin gerçekleştirileceği 
bildirilmiştir. 
Bilgilerinizi arz ederim. 

Prof. Dr. Nami Çağan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

2. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, SSK'da şeflik sınavına ilişkin sorusu ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan 'in yazılı cevabı (7/3993) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde 29.11.1997 tarihinde yazılısı yapılan ve iki 

kez ayrı ayrı listede ilan edilen şeflik kadroları sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki soruların Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Nami Çağan tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Ahmet Feyzi İnccöz 
Tokat 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunun gelecekteki yöneticilerinin tespiti bakımından şeflik kadrola
rı için 29.11.1997 tarihinde yapılan şeflik sınavına kaç kişi katılmıştır. * 

2. Yapılan sınav sonucunda, kısa bir aradan sonra ilk ilan edilen listeye ilaveten ikinci liste ile 
yazılı sınavı kazananların listesinin asıldığı söylentisi doğru mudur? Doğru ise, bunun sebebi nedir? 
Birinci ve ikinci ilan edilen listeler ayrı ayrı kaçar kişidir? 

3. Bu sınavın komisyon üyeleri kimlerdir? Kurumda hangi görevleri yapmakta ve,bu görevle
re ne zaman atanmışlardır? 

4. Yapılan yazılı sınav sonucunda iki kez yazılı sınavı kazanan listesi hazırlanmasına sebep 
olan ve Kurum içinde huzursuzluk, kargaşa ve şaibe yaratan bu komisyon üyelerine bulundukları 
görevlerinde kalmaları konusunda güveniniz devam ediyor mu? 

5. İkinci listenin hazırlanmasından evvel yazılı kağıtların köşeleri açılmış mıdır? Daha doğru
su bu değerlendirme isim yazılı köşeler açıldıktan sonra mı yapılmıştır? İsim yazılı köşeler açıl
dıktan sonra değerlendirmenin ve ikinci bir listenin asılmasını uygun buluyor musunuz? Uygun 
bulmuyor iseniz, yeniden bu sınavla ilgili şaibenin önlenmesini teminen konuyu mercek altına al
mayı düşünüyor musunuz? 

6. Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile Danıştay 5 inci dairesinin karan ge
rekçe gösterilmek suretiyle, şeflik görevinden alınan ve mahkemeye müracaat etmiş bulunan per
sonelin şeflik kadroları, boş şef kadrosu gösterilmek suretiyle, şeflik sınavı açıldığını biliyor mu
sunuz? Mahkemesi devam eden bu kadrolar için sınav yapılmasının önüne neden geçmediniz? Bu 
kadrolar için mahkemeye giden personelin mahkemeyi kazanması durumunda yargı kararını uygu
layabilmek (kazananları kadrosuna atayabilmek) için nasıl bir yol takip edilmesi düşünülüyor? 

.T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 19.1.1998 
Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/426.001566 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.12.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/3993-9904/25450 sayılı yazınız. 
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Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kuru

munda açılan şeflik sınavına ilişkin" 7/3993 Esas No.lu yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelen
miştir. , 

Bilindiği gibi, kamu yönetiminde verimliliğin, etkinliğin ve başarının sağlanabilmesi, kayır
maların önlenmesi bakımından unvan yükselmelerinde bilgi birikiminin, deneyimin, liyakat ve eh
liyetin esas alınmasının büyük önemi bulunmaktadır. Bunu sağlayabilmek ise ancak unvan yüksel
melerinin, sağlıklı bir sınav sistemine bağlanmasıyla olanaklıdır. 

54 üncü Hükümet döneminde, Sosyal Sigortalar Kurumunda unvan yükselmelerinde açılacak 
sınavda başarılı olma koşulunu Öngören yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, daha sonra 
idarî yargı kararıyla sözkonusu yönetmelik yeniden uygulanmaya başlanmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda boş bulunan şeflik kadroları için açılan sınav bu yönetmeliğe 
uygun olarak yapılmıştır. 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi Inceöz'ün önergesinde yeralan sorular, kuruluş yasası
na göre "idarî ve malî bakımdan özerk bir kurum" olan Sosyal Sigortalar Kurumuna incelettirilmiş 
olup, inceleme sonucunda; 

* Yazılı bölümüne 734 adayın katıldığı sözkonusu sınavın, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
salonlarında Kurumun müfettişleri ve diğer yöneticilerden oluşan 90 gözlemcinin huzurunda yapıl
dığı, sınava girenlerin kendi aralarında seçtikleri 14 gözlemcinin değerlendirmenin her aşamasında 
hazır bulunduğu ve yapılan tüm işlemlerin sınav komisyonu ve gözlemciler tarafından tutanakla 
tespit edildiği, 

* Sınav sonuçlarının, sınavdan hemen sonra cevap kağıtlarına numaratörle verilen sıra numa
ralarına göre, kime ait olduğu belli olmadan bilgisayar ortamında tespit edildiği ve sonuç puanlan 
belirleninceye kadar cevap kağıtlarının isim bölümlerinin açılmadığı, sonuç puanları belirlendikten 
sonra yine gözlemcilerin ve diğer adayların huzurunda, sadece 70 ve daha yukarı puan alanların ka
ğıtlarının isim bölümlerinin açılmak suretiyle başarılı olanların isimlerinin tespit edilerek aynı gün 
ilan edildiği, başarılı olamayanların cevap kağıtlarının isim bölümlerinin bu aşamada açılmadığı, 

* Bu arada, bazı adayların bir kısım sorularda hata bulunduğu yolunda sınav komisyonuna 
yaptıkları başvuru üzerine, sınav sorularının komisyonca derhal incelemeye alındığı ve bu incele
me sonucunda iki soruda yazım hatası olduğu, bir sorunun cevap anahtarının bilgisayara hatalı gi
rildiği ve bir sorunun da cevaplarından (a) şıkkının İnşaat İhale İşlemleri Yönetmeliğine, (b) şıkkı
nın ise Alım Satım İşlemleri Yönetmeliğine göre doğru olduğu tespit edildiğinden, sınav konusun
da ülkemizin en deneyimli kuruluşu olan Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi yetkilileri ile de gö
rüşülerek birinci değerlendirmede başarılı olduğu tespit edilen 58 adayın dışında kalan adayların 
tümünün bu 4 soruya doğru cevap vermiş sayılmasının ve değerlendirmenin buna göre yeniden ya
pılmasının kararlaştırıldığı, 

* Bu karar uyarınca; ilk değerlendirmede bilgisayar ortamına girilen ve kime ait olduğu belli 
olmayan veriler üzerinde, başarılı olamayan adayların tümü sözkonusu 4 soruya doğru cevap ver
miş varsayılarak, yine bilgisayarla yeni bir değerlendirme yapıldığı ve ilk değerlendirmede başarı
lı olduğu tespit edilen 58 adayın dışında, 52 adayın daha 70 ve üstünde puan aldığının saptandığı, 

* İkinci defa yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olduğu tespit edilen 52 adayın, cevap 
kağıtlarının isim bölümlerinin aynı gözlemciler huzurunda açılarak kazananların listesinin oluşturul
duğu, böylece yazılı sınavda başarılı olanların sayısının 110 kişiye ulaştığı, bu uygulamada kimse
nin bir hak kaybının olmadığı, tam tersine sözlü sınava girmeye hak kazanan aday sayısının arttığı, 
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* Sınav, Kurumda şeflik yapabilecek nitelikteki kimseleri objektif kriterlerle seçmek amacıy

la yapıldığından, değerlendirmenin her aşamasının gözlemciler huzurunda ve bilgisayar ortamında 
gerçekleştirildiği, dolayısıyla cevap kağıtlarının isim bölümlerinin açılması gibi bir uygulamanın 
sözkonusu olmadığı, 

* Sınavın personel işlemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Personel ve Eğitim Da
iresi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü ve Muhasebe ve Malî İşler Da
iresi Başkanlığı Şube Müdüründen oluşan 4 kişilik bir komisyon tarafından gerçekleştirildiği, 

* 2.7.1997 tarih, 1997/8 sayılı Bakanlığımız Genelgesi doğrultusunda Sosyal Sigortalar Kuru
munda önceki dönemde uygulanmamış olan yargı kararları da dahil olmak üzere, bugüne kadar uy
gulanmamış yargı kararı bulunmadığı 

bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Nami Çağan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

3.-Adıyaman Millevtekili Celal Topkan'iri; 
- TPAO Genel Müdürlüğünce açılan güvenlik görevlisi sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasına, 
-TPAO'ya güvenlik görevlisi olarak alınan personele, 
İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynakar Bakanı Mustafa Cumhur Er Sümer'in yazılı ceva

bı (7/4070, 4163) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Celal Topkan 

Adıyaman -
Yürürlükte olan 1475 Sayılı Kanun ve 83/6750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu mad

desi ve 55 inci Hükümetin 8 Kasım 1997 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan mevcut yönetmelik
te değişiklik öngören 97/10182 Sayılı Kararı gereği "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kad
rolarına İlk Defa İşe Alınacaklar Hakkında" uygulanacak sınav yönctmeliğindeki yapılan değişik
lik gereğince, "Sınavlar yazılı ve sözlü" olmak üzere iki aşamalı yapılır "yazılı sınav şarttır" denil
mektedir. 

1. TPAO Genel Müdürlüğüne Kasım 1997 tarihinde güvenlik görevlisi almak amacıyla yaptı
ğınız sınavda yalnızca "sözlü" sınav yaptığınız doğru mudur? 

2. Yasa ve Yönetmelikler yürürlükte olmasına karşı bu sınavı yalnızca "sözlü" olarak bilerek 
mi yaptınız? 

3. Bu sınavın yapılmasında uygulanan usul konusunda yanıltıldıysanız, bu sınava çağrılan 
1997 kişinin mağduriyetinin giderilmesi ve yapılan bir haksızlığın ortadan kaldırılması amacıyla bu 
sınavı bir an önce iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Celal Topkan 

Adıyaman 
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1. Bakanlığınıza bağlı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yasal dayanağı nedir? 
2. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hangi yasal dayanağa bağlı olarak personel istihdam et

mektedir? İstihdam şekilleri nelerdir? Nasıl düzenlenmektedir? 
3. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına güvenlik görevlisi olarak aldığınız personeli hangi 

statüde istihdam edeceksiniz? 
4. TPAO'ya aldığınız 177 güvenlik görevlisi ne tür bir sınava tabi tutulmuştur? Yapılan bu sı

navın yasal dayanağı nedir? 
•- . ; T . C . [ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 21.1.1998 

Sayı: B.15.O.APK.0.23-300-118.886 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a)TBMMBaşkanlığımn30.12.1997tarih;:; veA.01.0.GNS.0.10m 

sayılı, 
b) TBMM Başkanlığının 7.11.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10520 sayılı yazısı. 
Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Topkan'ın tarafıma tevcih ettiği 7/4070,7/4163 Esas No.lu 

yazılı som önergeleri TBMM İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönde
rilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Cumhur Ersümer 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Topkan'ın 
Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/4070) 

Soru 1 : TPAO Genel Müdürlüğünde Kasım 1997 tarihinde Güvenlik Görevlisi almak amacıy
la yaptığınız sınavda yalnızca "sözlü" sınav yaptığınız doğru mudur? 

Soru 2 : Yasa ve Yönetmelikler yürürlükte olmasına karşı bu sınavı yalnızca "sözlü" olarak bi
lerek mi yaptınız? 

Cevap 1-2 : Daha önceki yıllarda Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamında bulunan işyerle-
rimizden; 

1. Batman ili sınırları içerisindeki TPAO Batman Bölge Müdürlüğünde istihdam edilen Özel 
Güvenlik Teşkilâtı personel sayısına; İçişleri Bakanlığının 30.11.1993 tarih ve 1995 sayılı Olur'ları 
ile 40 (kırk), 27.12.1993 tarih ve 2151-2155 sayılı Olur'ları ile 29 (yirmidokuz), 

2. Adıyaman İli sınırları içerisindeki TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünde istihdam edilen 
Özel Güvenlik Teşkilâtı personel sayısına; İçişleri Bakanlığının 12.11.1993 tarih ve 1814 sayılı 
Olur'ları ile 81 (seksenbir), kişinin ilave edilmesi uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan, Kırklareli İli sınırları içerisindeki TPAO Trakya Bölge Müdürlüğünde istihdam 
edilen Özel Güvenlik Teşkilâtı personel sayısı İçişleri Bakanlığının 2.12.1996 tarih ve 3155, 
2.4.1997 tarih ve 3175 sayılı Olur'ları ile toplam 12 (oniki) kişi artırılmıştır. 

Daha çok Batman ve Adıyaman İllerinin hassas durumunun ön plana çıkardığı TPAO Genel 
Müdürlüğü personel ihtiyacının kısa sürede karşılanabilmesini teminen, Bakanlığımca Batman, Adı
yaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerine toplam 177 adet Güvenlik Görevlisi kadrosuna açıktan 
atama suretiyle personel alınmasına karar verilmiştir. 
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Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Topkah'ın 

Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/4070) 

Soru 1: TPAO Genel Müdürlüğünde Kasım 1997 tarihinde Güvenlik Görevlisi almak amacıy
la yaptığınız sınavda yalnızca "sözlü" sınav yaptığınız doğru müdür? 

Soru 2 : Yasa ve Yönetmelikler yürürlükte olmasına karşın bu sınavı yalnızca "sözlü" olarak 
bilerek mi yaptınız? 

Cevap 1-2 : Daha önceki yıllarda Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamında bulunan işyerle-
rimizden; 

1. Batman İli sınırları içerisindeki TPAO Batman Bölge Müdürlüğünde istihdam edilen Özel 
Güvenlik Teşkilâtı personel sayısına; İçişleri Bakanlığının 30.11.1993 tarih ve 1995 sayılı Olur'la-
rı ile 40 (kırk), 27.12.1993 tarih ve 2151-2155 sayılı Olur'ları ile 29 (yirmidokuz), 

2. Adıyaman İli sınırları içerisindeki TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünde istihdam edilen 
Özel Güvenlik Teşkilâtı personel sayısına; İçişleri Bakanlığının 12.11.1993 tarih ve 1814 sayılı 
Olur'ları ile 81 (seksenbir), kişinin ilave edilmesi uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan, Kırklareli İli sınırları içerisindeki TPAO Trakya Bölge Müdürlüğünde istihdam 
edilen Özel Güvenlik Teşkilâtı personel sayısı İçişleri Bakanlığının 2.12.1996 tarih ve 3155, 
2.4.1997 tarih ve 3175 sayılı Olur'ları ile toplam 12 (oniki) kişi artırılmıştır. 

Daha çok Batman ve Adıyaman İllerinin hassas durumunun ön plana çıkardığı TPAO Genel 
Müdürlüğü personel ihtiyacının kısa sürede karşılanabilmesini teminen, Bakanlığımca Batman, 
Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerine toplam 177 adet Güvenlik Görevlisi kadrosuna açık
tan atama suretiyle personel alınmasına karar verilmiştir. 

Uzun süredir devam eden ve acil hale gelen Güvenlik Görevlisi ihtiyacının en kısa sürede te
min edilerek işe başlatılabilmeleri için; bu konuda "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadro
larına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav YönetmeliğF'nin 9 uncu mad
desindeki "Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır." hükmü ve başvuruda buluna
cak aday sayısının çokluğu (Nitekim 2000'e yakın başvuru olmuştur) dikkate alınarak, Yüksek Öğ
retim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile şifahi bir görüşme yapılmıştır. Sözkonu-
su Merkez yetkilileri, programlarının dolu olması nedeniyle, 1997 yılı sona ermeden sınav konu
sunda yardımcı olamayacaklarını ifade etmişlerdir. 

Bu durum karşısında, bahse konu "acil" ihtiyacın, "en kısa süre"de karşılanması gerekliliği 
dikkate alınarak* İş ve İşçi Bulma Kurumu Ankara Şube Müdürlüğüne gerekli müracaat yapılmış 
ve Güvenlik Görevlisi adayı istenmiştir. Sözü edilen Kurum tarafından gönderilen adayların seçi
minde sınav şekli olarak "mülakat" usulü uygulanmıştır. 

Soru 3 : Bu sınavın yapılmasında uygulanan usûl konusunda yanıltıldıysanız, bu sınava çağrı
lan 1997 kişinin mağduriyetinin giderilmesi ve yapılan haksızlığın ortadan kaldırılması amacıyla 
bu sınavı bir an önce iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 3 : Ortaklığımızda yapılan Güvenlik Görevlisi sınavına, İş ve İşçi Bulma Kurumu ka
nalıyla 1868 aday müracaat etmiştir. 

Usulüne uygun seçme ve değerlendirme yapıldığından sınavın iptali düşünülmemektedir. 
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Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Topkan'ın 

Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/4163) 
Soru 1 : Bakanlığınıza bağh Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yasal dayanağı nedir? 

Cevap 1 : Türkiye Petrolleri A. O. 7.3.1954 tarih ve 6327 sayılı "Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Kanunu" ile, özel hukuk hükümlerine tabi olmak üzere kurulmuştur. 

19.10.1993 tarih ve 2929, sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; bu Ka
nunda öngörülen Personel Kanunu yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına 
devam edileceği belirtilmiştir. Bu suretle bundan önceki özlük hakları aynen muhafaza edilmiş bu-, 
lunmaktadır. 

233 sayılı "Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnahıe"nin 1984 yı
lında yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye Petrolleri A.O. bu KHK'ye tabi olmuş ve ekindeki "İk
tisadî Devlet Teşekkülleri (İDT) listesinde yer almıştır. 

Soru 2 : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hangi yasal dayanağa bağlı olarak personel istih
dam etmektedir? İstihdam şekilleri nelerdir? Nasıl düzenlenmektedir? 

Cevap 2 : 22.İ.1990 tarih ve 399 sayılı "Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejimi Düzen
lenmesi" ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin geçici 9 uncu maddesi; özel hukuk hükümlerine gö
re kurulmuş olan ve yönetim kademelerinde iş kanunları çerçevesinde personel çalıştıran, Kararna-
me'ye ekli 1 sayı cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında yeni bir dü
zenleme yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce tabi oldukları İş Kanunu hükümlerinin uygulanacağını ifade etmiştir. 

Bu husus gereği TPAO, 1475 sayılı İş Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre personel is
tihdam etmektedir. 

TPAO'nda iki tür personel çalışmaktadır. Bunlar Toplu İş Sözleşmesi'ne göre özlük hakları 
belirlenen "Kapsam İçi Personel" ile ortaklık Yönetim Kurul tarafından yürürlüğe konulan Kapsam 
Dışı Personel Yönetmeliği'ne göre özlük haklan belirlenen "Kapsam Dışı Personel"dir. 

Bunların dışında işçi statüsünde olan ancak' kendi özel kanunlarına (2495 sayılı "Bazı Kurum 
ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun") tabi bulunan Özel 
Güvenlik Teşkilâtı personeli, 3 üncü bir grup olarak değerlendirilebilir. 

Soru 3 : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına güvenlik görevlisi olarak aldığınız personeli 
hangi statüde istihdam edeceksiniz? 

Cevap 3 : Yukarıda değinildiği üzere; Ortaklığımız, 1475 sayılı İş Kanunu ile ilgili mevzuat 
hükümlerine göre personel istihdam etmektedir. 

Diğer yandan; 2495 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde, "Özel güvenlik teşkilâtında görevli 
personel, statü ve özlük hakları bakımından, genel olarak bağlı bulundukları kuruluşun mevzuatı
na tabidir." ifadesine yer verilmiştir. 

Soru 4 : TPAO'ya aldığınız 177 güvenlik görevlisi ne tür bir sınava tabi tutulmuştur? Yapılan 
bu sınavın yasal dayanağı nedir? 

Cevap 4 : İşe alınacak 177 Güvenlik Görevlisi'nden 165 kişilik bölümünün daha Önce Olağa
nüstü Hal Bölge Valiliği kapsamında bulunan illerde kurulu Batman ve Adıyaman Bölge Müdür-
lükleri'nde uzun süredir ihtiyacın bulunması ve aciliyeti, 

- İşe alınacak Güvenlik Görevlileri'nde aranan vasıfların görevin özelliği gereği fiziki aksiyo
nun ön planda olması, 
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- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin programlarının yoğun olması nedeniyle 1997 yı

lı sona ermeden sınav için gün verememesi, 
nedenleriyle sınav yöntemi olarak "mülakat" uygulanmıştır. 
Ayrıca Güvenlik Görevlileri'nin çalışma şartlarının ve tabi olacakları statünün 2495 sayılı Ka

nun çerçevesinde olması, sınav yöntemi konusunda belirleyici olmuştur. 
Sınavın yasal dayanağı, 2495 sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenlikle

rinin Sağlanması Hakkında Kanun"a tabi olarak Özel Güvenlik Teşkilâtı personeli alımıdır. 
4. - Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz'ün, üniversitelerdeki öğrenci olaylarına ilişkin soru

su ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nunyazılı cevabı (7/4088) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. ' 22.12.1997 

M. Hasan Öz 
1 Ordu 

Sorular : Yüksek Öğretim Kurumlarımızda son aylarda meydana gelen, öğrenci olaylarının 
son durumu nedir? 

2. Öğrenci olaylarının çıkış sebepleri nelerdir. 
3. Karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıktığı iddia edilen olaylarda karanlık güçlerin yönlendir

me ve müdahaleleri konusunda neler düşünüyorsunuz? 
4. Okullarımızın İlim ve Kültür merkezi olarak barış ve huzuru için polisiye tedbirler dışında 

hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 20.1.1998 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.019704 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 30.12.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4088-10121/25857 

sayılı yazısı. 
Ordu Milletvekili M. Hasan Öz tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
1996 yılı içerisinde 758 öğrenci olayı meydana gelmiş ve 1923 kişi gözaltına alınmıştır. 1997 

yılı içerisinde ise 1094 öğrenci olayında 1197 öğrenci gözaltına alınmıştır. Geçen yıla göre öğren
ci olaylarında % 30 artış, gözaltına alınan öğrenci sayısında % -37.7 azalma olmuştur. 

Yıkıcı ve bölücü terör örgütleri eğitim ve öğretim dönemleri içerisinde öğrenci harçlarının kal
dırılması, öğrenci kredilerinin arttırılması, polisin üniversitelerden çıkarılması üniversitelerdeki 
özel güvenlik birimlerinin dağıtılması, üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılması gibi taleplerle çe
şitli eylemler gerçekleştirilmiştir. Bu olaylarda öğrenci kitlelerinin, hedefledikleri şekilde alanlara 
döken, hatta okul işgali gibi eylemlerle illegalite dozunu da arttırmayı başaran aşırı sol unsurların, 
demokratik talepler adı altında nitelendirilerek uygulamaya koyduğu eylemlerin yönünün son za
manlarda sağ-sol çatışmasına çevirmeye çalıştıkları görülmektedir. 

Masum öğrenci istekleri şeklinde gösterilen eylemler, terör örgütlerinin yönlendirilmeleri ile 
toplumsal harekete dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Öğrenci olaylarına katılımların azlığına rağ
men, medyada geniş yer verilmesi terör örgütlerinin reklam ve propagandalarının yapılmasına se
bep olmaktadır. • , 
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Terör örgütleri paralelinde faaliyet gösteren Demokratik Kitle Örgütleri olarak adlandırılan 

yapılanmaların, öğrenci olaylarında etkin rol oynadığı görülmektedir. Öğrenci dernek faaliyetleri 
başta olmak üzere, girişim, platform, kurultay, birlik, komite gibi örgütlenmelerle terör örgütleri, 
üniversite gençliğine yönelik çalışmalarda bulunmaktadırlar. . 

Radikal gruplar ise eylemlerini, başörtülü olarak derslere girilmesi, okullarda mescit açılması 
ve 8;yıllık kesintisiz eğitimi protesto etmek suretiyle sürdürmek istemektedirler. 

Öğrenci olayları çoğunlukla, üniversitelerimizin yoğun olduğu İstanbul ve Ankara İllerinde 
meydana gelmektedir. Bu olayların durdurulması için toplum olarak herkese sorumluluklar düş
mektedir. 

•Bugüne kadar Bakanlık olarak afiş, broşür ve kitapçıklar ile öğrenciler ve aileler üniversiteler
de eleman kazanmak için faaliyet yürüten terör örgütlerine karşı bilgilendirilmiştir. 

Tüm öğrencilerin yüzde beşlik gibi küçük bir bölümünü oluşturan bu eylemci öğrencilerin yı
kıcı ve bölücü terör örgütlerine katılımlarını engelleyici tedbirler alınmaktadır. 

Umum Valiliklerimize göndermiş olduğumuz çeşitli genelgelerimizle; İl Gençlik Kurulla
rı 'nın görevlerini aksatmadan devam ettirmesi, öğrenci kitlesinin büyük bir bölümünün destekle
mediği şiddet eylemlerinden bir sonuç alınamayacağı, Üniversite yöneticileri ile diyalog kurularak, 
Yükseköğrenim Gençliğinin fikirlerini serbestçe tartışarak halletmeleri yönünde telkinlerin öğren
cilere aktarılmasını, Mülkî Amirliklerce olayları yönlendiren yasadışı, örgüt veya unsurların iyi 
tahlil edilerek, bu unsurların bağlantıları, liderleri, yapmak istediklerinin ortaya çıkarılarak ve ör
gütlere, bağlı olarak hareket eden provakatörlerin tespitinin yapılıp, mahallî yazılı ve görsel medya
da teşhiri ile bunlara alet olunmaması hususunda programlar düzenlenmesi istenmiştir. 

Ancak, üniversitelerdeki öğrenci olaylarına karşı sadece güvenlik kuvvetlerini sorumlu olarak 
görmemek gerekir. Başta üniversite yönetimleri ve öğretim üyeleri ile öğrenci aileleri olmak üze
re basın yayın kuruluşları da dahil tüm kurumların üzerine düşen vazifeyi yapmaları halinde üni
versitelerdeki öğrenci olayları önlenebilir. • 

Bilgilerinize arz ederim. 
•' Murat Başesgioğlu 

•'•-../.• İçişleri Bakanı 
5. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, pil kullanımının yol açtığı çevre kirliliğine iliş

kin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/4092) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın İmren Aykut tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

. Bülent Akarcalı 
• A İstanbul 

Kullanılan piller, çevreye en çok zarar veren ürünlerin başında gelir. Bir tek pil 3-4 metreküp 
toprağı, yüzlerce metreküp suyu kirletir. 

1. Bu kirlenmeyi önlemek için ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 
2. Çoğu ülkede olan, pil üreten ve satanların kullanılmış pilleri toplama mecburiyetini Türki

ye'de de uygulamayı düşünür müsünüz? , ' • " ' • 
3. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek için ne yapmayı düşünmektesiniz? 

' T C -
Çevre Bakanlığı 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.1.1998 
Sayı: B.19.0.ÇKÖ.0.08.00.01-73-0235 
Konu: Soru Önergesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 30.12.1997 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4092-10125/25862 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen İstanbul Milletvekili Sn. Bülent Akarcalı'ya 

ait "Pil kullanımının yol açtığı çevre kirliliğine ilişkin" soru önergesine cevaben hazırlanan bilgi 
notu, yazı ekinde yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. İmren Aykut 

Çevre Bakanı 
Soru 1. - Pillerden kaynaklanan kirlenmeyi önlemek için ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 
Cevap 1. - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 27.8.1997 tarih ve 22387 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelikte pil ve batarya üretiminden kay
naklanan atıklar ve bu ürünlerin kullanımlarından sonra ortaya çıkan piller ve bataryalar içerdikle
ri cıva, kadmiyum ve kurşun gibi maddeler nedeniyle tehlikeli atık olarak nitelendirilmektedir. Yö
netmelikte bu tür atıklar T-Y2302 (Çinko Bileşikleri İçeren Atıklar/Kullanılmış Bataryalar), T-J 

Y2303(Çinko Bileşikleri İçeren Atıklar/Cıva-Çinko Oksit Bataryaları), T-Y2304 (Bazlı Manganez 
Dioksit-Çinko Atıkları/Bazlı Manganez Bataryaları), T-Y2305 (Manganez Dioksit-Çinko Batarya
ları), T-Y2604 (Kadmiyum, Kadmiyum Bileşikleri İçeren Atıklar/Nikel Kadmiyum Şarj Batarya
ları), T-Y3103 (Kurşun, Kurşun Bileşikleri İçeren Atıklar/Kurşunlu Şarj Bataryaları), T-Y4601 
(Evlerden Toplanan Tehlikeli Atıklar/Kullanılmış Piller ve Diğer Elektrikli Eşyalar) şeklinde sınıf
landırılmıştır. Sözkonusu yönetmelik doğrultusunda atik üreticileri, atıklarını bu yönetmelikte 
esaslara uygun olarak kendi imkânları ile veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamala
rı karşılayarak veya belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesis
lerinde bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. 

Soru 2. - Çoğu ülkelerde olan, pil üreten ve satanların kullanılmış pilleri toplama mecburiye
tini Türkiye'de de uygulamayı düşünür müsünüz? 

Cevap 2. - Bu yönde ülkemizde de çalışmalar başlatılmış olup, öncelikle Avrupa Topluluğun
daki uygulamaların belirlenmesi ve mevzuat uyumunun sağlanması için, Topluluğun ilgili Direk
tifleri Bakanlığımızca incelenmektedir. Ayrıca pil ve benzer türdeki maddelerin üretilen, ithal edi
len ve tüketilen miktarlarına ulaşılması amacıyla Bakanlığımızca envanter çalışması başlatılmıştır. 
Bu amaçla Dış Ticaret Müsteşarlığı ile temasa geçilerek pil ithal eden firmalar, ithalat hacimleri ve 
ithal edilen pillerin türlerine ilişkin bilgiler temin edilmiştir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi sonu
cunda uygun toplama sisteminin oluşturulması için, pil üreten ve ithal eden firmaların katılımıyla 
bir komisyon oluşturularak gerek duyulan düzenlemenin süratle oluşturulması yoluna gidilecektir. 

Diğer taraftan pillerin diğer atıklardan ayrılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tara
fından 20 adet özel pil konteyneri satın alınmış ve şehirde seçilen 20 noktaya yerleştirilmiştir. Top
lanan piller tehlikeli atık hücrelerinde depolanacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesinin pilot karak
ter taşıyan bu uygulaması sonucunda elde edilecek tecrübeler, diğer uygulamalara örnek olacaktır. 

Soru 3 : Bu konuda tpplumu bilinçlendirmek için ne yapmayı düşünmektesiniz? 

Cevap 3 : Ülkemizde pillerin toplanması için depozito gibi ekonomik araçların uygulanması 
planlanmaktadır. Ancak Bursa'daki uygulamalarda olduğu gibi gönüllü toplama sistemi uygulama
sı pilot bölgelerde başarılı olursa, bu sistemin yaygınlaştırılması için çeşitli broşürler, TV program
ları vasıtasıyla toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 

. . . . _ Ş ) . ; 
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Sıra Sayısı: 416 
EsasNo: 1/623 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
M. Alı Bilici 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H.İbrahim Özsoy 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Ömer Faruk Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Sağdıç 
İlker Tuncay 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 
Kabul edenler 
Reddeden 
Çekimser 
Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler; 

Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA ' 
İbrahim Gürdal 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Polat 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ahmet Bilgiç 

550 
233 
228 

1 
1 
3 
0 

318 
2 

Safa Giray 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BAYBURT 
T T11-.M /"I '1 . 

Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur ErsUmer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
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DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 

ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 3 

GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
AH Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Halil Cin 
Rüştü Kâzım Yücelen 

B : 4 5 21 
İSTANBUL 
Ziya Aktaş 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Namı Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Ali Oğuz 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğulları 
İZMİR 
Turhan Arinç 
Işın Çelebi 
Şükrü Sinan Gürel 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
KARABÜK 
Erol Karan 
KARS 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
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KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Sümer Oral 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ V 
Necmettin Dede 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
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Mustafa Hasan Öz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

RİZE 
AynuKabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN . ' 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 

BALIKESİR 
Ahmet Bilgiç (Kabul) 

ADANA 
İmren Aykut (B.) 
İbrahim Yavuz Bildik 
Sıtkı Gengil 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
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SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
ibrahim Halil Çelik 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihanllgün 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 

(Reddeden) 

KONYA 
Veysel Candan 

(Çekimser) 

İÇEL 
Turhan Güven 

(Mükerrer Oylar) 

GAZİANTEP 
Ünal Yaşar (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
SaitAçba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Törüner 
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İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 

UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 

••:. VAN v '•/<: 
Maliki Ejder Arvas 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

KONYA 
Ali Günaydın (Kabul) 

ı 

Kubilay Uygun 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
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AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemal ettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Mehmet Gölhan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay . 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (B.) 
Ahmet Tekdal 
RızaUlucak 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin (B.) 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
İsmail Özgün 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kamran İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Necmi Hoşver 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapaşaoğl 
İlhan Kesici 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
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Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Ömer Özyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı (B.) 
Hikmet Çetin (Başkan) 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay' 
Süleyman Metin Kalkan 
Ati la Sav 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
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İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay (B. 
Ayfer Yılmaz 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğli} 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman-Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Gefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak (B.) 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir (B.) 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner (B.) 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel (B.) 
Ali Topuz 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
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İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Rüşdü Saraçoğlu 
Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Altan Tartan (İd. Amr.) 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamal ak 
Mehmet Sağlam 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Al tiner 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu (B.) 
Nurhan Tekinel : 

KAYSERİ 
İsmail Cem (B.) 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 

1.1998 O : 
KIRKLARELİ 
İıfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
MALATYA 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pakdcmirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Mahmut Duyan (İ. A.) 
ÖmerErtaş 

) 
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MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez (B.) 
MUŞ 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Ertıığrul Eryılmaz 

BURSA 
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SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Biltekin Özdemir 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu (B.) 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Abdüllatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Abdulkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 

2 1 . 1 . 1 9 9 8 0 : 5 
TEKİRDAĞ 
Hasan Pekcr 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş (İ. A.) 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 

, Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Mustafa Bayram 
Mahmut Yıl baş 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Osman Mümtaz Soysal 

(Açık Üyelikler) 

KIRŞEHİR 

© 
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Şıra Sayısı: 263 
Esas No: 1/472 -
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşımacı
lığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

Verilen Oyların Sonucu: 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
UğurAksöz 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
Tuncay Karaytuğ 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Ömer Faruk Ekinci 
Ünal Erkan 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oylar 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimser 

Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 
(Kabul Edenler) 

Agâh Oktay Güner 
Mehmet Sağdıç 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
ibrahim Gürdal.. 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Polat 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 

550 
238 

234 
0 
1 

3 
0 

313 
2 

Mustafa Güven Karahan 
î. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 

Kanunlaşmıştır. 

BARTIN 
Zeki Çakan 

• Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Bcyreli 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
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ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
Mete Bülgiin 
ÇORUM 
ZülfikarGazi 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 

ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Necati Güllülü 
Aslan Polat. 
Şinasi Yavuz '• 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri încetahtacı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 

Levent Mıstıkoğlu 
Atilla Sav 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Halil Cin 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Tayyar Altıkulaç 
AhatAndicân 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
AlijOğuz 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakpğullan 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Işın Çelebi 
Şükrü Sina Gürel 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Zerrin Yeniceli 

- 253 -

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
KARABÜK 
Erol Karan 
KARS 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Ali Günaydın 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay v 

Metin Emiroğlu 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Sümer Oral 
Cihan Yazar 



T.B.M.M. 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Hasan Öz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 

ANTALYA 
Yusuf Öztop (Kabul) 

ADANA 
İmren Aykut (B.) 
İbrahim Yavuz Bildik 
Sıtkı Cengil 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 

Orhan Kavuncu 
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Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Latif Öztck 
Musa Uzunkaya 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Zülfükarlzol 
Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan îlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Metin Gürdere 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 

(Çekimser) ' • \ 

İÇEL 
Turhan Güven 

(Mükerrer Oylar) 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan , 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
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TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi . 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 

UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Lütfullah Kayalar 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy ' 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

ÇANAKKALE 
Ahmet Küçük (Kabul) 

Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
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AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (B.) 
Ahmet Tekdal 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun . 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin (B.) 
BALIKESİR 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kamran İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Necmi Hoşver 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
İlhan Kesici 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 

Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar' 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı (B.) 
Hikmet Çetin (Başkan) 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Süİeyman Metin Kalkan 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 

-Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
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İÇEL 
OyaAraslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa Istemihan Talay (B.) 
Ayfer Yılmaz 

İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Kârakaş 
M. Cavit Kavak (B.) 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir (B.) 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevi gen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner (B.) 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel (B.) 
Ali Topuz 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 

IZMIR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 
I. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Rüştü Saraçoğlu 
Ufuk Söylemez' 
Süha Tanık 
Hakan Tartan (İ. A.) 
Sabri Tökir 
îsmail Yılmaz 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu (B.) 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
İsmail Cem(B.) 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
MALATYA 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan 
M A N İ S A •'•• 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Aysel i Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arı kan 
Mahmut Duyan (İ. A.) 
Ömer Ertaş 
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MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez (B.) 
MUŞ 
Nedim İlci 
Erkan Kemal oğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz. 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz(Başbakan) 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Ertuğrul Eryılmaz 
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SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Biltekin Özdemir 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu (B.) 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak • 
Mahmut Işık 
Abdullatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Abdulkadir Öncel 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Tatar 

• •(Açık Üyelikler) 

1998 0 : 5 

TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş (İ. A.) 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 

' V A N • . " . ' • ' 

Mustafa Bayram 
Mahmut Yılbaş 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Osman Mümtaz Soysal 

BURSA KIRŞEHİR 

, \ 

© 
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Sıra Sayısı: 417 
Esas No: 1/686 
Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
UğurAksöz 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
Tuncay Karaytuğ 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Saffet Ankan Bedük 
Ömer Faruk Ekinci 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Mehmet Sağdıç 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oy 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimser 

Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler 

İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Rıza Ul uçak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
İbrahim Gürdal 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Polat 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 

550 
226 
220 

2 
1 
2 
1 

324 
2 

1 

Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 

Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 

- 258 -
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ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
ZülfikarGazi 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Sebgetullah Seydaoğlu 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Necati Güllülü 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
Mustafa R. Taşar 
Ürial Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Atila Sav 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 

B : 4 5 

İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Ziya Aktaş 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Ali Oğuz 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Işın Çelebi 
Şükrü Sina Gürel 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
KARABÜK 
Erol Karan 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
Haluk Yıldız 

1.1998 O 

KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltüık 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Sümer Oral 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 

" MUŞ 

Necmettin Dede 

21 
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NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 

ANKARA 

B : 4 5 2 1 . 1 

SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
ibrahim Halil Çelik 
Eyyüp Genap GUlpınar 
Zülfükarİzol 
Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ' 
Fevzi Aytekin 
Nihan İlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Metin Gürdere 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 

(Reddedenler) 

Ersönmez Yarbay 

ANTALYA 

(Çekimser) 

İÇEL 
Turhan Güven 

(Mükerrer Oylar) 

Yusuf Öztop (Kabul) 

ADANA 
İmren Aykut (B.) 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Sıtkı Cengil 
Erol Çevikçe. 

(Geçersiz Oy) 

ANKARA 
İlhan Aküzüm (Kabul Geçersiz 

(Oya Katılmayanlar) 

M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Orhan Kavuncu 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 

- 2 6 0 -
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Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

KONYA 
Veysel Candan 

KÜTAHYA 
Emin Karaa (Kabul) 

Oy) 

Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
SaitAçba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
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Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Mehmet Gölhan 
Halis Üluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. SeyfiOktay 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (B.) 
Ahmet Tekdal 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
EmreGönensay 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin (B.) 
BALIKESİR 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kamran İnan, 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Necmi Hoş ver 
Abbas İnceayan 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
Mehmet Al tan Karapaşaoğlu 
İlhan Kesici. • > 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 

1998 O : 5 

DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 

, Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfı Esengün 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
ÖmerÖzyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı (B.) 
Hikmet Çetin (Başkan) 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfı Doğan 
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HAKKARİ'. 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Ay kon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 

İÇEL 
OyaAraslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
AİiEr. 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay (B.) 
Ayfer Yılmaz 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmcz 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak (B.) 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
G oksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir (B.) 

B : 45 21 

Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner (B.) 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel (B,) 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Rüşdü Saraçoğlu 
Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Hakan Tartan (İd. Amr.) 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
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KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu (B.) 
Nurhan Tekine! 
KAYSERİ 
İsmail Cem (B.) 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Mikail Korkmaz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Necmettin Erbakan 

. Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
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MALATYA 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Annç 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Mahmut Duyan (İ. A.) 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettinAkar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez (B.) 
MUŞ 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 

BURSA 

ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (Başkan) 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu (B.) 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Biltekin Özdemir 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu (B.) 
SİVAS 
Muşa Demirci 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Abdüllatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 

(Açık Üyelikler) 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş (İ. A.) 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Mustafa Bayram 
Mahmut Yılbaş 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın . 
Ömer Barutçu 
Osman Mümtaz Soysal 

KIRŞEHİR 

•o< 
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Sıra Sayısı: 392 
EsasNo : 1/660 
Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve 
Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M̂  Ali Bilici 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 

Üye Sayısı : 
Kullanılan Oylar : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çekimserler : 
Mükerrer Oylar : 

Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 

AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğîu 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Gökhan Çapoğİu 
Agâh Oktay Güner 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
İbrahim Gürdal 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Sema Pişkinsüt 
Yüksel Yalova 

550 

309 
281 
27 

1 
0 

0 
239 

2 

BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez. 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 

264 
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BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
Mete Bulgun 
ÇORUM 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Hasan Korkmazcan 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Seyyit Haşim Haşimi 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
Mustafa R. Taşar 

B : 4 5 21 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
İÇEL 
Hali Cin 
Turhan Güven 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu . 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 

1.1998 0 : 5 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Güneş Taner. 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
İbrahim Yılmaz 
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KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
HUseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 

ANKARA 
Ünal Erkan 

B : 4 5 
MUŞ 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nevzat Ercan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Zülfükarİzol 

(Reddedenler) 

ANTALYA 
Osman Berberoğlu 

21 .1 . . 1998 0 : 5 
Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Metin Gürdere 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fetullah Erbaş 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Lütfullah Kayalar 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

AYDIN 
Muhammet Polat 
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BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
İsmail Özgün 
BOLU 
Necmi Hoşver 
Mustafa Y ünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
ÇANKIRI 
Ahmet Uyanık 
ELAZIĞ 
Hasan Belhan 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Sıtkı Cengil 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
AFYON 
İsmet Attila 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Cemil Çiçek 

Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Ömer Özyılmaz 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
KAYSERİ 
Osman Çilsal 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 

(Çekimser) 
KASTAMONU 
Haluk Yıldız 

(Oya Katılmayanlar) 

Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Faruk Ekinci 
Eşref Erdem 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
M.SeyfiOktay 
Yücel Seçkiner (B.) 
Ahmet Tekdal 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin (B.) 

KONYA 
Veysel Candan 
Mehmet Ali Yavuz 
MALATYA 
Fikret Karabekmez 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
YALOVA 
Cevdet Aydın 

BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataöğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kamran İnan 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapaşaoglu 
İlhan Kesici 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
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Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
>Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı (B.) 
Hikmet Çetin (Başkan) 
GİRESUN 
Ergıın Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
AtilaSav 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 

Mustafa Köylü 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 

İÇEL 
OyaAraslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz 

İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman Arif Emre 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamili 
Ercan Karakaş 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir (B.) 
Mehmet Moğultay 
Al tan Öymen 
Korkut Özal 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevi gen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğullar 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
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Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Metin Öney 
Rilşdü Saraçoğlu 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu (B.) 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
İsmail Cem (B.) 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
Recep Kırış 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş , 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Nezir Büyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Teoman Rıza Güneri 
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KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
Metin Perl i 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Ayseli Göksoy 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Mahmut Duyan (İ. A.) 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Sabahattin Yıldız 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 

(Açık Üyelikler) . 

BURSA 1 KIRŞEHİR 

Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Abdulkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalettin Göktaş (1. A.) 
Şeref Malkoç 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Osman Mümtaz Soysal 

© • 
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Sıra Sayısı: 418 
Esas No : 1/621 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesisine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen 

Oyların Sonucu: 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
UğurAksöz 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Mehmet BüyUkyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Doğan 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
M. Ziyattin Tokar 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Ömer Faruk Eki nci 
Ünal Erkan 
Agâh Oktay Güner 
İrfan Köksalan 

Üye Sayısı : 
Kullanılan Oylar : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Mükerrer Oylar : 

Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
RızaUlucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
İbrahim Gürdal 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin ~ 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Polat 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahar 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
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550 
237 
232 

5 

0 
0 
0 

311 
2 

1 

".' 

BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
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DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
EDİRNE 
Evren Bulut 

ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Necati Giillülü 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 

B : 4 5 

İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Halil Cin 
Turhan Güven 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunİu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Ali Oğuz 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 

1.1998 O 

KARABÜK 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çil sal 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltüık 
Metin Emiroğlu 
Fikret Kaıabekmez 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Sümer Oral 
Cihan Yazar 
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MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Hasan Öz • 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 

Murat Karayalçın 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 

SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
ibrahim Halil Çelik 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Metin Gürdere 

Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 

UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya ' 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Lütfullah Kayalar 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

ANKARA 
Ersönmez Yarbay 
BOLU 
Feti Görür 

ADANA 
İmren Aykut (B.) 
Sıtkı Cengiİ 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 

(Reddedenler) 
ÇORUM 
Zülfikar Gazi 
İSTANBUL 
Mehmet Fuat Fırat 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 

KONYA 
Veysel Candan 

Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzlim 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
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Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
M. Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner (B.) 
Ahmet Tekdal 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan / 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin (B.) 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
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BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmranİnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
Mehmet Al tan Karapaşaoğlu 
İlhan Kesici 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgctullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
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> ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Ömer Özyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı (B.) 
Hikmet Çetin (Başkan) 
GİRESUN 
Yavuz Köymen , 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfı Doğan 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zcydan 
HATAY 

Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay • 
Süleyman Metin Kalkan 
Atilla Sav 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 

İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
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Mustafa İstemihan Talay (B 
Ayfer Yılmaz 

İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloglu 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman Arif Emre 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak (B.) 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksâl Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir (B.) 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner (B.) 
Zekeriya Temizel (B.) 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün . • 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Rüştü Saraçoğlu 

Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Hakan Tartan (İ. A.) 
Sabri Tekir 
ismail Yılmaz 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu (B.) 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Teki nel 
KAYSERİ 
ismail Cem (B.) 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
KIRIKKALE. 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 

Şevket Kazan ' 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyukcengiz 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı , 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Mahmut Duyan (İ. A.) 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakı roğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez (B.) 
MUŞ . . 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 

.) 
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NIGDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ersin Taranoğlu (B.) 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu (B.) 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Abdullatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Abdulkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 

Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalettin Göktaş (İ. A.) 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Osman Mümtaz Soysal 

(Açık Üyelikler) 

BURSA 1 KIRŞEHİR 

•0-
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Sıra Sayısı: 415 
Esas No: 1/622 
Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA ; 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Ömer Faruk Ekinci 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Mehmet Sağdıç 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler; 

RızaUlucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
İbrahim Gürdal 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Sema Pişkihsüt 
Muhammet Polat 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karaha 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 

550 
230 
222 

1 
1 

6 
0 

325 
2 

n 

• 

. • ' ' 

BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreİi 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Hasan Korkmazcan 
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DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Halil Cin 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 

B : 4 5 21 

Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Hüseyin Kansu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse % 

Ali Oğuz. 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
ŞadanTuzcu 
Osman Yumakoğulları 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem . 
Şükrü Sina Gürel 
Birgeri Keleş 
Ahmet Piriştina 
I şıl ay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
KARABÜK 
Erol Karan 
KARS 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
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KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Ali Günaydın 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Fikret Karabekmez 

• MANİSA 

Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Sümer Ora! 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Hasan Öz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
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Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyyüp Cenap Gül pınar 
Zülfükar tzol 

GİRESUN 
Burhan Kara (Kabul) 
HATAY 
Hüseyin Yayla (Kabul) 

ADANA 
İmren Aykut (B.) 
İbrahim Yavuz Bildik 
Sıtkı Cengil 
Erol Çevikçe 
M.;Halk Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 

Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihanİlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Metin Gürdere 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk " 

(Reddeden) 
ANKARA 
Ersönmez Yarbay 

(Çekimser) 
İÇEL 
Turhan Güven 

(Mükerrer Oylar) 
SAMSUN 
Yalçın Gürtan (Kabul) 
TRABZON 
Eyüp Aşık (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
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UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

Yusuf Bahadır (Kabul) 
Yusuf Bahadır (Kabul) 

Cemal ettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Mehmet Göl han 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
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Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (B.) 
Ahmet Tekdal 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin (B.) 
BALIKESİR 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 

BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
İlhan Kesici 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
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ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
ÖmerÖzyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı (B.) 
Hikmet Çetin (Başkan) 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöİ 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay (B.) 
Ayfer Yılmaz 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
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Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Metin Işık 
ismail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak (B.) 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir (B.) 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
A İtan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevi gen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner (B.) 
Zekeriya Temizel (B.) 
Ali Topuz 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 

Metin Öney 
Rüşdü Saraçoğlu 
Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Hakan Tartan (İ. A.) ' 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlıı (B.) 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
İsmail Cem (B.) 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mi kail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
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İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Onur Kumbaracı başı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candart 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
MALATYA 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan 
MANİSA ; 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Aysel i Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Ankan 
Mahmut Duyan (İ. A.) 
Ömer Ertaş . 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez (B.) 
MUŞ 
Nedim İlci 
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Erkan Kemaloğlu 
Sebahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
Biltekin Özdemir 

Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu (B.) 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Abdiillatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Abdiilkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 

TOKAT 
Hanefi Çelik 
Ali. Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş (İ. A.) 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli. Yıldırım 
VAN 
Mustafa Bayram 
Mahmut Yılbaş 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
KaZım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Osman Mümtaz Soysal 

(Açık Üyelikler) 

BURSA 1 KIRŞEHİR 1 
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KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genci Başkanı istanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

(1. görüşme 20.11.1997 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 

X 3. — Olağanüstü Hâl Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam 
Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/660) (S, Sayısı : 392 ve 392'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.11.1997-
19.1.1998) 

4,, — Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet öncesi Kiracı
larına Kiracılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet ko
misyonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 

XI 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Tica
ret Alanı Tesisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/621) (S. Sayısı: 
418) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

X! 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/622) (S. Sayısı : 415) (Dağılma tarihi : 
6.1.1998) 

X1 7. —Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/623) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 
6.1.1998) 

X> 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
daki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/472) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) \ 
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X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/686) (S. Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 
6.1.1998) 

X 10. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (İ/5.89) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

X 11. —Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü 
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna ilişkin Mektupların Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

X 12w— Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/515) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

•X1 13, — İstihdama K'a'bulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/516) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 16,12.1996) 

XI 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

X 16. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti .Hükümeti 
Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/350) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 30.7.1997) 

XI 17 .—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) 
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18. —• Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S. 
Sayısı-: 468) (Dağıtma tarihi : 19.1.1998) 

19. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan 
ve 11, Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1997) 

X! 20. — Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 
20 Arkadaşının, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Al tay ve 16 Arkadaşının, Burdur Millet
vekili Kâzım Üstünel'in, İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın ve Zonguldak Millet
vekili Tahsin Boray Baycık'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/664, 2/206, 2/422, 2/670, 2/810, 2/869) -(S. Sayısı : 389) (Da
ğıtma tarihi :'6.11.1997) 

21!.ı —İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1996) 

22,, — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

23. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

24. — İcra ve iflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi ; 17.2.1997) 

25. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
28.3.199.7) 

26.ı — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

— A — 
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27. — Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/653, 2/430) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

28. — Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

29. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner' 
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/669) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) 

30. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aile
lerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kânun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/285) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

31. —Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kah
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414) (Dağıtma 
tarihi : 6.1.1998) 

32. — tthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

33. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi r 21.2.1997) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 23.12.1996) 

X 35. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

36. -- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı 
Binasının Kamu Yararına Çalışan.Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair 

— 5 — (45 inci Birleşim) 
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Kanım Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997) 

37. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) t 

38. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

39. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, ' Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

40. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

41'n — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

42. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

43. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

44. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

45. —3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

— 6 — 
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46. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma 

. tarihi : 15.7.1996) 

47. ~ Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat 
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

48. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi: 24.7.1996) 

49. —Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi: 
28.8.1996) 

50. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'm, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) 

5Î. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

52. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

53. — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) 

54< — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

55. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

56. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 
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57.- — Belediye Kanununa Bir. Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

58. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

59. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

60. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

61. •— Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

X1 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu'Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin 1.1 Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün. 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996) 

X1 64, •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti; Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 66. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

67» — Refah Partisi Grup Başkan vekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele-
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diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
î inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

68. — Refah Partisi Grup Başkanvekiü Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm, 
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

69., — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı'Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

70. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 71. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

XI 74. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili 
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda 
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Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 75. —• Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

76. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî işbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

78. —Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 79. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1997) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

811- — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 82<—Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

83 ,— İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/584) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X 84. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş-

•' • — ı o — ' •; 
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ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997) 

X: 85. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

;X' 86. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara» 
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

87. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

88. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

89. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne "Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

90. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

9IV — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

92. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

93. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

94. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim • 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1997) 

95. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı : 
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

96. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) • 

97. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

X 98. — Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde 
Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/533) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 99. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261) 
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 100. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) 
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 101. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S, Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 
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102. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

103. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 104. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

X 105. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası 
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275) 
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 
X 106. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka

nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma 
tarihi : 4.4.1997) 

107. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve 
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/593) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

108. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

109. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir U 
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

110. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı 
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet 
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997) 

Jll\ —Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (İ/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi ;-
28.4.1997) 

112. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 
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113. — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405) 
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 114. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4,1997) 

X 115. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S. 
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 116. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,. Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 117* —Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488) 
(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 
X 118. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş

mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 119. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (İntelsat) 
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

,X 120. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1997) 

121. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 

' — 14 — • 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

122L, — Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih 
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997) 

123. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

124. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

125. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili 
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

126. — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun; Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1997) 

127. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338) 
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

12S< — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/62) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997) 

129. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 
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130. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577) 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X1 131 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar,'Ulaştırma've Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 132. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 133. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 134. — Avrupa Meteoroloji Uyduları işletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997) 
X 135. —Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

13(3. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir İl Kurulmasına 
Dair Kanım Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997), 

137. — Bolu Milletvekili Avni Akycl'un; Bir Üçe ve Düzce İlinin Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma, tarihi : 5.6.1997) 

138.— Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvi
ki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı : 330) (Dağıt
ma tarihi : 10.6.1997) 
X 139. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rımı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 
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14ö< — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
m, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

14İ, — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması Önergesi (2/460) (S. 
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

142. — Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli. Milletvekili Mehmet Göziükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahln'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

143i., — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılca-
bölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23..6.1997) 

144. — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nm, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) 
(S. Sayısı : 277 ve 277'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6.1997) 

İ45. —Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/713) (S. 
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997) 

I46j — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıl-
dız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

147.| — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 4i Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 
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148. —Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 
5680 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997) 

149. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /302, 1 /278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7,1997) 

150̂  — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997) 

151. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8,7.1997) 

152. — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin, 2809 Sayılı Yüksek öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997) 

153. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir 11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 17.7.1997) , 

154. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/266) (S. Sayısı : 
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997) 

X 155. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) 
S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

15öj —• İstan'bul Milletvekili Sedat Aloğlıı ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin-
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de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(2/812) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında 
Örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari

hi : 31.7.1997) 
!X! 158. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta

rihi : 31.7.1997) 
159. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim 

Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 noi Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/684) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

16Ö1 — Ankara Milletvekili Saffet Arikan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir 11 Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997) 

|X 161'. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Say,ısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

X 162. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

163'j — Ankara Milletvekili Saffet Arikan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

164. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997) 

165, —İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 
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166. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin İl 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

167, — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
15.8.1997) 

,168. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382) 
(Dağıtma tarihi ;. 15.8.1997) 

169. —Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/699) (S. Sayısı : 380)' (Dağıtma tarihi ; 1.10.1997) -

170;--— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

171'v — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S.Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 1.10.1997) 

172. — Adana Milletvekili İ. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir 
İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

173„ — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Rapora (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997) 

174. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinoi'nin, Burdur İlinin Kalkınmada Öncelik: 
li Yöreler Arasına' Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 ııct Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997) 
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175. — Adana Milletvekili M.'Halk Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/646) (S, Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 

176. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

177̂  — Muğla" Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
235 inci Maddes'ine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/488) (S. Sayısı : 400) 
(Dağıtma tarihi : 1.12.1997) 

178, —Antalya Milletvekili Yusuf Öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Demre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/610) (S. Sayısı : 
405) (Dağıtma tarihi.: 16,12,1997) 

179, —Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile istanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 
188 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/963) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 17.12.1997) . 

180, — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Üniver
sitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/722) (S. Sayıs,ı : 407) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1997) 

181'H — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/675) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997) 

X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret An
laşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/685) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
6.1.1998) 
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183< — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/583) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

184. —Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/487) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

«—»••'-•««•»«HîaftCu 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 418) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında 
Serbest Ticaret Alanı Tesisine İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/621) 
T.C. 

Başbakanlık • . i 
Kanunlar ve Kararlar 22.7.1997 

Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0.KKGI 101-117313109 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 9.7.1997 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Ser
best Ticaret Alanı Tesisine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurul'da öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 
Türkiye ile Macaristan arasında 8.1.1997 tarihinde Budapeşte'de imzalanan Anlaşma, taraflar 

arasında, üyesi oldukları Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 
1994) prensipleri doğrultusunda, 2001 yılına kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluştu
rulmasını öngören bir tercihli ticaret anlaşmasıdır. 

Türkiye ile Macaristan arasındaki Serbest Ticaret Alanı (STA) Anlaşması, Türkiye ve Maca
ristan'ın Avrupa'daki ekonomik bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılımını hedeflemekte ve 
ayrıca, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Gümrük Birliği'nin işleyişine ilişkin ku
ralları belirleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın bir gereği olarak, dış ticaret politikasını 
Topluluğun ortak dış ticaret politikası ile uyumlu hale getirmesini öngörmektedir. 

Türkiye, Batı Avrupa bölgesinde başlayan ve zaman içerisinde Merkezî ve Doğu Avrupa Ül
keleri ile bazı Akdeniz ülkelerini de kapsayan ekonomik bütünleşme sürecine katılımı yönündeki 
ilk adımını, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12.9.1963 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşması ile 
atmış, bunu 10.12.1991 tarihinde EFrA Devletleri ile Serbest Ticaret Alanı Anlaşması, 14.4.1996 
tarihinde Türkiye ile İsrail arasında imzalanan STA Anlaşması ve son olarak Türkiye ile Macaris
tan arasında imzalanan STA izlemiştir. Ayrıca, 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı ve 
Türkiye'nin ticari çıkarları çerçevesinde Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Romanya, Bulga
ristan, Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya, Slovenya, Tunus, Fas, Mısır ile Tiiıkiye arasında Ser
best Ticaret Alanı kurulmasını sağlayacak Anlaşmalara ilişkin görüşmeler ve hazırlıklar sürdürül
mektedir. , 

Anlaşma, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25 ila 97'nci fasılları .arasında yer alan sana
yi ürünleri ve başlangıç olarak bir bölüm tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanacak 
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pazara giriş kolaylıklarını kapsamaktadır. Diğer tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticareti
nin ise, Anlaşma hükümleri uyarınca, ileride yapılacak görüşmeler sonucunda serbestleştirilmesi 
öngörülmektedir. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bu Anlaşmanın kapsamadığı 
alanları içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin bir geliştirici hüküm de içermektedir. 

Anlaşma, tarafların AB ile mevcut Anlaşmaları çerçevesinde, karşılıklılık esasına dayanan 
global simetrik modele sahiptir. Bu model çerçevesinde, taraflar bir yandan AB'ne tanıdıkları ta
vizleri birbirlerine yansıtırlarken, diğer yandan tarafların yükümlülükleri arasında ekonomik bir 
denge sağlanması dikkate alınmıştır. 

Türkiye ile Macaristan Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması'nın başlıca amaçları aşağı
da sıralanmaktadır: 

- Taraflar arasında ikili ticaret hacminin arttırılması, ekonomik've ticari işbirliğinin geliştiril
mesi, Türk ve Macar işadamları arasındaki işbirliği imkânlarının geliştirilerek, tarafların yakın iliş
kilerinin bulunduğu Batı Avrupa, Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta Asya Cumhuriyetle
rinde ortak ticaret ve yatırım olanakları sağlanması; 

- Hammaddelerini Macaristan'dan sağlayan Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerinin azaltıl
ması ve genel olarak Türk sanayicileri için bu pazarda Topluluk ve Merkezî ve Doğu Avrupa Ül
kelerindeki rakipleriyle eşit rekabet şansı yaratılması; 

-Türkiye'nin 1/95 sayılı Gümrük Birliği'ne ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı Çerçevesinde ve 
AB'nin tercihli gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, AB ile Macaristan arasındaki 
Avrupa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyumu ve Gümrük Birliği'nin ana unsurlarından biri olan 
AB'nin Ortak Dış Ticaret Politikasına Türkiye'nin uyum sağlaması; 

- Gümrük Birliği sonrasında koruma oranlarının düşmesi sonucunda rekabete açılan Türk pa
zarında faaliyet gösteren Türk sanayici ve müteşebbislerine Macaristan pazarında rekabet imkanı 
sağlanması. 

- Avrupa genelinde oluşturulacak menşe kümülasyonu içerisinde yer alınması ve bu çerçeve
de Türkiye menşeli ürünlerin menşe engeli olmaksızın AB ve EFTA ülkelerinin yanı sıra Merkezi 
ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üretim imkânlarından yararlanması ve bu pazarlarda işlenen nihaî 
ürünlerini söz konusu ülkelere tercihli ticaret rejimi çerçevesinde ihraç edebilmesi; 

Türkiye ile Macaristan Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, her iki taraf da hassas ürünler dışındaki sanayi ürünleri ithalatında tahsil ettikleri gümrük 
vergileri ile eş etkili vergileri kaldıracaktır. 

Macaristan AB ile arasındaki mevcut rejime paralel olarak sınırlı sayıdaki hassas sanayi ürü
nünde uygulamakta olduğu gümrük vergilerini 2001 yılına kadar aşamalı olarak kaldıracaktır. Bu 
ürünler, bir bölüm kimya sanayi ürünleri, eczacılık ürünleri, plastik sanayi ürünleri, deri ve köse
leden eşyalar, ağaç ve ahşap eşyalar, tekstil ve konfeksiyon ürünleri, ayakkabılar, demir ve çelik 
ürünleri, kıymetli taşlar ve otomotiv ürünlerinden oluşmaktadır. Türkiye ise, Macaristan'a karşı üç 
ana başlık halinde hassas ürün belirlemiştir. Bunlar, Türkiye ile AB arasında imzalanan 2/95 sayı
lı Ortaklık Konseyi Kararı'nda belirtilen ürünler (üçüncü ülkelere karşı uygulayacağı vergilerde 
Ortak Gümrük Tarifesi hadlerine 5 yıl içerisinde kademeli olarak uyum sağlayacağı hassas ürün
ler), Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu arasında imzalanan Serbest Ticaret Alanı An
laşmasında geçiş dönemine tabi ürünler ve Macaristan'ın geçiş dönemi talep ettiği alüminyum, ba
zı kimya sanayiî ürünleri, ayakkabılar, çelik borular ve televizyon alıcılarının da bulunduğu bir 
grıip üründen oluşmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 41.8) 
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Türkiye ve Macaristan, hassas ürünlerde gümrük vergilerini 1997 yılında, temel vergilerin % 
60'ına indirecek ve kalan vergileri 2001 yılma kadar dört eşit taksitte kaldıracaktır. 

Türk tarafı, 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamındaki otomotiv sanayi ürünlerinde, 
sektörün hassaslığını gözönünde bulundurarak diğer sanayi ürünlerinden farklı bir indirim takvimi 
belirlemiştir. Bu kapsamda, Macaristan'a yıllık olarak %7 oranında bir artışa tabî tutulmak üzere 
otomobillerde 1200 adetlik bir tarife kontenjanı açılmıştır. Macaristan da Türk otomobilleri için ay
nı artış oranına tabî eşit miktarda kota tahsis etmiştir. Bu çerçevede, söz konusu ürünlerde gümrük 
vergileri 1997 yılında temel verginin % 85'ine, 1998 yılında % 75'ine, 1999 yılında % 65'ine? 2000 
yılında % 40'ına indirilecek ve 2001 yılında tamamen kaldırılacaktır. 

Öte yandan, hassas ürünlerine ilişkin indirim takviminde AB'ne yönelik bir iyileştirme söz ko
nusu olduğu takdirde, hızlandırılmış takvimlerin karşılıklı olarak yansıtılması hususunda müzake
relerin yeniden başlatılabileceği bir Ortak Deklarasyonla belirtilmektedir. 

Macaristan, tüketim malları ithalatında ürün bazında global kota uygulamaktadır. Global ko
taların Macaristan'ın tercihli anlaşmalarının bulunduğu AB ve CEFTA ülkeleri arasında geçmiş 
yıllardaki performansları dikkate alınarak dağıtılmış olması ve diğer ülkeler için % 35 oranında bir 
pay bırakılmış olması Türkiye'nin ihracat potansiyeli bulunan kotaya tabî ürünlerde Macaristan pa
zarına girişini neredeyse imkânsız kılmaktaydı. Dolayısıyla, Macaristan, STA çerçevesinde kotaya 
tabî tekstil, konfeksiyon ve deterjan, ayakkabılar, otomobil, mücevherat, duvar halıları gibi sanayî 
ürünlerinde tercihli anlaşmasının olduğu diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye'ye de kontenjanlar 
tahsis ederek pazara giriş imkânı sağlamış bulunmaktadır. Bu çerçevede, tekstil ve konfeksiyon 
ürünlerinde Türkiye için global kotalar 1998 yılında kaldırılacak, 1997 yılı için ise ek kontenjan 
tahsis edilecektir. Diğer sanayi ürünlerinde uygulanan global kotalar ise 2001 yılına kadar aşama
lı olarak kaldırılacaktır. 

Türkiye ve Macaristan'ın Anlaşma ile tarife kontenjanları çerçevesinde pazara giriş kolaylıkla
rı sağladığı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri, her iki taraf için de ihracat şansının yüksek olduğu ürün
lerdir. Türkiye açısından en önemli pazara giriş avantajı narenciye ürünleri, fındık, tütün, bira ve ku
rutulmuş meyvalarda sağlanmıştır. Macaristan açısından ise, buğday, mısır (Türkiye'de üretim ol
mayan dönemlerde) ve canlı hayvanlarda alınan tavizler önem taşımaktadır. 

Türkiye ile Macaristan arasındaki Serbest Ticaret Alanı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, Macaristan'ın 1995 yılı itibarı ile Türkiye'ye yönelik yaklaşık 48 milyon dolar seviyesinde 
olan sanayi ürünleri ihracatınındeğer olarak % 80'i için uygulanmakta olan vergiler hemen kaldırı
lacaktır. Macaristan ise, Türkiye'nin 1995 yılı itibarı ile sanayi ürünlerinde dünyaya toplam ihracat 
kompozisyonu içerisinde % 38'lik paya sahip bir ürün grubu için pazarını hemen libere edecektir. 

Türkiye ile Macaristan'ın toplam ithalatlarının 1995 yılı itibarı ile yaklaşık 50 milyar dolara 
ulaşmasına karşılık, aynı dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 230 milyon dolar civarında 
seyretmesi, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğine işaret etmek
tedir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin 
kısa vadede 500 milyon dolar seviyesine çıkartılması hedeflenmektedir. 

Ayrıca, geliştirici hüküm ile hizmetler sektörünün Anlaşma kapsamına alınmasıyla Türk mü
teşebbisleri için önemli bir fayda sağlanabilecek ve Anlaşmanın kamu alımlarına ilişkin hükümle
rinin işletilmesiyle Türk firmalarının Macaristan'daki ihalelere girişinde kolaylaştırıcı bir rol oyna
yacaktır. 

Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan Anlaşma, GATT 1994 ve Dünya Ticaret Örgütü, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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Türkiye-AB 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve AB ile Macaristan arasındaki Avrupa Anlaş
ması hükümleri paralelinde damping, rekabet ve devlet yardımları, fikrî, sınaî ve ticarî mülkiyet 
hakları, koruma önlemleri, devlet tekelleri gibi konularda da hükümler içermektedir. 

Anlaşma'da, Türkiye ile Macaristan'ın birbirleri ülkeleri menşeli mallara kendi ülkeleri men
şeli olarak muamele yapılmasına izin veren menşe kümülasyonu hükümleri bulunmakta ve tarafla
rın bu rejimi Türkiye'nin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde serbest ticaret alanı an
laşmaları akdedeceği diğer Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletme
lerine imkân tanınmaktadır. 

Anlaşma, Tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte 
ve süresiz olarak imzalanmış bulunmaktadır. Ancak, Taraflardan birisinin altı ay önce yazılı bir bil
dirimde bulunması şartı ile çekilme hakkı bulunmaktadır. 

Tasarı, bu amaç ve gerekçeler çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 7.11.1997 
Esas No. : 1/621 

Karar No. : 6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 22.7.1997 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 24.7.1997 tarihinde Esas Komisyon olarak Dı
şişleri Komisyonuna, Tali Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriye
ti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesisine İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 6.11.1997 tarihinde yaptığı 4 
üncü Birleşiminde Hükümeti temsilen Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlı
ğı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Ülkemiz ile Macaristan Cumhuriyeti arasında iki ülkenin de üyesi bulundukları 
Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Antlaşması prensipleri doğrultusunda, 8 Ocak 
1997 tarihinde, Budapeşte'de, 2001 yılına kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulma
sını öngören bir tercihli ticaret anlaşması akdedilmiştir. 

Sözkonusu Anlaşma ile; 
- Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ahenkli şekil

de gelişmesinin teşvik edilmesi, 
- Taraflar arasındaki ticaret için adil rekabet koşullarının yaratılması, 
-Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli gelişmesi ve genişleme

sine katkıda bulunulması, 
-Taraflar arasındaki işbirliğinin artırılması, 
Amaçlanmaktadır. 
Tasarı ile; sözkonusu Anlaşmanın Anayasanın 90 inci maddesi hükmü gereğince, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi'nce onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler ve Hükümet adına verilen tamamlayıcı açıklamaları taki
ben, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 418) 
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Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

• ' . ' 

Raporumuz, esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz olunur. . . -

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Kâtip 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
Üye 

Ataullah Hamidi 
Batman 

Üye 
Hasan Çağlayan 

Çorum 
Üye 

Osman Kılıç 
İstanbul 

Üye 
Çetin Bilgir 

Kars 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Üye 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

(İmzada Bulunamadı.) 

Dışişl 

Başkan V. 
Metin Şahin 

Antalya 
Üye 

/. Ertan Yülek 
Adana 
Üye 

Aydın Tümen 
Ankara 

Üye 
Ab bas İnceayan 

Bolu 
' Üye 

Refik Araş 
İstanbul 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
Üye 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Üye 
Cevat Ayhan 
, Sakarya 

Üye 
Mehmet Yaşar Ünal 

Uşak 

eri Komisyonu Rapoı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 

Sözcü 
Hüseyin Yayla 

Hatay 
Üye 

Mustafa Küpeli 
Adana 
Üye 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Mehmet Aydın 

İstanbul 
Üye 

Ali Topuz 
. İstanbul 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada Bulunamadı.) 

Üye 
Ertuğrııl Eryılmaz 

Sakarya 
Üye 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

ru 

11.12.199 
Esas No. : 1/621 

Karar No. : 4 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesisine İliş
kin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S; Sayısı : 418) 



9 Aralık 1997 tarihli 4 üncü Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşar
lığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri doğ
rultusunda imzalanan ve 2001 yılına kadar aşamalı olarak serbest ticaret alanı oluşturulmasını ön
gören Tasarı, iki ülkenin Avrupa'daki bütünleşme sürecine aktif olarak katılımını amaçlamaktadır. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte taraflar, hassas ürünler dışındaki sanayi ürünleri İt
halatında tahsil ettikleri gümrük vergileri ile eş etkili vergileri kaldıracaklardır. 

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi, 
iki tarfm dayabn ilişkilerinin bulunduğu Batı Avrupa, Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta 
Asya Cumhuriyetlerinde ortak ticaret ve yatırım olanakları sağlanması amacını taşıyan Tasarı, Ko
misyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir, 

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerdeki tıkanıklığın aşılmasında oynayacağı 
önemli rol gözönünde bulundurularak Komisyonumuzca, Tasarının, İçtüzüğün 52nci maddesi uya
rınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Murat Karayalçın 

Samsun 
Üye 

M. Ali Bilici 
Adana 

Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 
Üye. 

Abdullah Gencer 
Konya 

Sözcü 
A. Ahmet Denizolgun 

Antalya 
Üye 

İlker Tuncay 
Ankara 

Üye 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Üye 

Ahmet Tan 
İstanbul 

Üye 
Osman Çilsal 

Kayseri 

Kâtip 
B,Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 
Üye 

Cemal Külahlı 
Bursa 
Üye 

Ayni Ateş 
İstanbul 

Üye 
Bülent Tanla 

İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 
v Kırklareli 

Üye 
Nihan İlgün 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACA
RİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
SERBEST TİCARET ALANI TESİSİNE 
İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMA
SININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-8.1.1997 tarihinde Buda

peşte'de imzalanan serbest ticaret alanı tesisi
ne ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşma"nın onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Söz konusu Anlaşma'ya ek
li cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun Hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Başb. Yrd. ve Devlet Bak. 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
M. Gür der e 

Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
B. Kara 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Adalet Bakanı 
O. Sungurlu 

Maliye Bakanı 
Z. Temizel 

Sağlık Bakanı 
H. İ. Özsoy 

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı 
Prof. Dr. N. Çağan 

Kültür Bakanı 
/. Talay 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACA
RİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
SERBEST TİCARET ALANI TESİSİNE 
İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMA
SININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başb. Yrd. ve Millî Sav. Bak. 
/. Sezgin 

Devlet Bakanı 
Y. Seçkiner 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

İçişleri Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Uluğbay 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menzir 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Turizm Bakanı 
I /. Gürdal 

Çevre Bakanı 
Dr. İ. Aykut 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
R. Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Andican 
Devlet Bakanı 

R. Şahin 
Devlet Bakanı 

E. Aşık 
Devlet Bakanı 

M. Batalh 
Dışişleri Bakanı V. 

Ş. Gürel 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Y. Topçu 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. Taşar 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

MACARİSTAN CUMHURİYETİ 
ARASINDAKİ ANLAŞMA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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DİBACE '.• • 

Bir yanda TÜRKİYE CUMHURİYETİ (aşağıda bundan böyle Türkiye olarak 
adlandınlacaktir) ve öte yanda MACARİSTAN CUMHURİYETİ (aşağıda 
bundan böyle Macaristan olarak adlandırılacaktır); 
Avrupa'daki ekonomik entegrasyon sürecine aktif şekilde katılmak hususundaki 
niyetlerini hatırda tutarak ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını 
araştırmak hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek; 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık kuran anlaşmayı, 
Macaristan ile Avrupa Toplulukları arasında Ortaklık kuran Avrupa 
Anlaşmasını, dikkate alarak; 
Bu Anlaşmaya Taraf olanların (aşağıda bundan böyle taraflar olarak 
adlandırılacaktır) kendi aralarında ve başlıca ticari ortakları ile geliştirdikleri 
işbirliğinden kazanılan tecrübeyi dikkate alarak; 

Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde "gelişmesini teşvik etmek ve karşılıklı 
işbirliğini, bu Anlaşma tarafından kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, 
ortak çıkar alanlarında geliştirmek ve çeşitlendirmek ve böylece eşitlik, farklı 
muamelede bulunmama ve haklar ve vecibeler arasında denge esaslarına 
dayanan bir çerçeve ve destekleyici çevre yaratmak amacıyla harekete geçmek 
hususundaki arzularını beyan ederek; 
Tarafların çok taraflı ticaret sisteminin sürekli uygulanmasındaki karşılıklı 
çıkarlarını hatırda tutarak ve Tarafların üyesi oldukları Ticaret ve Tarifeler 
Genel Anlaşması(GATT)/Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) hükümleri ve belgeleri 
kendilerinin dış ticaret politikalarına temel teşkil ettiğini gözönünde tutarak; 
Bu amaçla, anılan belgelerin, hükümlerine ve özellikle serbest ticaret alanları 
kurulmasına ilişkin olanlara uygun olarak, Taraflar arasındaki ticarette 
engellerin tedrici bir şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlayan hükümler ortaya 
koymak hususunda kararlı olarak; 
Tarafların ticaretin serbestleştirmesi yönündeki yükümlülükleri ve özellikle 
DTÖ/GATT'tan kaynaklanan hak ve vecibeleri gereğince kendi 
yükümlülüklerini gözönünde tutarak; 

Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı akdetmeye karar vermişlerdir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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MADDE 1 

Amaçlar 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümleri ve GATT 1994 ve DTÖ Anlaşmasma 
uygun olarak, kademeli bir şekilde, en geç 1 Ocak 2001 yılmda sona erecek 
bir geçiş dönemi boyunca, bir Serbest Ticaret Alam tesis.edeceklerdir. 

2. Bu anlaşmanın amaçları şunlardır: 

a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, taraflar arasındaki ekonomik 
ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek; 

b) Taraflar arasındaki ticaret için adil rekabet koşullarını yaratmak; 

c) Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak; 

d) Taraflar arasındaki işbirliğini arttırmak. 

MADDE 2 

Temel Vergiler 

1. Bu Anlaşmanın kapsamındaki ticari alış-verişler için, Macaristan'a ithal 
edilen malların sınıflandırılmasında Macaristan Gümrük Tarifeleri 
uygulanacaktır. Türkiye'ye ithal edilecek malların snuflandınlmasmda 
Türkiye'nin Gümrük Tarifeleri uygulanacaktır. 

2. Bu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlere konu olan her ürün için 
uygulanacak temel vergiler şunlardır . 

o Macaristan menşeli ürünler için, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihte Türkiye'de yürürlükte bulunan ve erga omnes bazda 
uygulanan (MFN) vergileri; 

o Türkiye menşeli ürünler için, 29 Şubat 1992 tarihinde 
Macaristan'da yürürlükte bulunan en çok müsaadeye mazhar ülke 
(MFN) vergileri. 

3. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle GATT Uruguay 
Round sonucunda imzalanan tarife anlaşmasından ve Türkiye-Avrupa 
Topluluğu Gümrük Birliği'nden kaynaklanan nedenlerle, erga omnes 
bazda tarife indirimi yapılması durumunda, indirimlerin uygulandığı 
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tarihten itibaren, bu indirilmiş vergiler 2 nci Paragrafta belirtilen temel 
yergilerin yerini alacalatır. 

BÖLÜM I 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

MADDE 3 

Kapsam 

1. Bu bölüm hükümleri, Ek I de yer alan ürünler hariç olmak üzere, Armonize 
Mal Tanımlamasrve Kodlama Sisteminin 25-97 fasılları arasında yer alan 
ürünlere uygulanacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın sırasıyla 8 ve 9 uncu Maddelerinde belirtildiği üzere, 
Anlaşmanın 5 ila 7 nci maddeleri hükümleri tekstil ürünlerine, 4 ila 7 nci 
maddeleri hükümleri Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (AKÇT) kuran 
Anlaşma'nm kapsadığı ürünlere uygulanmaz. 

' „ : MADDE4 

İthalat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergi ve Resimler . 
1. Türkiye ile Macaristan arasındaki ticarette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili 
vergi veya resim konmayacaktır. Taraflar birbirlerinden ithalatta gümrük 
vergileriyle eş etkili tüm vergi ve resimleri kaldıracaktır. 

2. Macaristan'ın Türkiye menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümıiik 
vergileri, Ek H'de sayılmayan ürünler bakımından işbu Anlaşmamn 
yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

3. Ek H'de sayılan ürünler için, Macaristan'ın Türkiye menşeli ürünler 
ithalatında uyguladığı gümrük vergileri, sözkonusu ekte belirtilen takvime 
göre indirilecektir. 

4. Türkiye'nin Macaristan menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümrük 
vergileri, Ek ÜT de sayılmayan ürünler bakımından bu Anlaşmanın 
yiirürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. ; 

Türî U/A RiivüV Millpt Mf.rlisi (S. Savısı : 418} 
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5. Ek III'de sayılan ürünler için, Türkiye'nin Macaristan menşeli ürünler 
ithalatında uyguladığı gümrük vergileri, sözkonusu ekte belirtilen takvime 
göre indirilecektir. 

MADDE 5 

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

4 üncü Madde hükümleri aynı zamanda mali nitelikteki gümrük vergilerine de 
uygulanacaktır. 

MADDE 6 

İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergi ve Resimleri, İhracat Miktar 
Kısıtlamaları ve Eş Etkili Önlemler 

1. Türkiye ile Macaristan arasındaki ticarette yeni ihracat gümrük vergisi veya 
eş etkili vergi ve resimler konulmayacaktır. 

2. Taraflar, en geç işbu Anlaşmanın yürülüğe girmesini izleyen beşinci yıl 
sonuna kadar, uluslararası vecibelerin yerine getirilmesi için gerekenler 
hariç olmak üzere, ihracatta tüm gümrük vergilerini, eş etkili vergi ve 
resimleri, miktar kısıtlamalarını ve eş etkili tedbirleri kaldıracaklardır. 

MADDE 7 

İthalat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

1. Bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren taraflar arasındaki 
ticarette ithalata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir tedbir 
konmayacak, var olanlar daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir. 

2. Türkiye'nin ithalatında miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler bu 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

3. Türkiye menşeli ürünler bakımından, Macaristan'ın ithalatında miktar 
kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler, Ek I V de sayılanlar hariç olmak üzere, 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. Ek IV de sayılan 
ürünlere uygulanan miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler en geç 31 
Aralık 2000 tarihine kadar tedricen kaldırılacaktır. 

Türkive Büvük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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4. Macaristan, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye 
menşeli ürünler için Ek V'de sayılan ürünler için ve sözkonusu Ek'te 
belirtilen koşullar ile ithalat tavanları açacaktır. 

5. Bu Anlaşmanm amaçlan bakımından "miktar kısıtlamalan ve eş etkili 
tedbirler", kota, ihracat lisansı, ticareti kısıtlayan diğer idari tedbir ve 
gereklilikler yoluyla, Macaristan'dan Türkiye'ye veya Türkiye'den 
Macaristan'a ithalat ve ihracatın yasaklanması veya kısıtlanması anlamına 

, gelmektedir. 

MADDE8 

Tekstil Ürünleri Ticareti 
Tekstil ürünlerine uygulanacak düzenlemeler işbu Anlaşmanın A Protokolü ile 
belirlenmektedir. 

MADDE 9 

AKÇT Ürünleri Ticareti 

Kömür, demir ve çelik ürünlerine uygulanacak düzenlemeler işbu Anlaşmanm 
B Protokolü ile belirlenmektedir. 

BÖLÜM II 

TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

MADDE 10 

Kapsam 

1. Bu bölüm hükümleri taraf ülkeler menşeli tarım, işlenmiş tanm ve balıkçılık 
ürünlerine uygulanacaktır. 

2. Bu Anlaşmanm amaçlan bakımından "Tanm ürünleri'' terimi, Armonize 
Mal Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1-24. fasıllan içinde yer alan 
ürünler anlamındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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MADDE 11 

Taviz Değişimi 

'• 1. Taraflar, tarım politikalarının izin verdiği ölçüde, tanm ürünleri ticaretinin 
ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmeye ve bu meseleyi Ortaklık 
Komitesinde düzenli olarak tartışmaya hazır olduklarını beyan ederler. 

2. Bu amaca uygun olarak Protokol C tanm ürünlerinde ticareti kolaylaştırmak 
için Taraflar arasında sonuca bağlanmış tedbirleri içerir. 

MADDE 12 

Bitki ve Hayvan Sağlığı Tedbirleri 

İşbu Anlaşmaya taraf devletler veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konularındaki 
mevzuatlarını, keyfi olarak, taraflar arasında adil olmayan ayrımcılık şeklinde 
veya aralarındaki ticarete gizli kısıtlama aracı olarak kullanmayacaklardır. 

BÖLÜM III 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 13 

İç Vergilendirme 

1. Taraflar, Türkiye menşeli ürünlerle Macaristan menşeli benzer ürünler 
arasında, ister doğrudan doğruya ister dolaylı olarak, bir farklı muamele 
yaratan iç mali vergi nitelikli her türlü tedbir veya uygulamadan 
kaçınacaklardır. 

2. Bir Taraftan diğer Tarafa ihraç olunan ürünler, bu ürünlere konmuş olan 
doğrudan veya dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden 
yararlanamaz. 

MADDE 14 

Başka Anlaşmalar Tarafından Düzenlenen Ticaret İlişkileri 

1. İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği menşe kuralları hükümlerim ve ticaret 
rejimini olumsuz yönde etkilemedikçe, gümrük birliklerinin, serbest ticaret 
bölgelerinin muhafazasına veya kurulmasma veya sınır ticareti için 
düzenlemelere ddirmesine eneel teşkil etmeyecektir. 
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2. Talep edildiği takdirde, gümriik birliği veya serbest ticaret alanlan kuran 
'anlaşmalar hakkında Taraflar arasında Ortaklık Komitesi'nde danışmalar 
yapılacaktır. 

MADDE 15 , 

Yapısal Uyum 

1. Taraflar 4 üncü Madde hükümlerinden sapma olarak, istisnai ve sınırlı bir 
süre için gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde tedbir,alabilirler. 

2. Bu önlemler yalmzca bebek endüstriler veya yeniden yapılanma aşamasında 
olan ya da özejlikle. önemli sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden 
olabilecek ciddi güçlükler içerisinde bulunan sektörler bakımından 
sözkonusu olabilecektir. 

3. Taraflardan biri menşeli ürünlerin ithalatında sözkonusu tedbirler 
kapsamında uygulanabilecek gümrük vergileri, değer üzerinden -ad 
valorem- % 25'i geçemeyecek ve Taraf ülkeler menşeli ürünler için bir 
tercih unsuru içerecektir. Sözkonusu tedbirlere tabi ürünlerin toplam ithalat 
tutarı, 2 nci Madde ile tanımlanan toplam sanayi-'ürünleri ithalatının, 
istatistiklerin temin edilebildiği son yıl itibariyle % 15'ini geçemeyecektir. 

4. Sözkonusu tedbirler, Ortak Komite tarafından daha uzüh bir süreye izin 
verilmediği sürece, 5 yılı aşmayacak bir süre için uygulanacaktır. En geç 
geçiş süresinin sonunda bu tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir. 

5. Bir ürüne uygulanan tüm gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları, eş etkili 
yergi ve resimler ile eş etkili tedbirlerin tamamen kaldırılmasından itibaren 
3 yıldan fazla bir süre geçtikten soma, sözkonusu ürüne karşı bu tür 
tedbirler getirilemeyecektir. 

' ! • . 

6. Taraflar, alacakları istisnai tedbirlere ilişkin olarak Ortak Komite'yi 
bilgilendirecekler ve Taraflardan herhangi birisinin talebi üzerine, 
sözkonusu tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı sektörler konusunda, 
tedbirlerin uygulanmasından önce Ortak Komite'de danışmalarda 
bulunulacaktır. Taraflar, sözkonusu tedbirleri alırken, bu madde uyarınca 
uygulanacak gümrük vergilerinin kaldırılması için Ortak Komite'ye bir 
takvim sunacaklardır. Sözkonu takvim, bu vergilerin uygulanacakları son iki 
yıl içinde eşit oranlarda aşamalı olarak kaldırılmasını sağlayacaktır. Ortak 
Komite farklı bir takvimi kararlaştırabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 418) 
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MADDE16 

Damping 

Taraflardan birisi, işbu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerinde damping 
yapılmakta olduğunu tesbit ederse, bu uygulamaya karşı, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının VI ncı Maddesine ve anılan Maddeyle ilgili 
anlaşmalar tarafmdan belirlenen kurallara uygun olarak, 20 nci maddede yer 
alan koşullar ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir. 

MADDE 17 

Belirli Ürünlerin İthalatı Üzerinde Acil Eylem 

İthal edilen bir malın miktarındaki artışın, 

. . . • • • » 

a) Taraflardan birinin topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip 
ürünlerin yerli üreticileri için ciddi bir zarara, 

b) Ekonominin herhangi bir sektöründe veya bir bölgenin ekonomik 
dunımunda ciddi bozulmalara yol açacak güçlüklere, 

neden olması veya bunun ihtimal dahilinde olması durumunda, ilgili Taraf 20 
nci Maddede yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun tedbirler 
alabilir. 

MADDE 18 

Reekspört ve Ciddi Kıtlık 

6 ncı Madde hükümlerine uyulması, bir üründe, 

a) İhracatçı Tarafın bahis konusu üründe kendisini ihracat miktar 
kısıtlamaları, ihracat vergileri veya eş etkili vergi ve resimler ile 
korumakta olduğu bir üçüncü ülkeye re-eksporta yol açmakta ise; 
veya, 

b) İhracatçı Taraf için önem taşıyan bu üründe ciddi bir kıtlığa veya 
kıtlık tehdidine yol açmakta ise, 

ve yukarıda değinilen durumların, ihracatçı Taraf içm büyük güçlükler 
doğurması veya doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, bu Taraf 20 nci 
Maddede yer alan koşul ve usullere göre uygun tedbirleri alabilir. 
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MADDE19 

Devlet Tekelleri 

1. Taraflar bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren birinci yılın sonuna 
kadar aşamalı olarak, ticari nitelikteki tier türlü devlet tekelinin, Tarafların 
vatandaşları arasında, malların temin olunması ve pazarlanması koşullan ile 
ilgili ayrımcılık yaratmamasını temin ederler. 

2. Ortak Komite bu amacın gerçekleştirilmesi için alman tedbirlerden haberdar 
edilecektir. 

MADDE 20 

Korunma Tedbirlerini Uygulama Usulü 

1. Taraflar, bu madde ile belirlenen korunma tedbirleri usullerini uygulamadan 
,. önce, aralarındaki görüş farklılıklarını gidermek amacıyla, doğrudan 

danışmalarda bulunacak ve diğer tarafı bilgilendireceklerdir. 

2. Korunma tedbirleri almayı planlayan Taraf, 15, 16, 17 ve 18 inci 
Maddelerde belirlenen durumlarda mümkün olan en kısa zamanda Ortak 
Komite'ye bilgi vereceklerdir. İlgili Taraf, durumun etraflı bir şekilde 
incelenmesi için gerekli bütün bilgileri Ortak Komite'ye sağlayacaktır. 
Soruna her iki Taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulunabilmesi için 
Taraflar arasında en kısa zamanda danışmalarda bulunulacaktır. 

3. Sorunun Ortak Komite'ye intikal ettirilmesini izleyen bir ay içerisinde, ilgili 
Tarafın itiraz edilen bir uygulamaya ya da bildirilmiş olan güçlüklere son 
verememesi veya soruna ilişkin olarak bir Ortak Komite kararının 
bulunmaması halinde, zarar gören Taraf sorunun çözümlenmesi için gerekli 
gördüğü korunma tedbirlerini alabilir. 

4. Korunma tedbirleri en kısa zamanda Ortak Komite'ye bildirilecektir. 
Sözkonusu tedbirler, uygulanmalarını gerektiren duruma ve uygulamadan 
kaynaklanan zarara ya da sözkonusu güçlüklere uygun şekilde kapsam ve 
süre bakımından sınırlı tutulacaktır. Tedbirlerin seçimi sırasında 
Anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek olanlara öncelik tanınacaktır. 

5. Taraflar, koşulların bu tedbirlerin devam ettirilmesini haklı çıkarmayacak 
şekilde değişmesi halinde, korunma tedbirlerini hafifletilmeleri ya da 
kaldırmalarına yönelik olarak Ortak Komite'de düzenli danışmalarda 
bulunacaklardır. 

6. Önceden durum değerlendirmesi yapmayı imkansız kılan olağandışı koşullar 
ani bir eylemi gerektiriyorsa, ilgili Taraf 15, 16, 17, 18, 24, ve 25 nci 
Maddelerde belirlenen durumlarda, ortava çıkan durumu telafi etmekle 
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smırlı olmak üzere, gerekli ihtiyati tedbirleri uygulayabilir. Tedbirler en kısa 
zamanda Ortak Komite'ye bildirilecek ve Taraflar arasında Ortak 
Komite'de mümkün olan en kısa sürede danışmalarda bulunacaktır. 

MADDE 21 

Menşe Kuralları ve Gümrük idaresinde İşbirliği 

1. Menşe kuralları ve idari işbirliği yöntemleri Protokol D de yeralmaktadır. 

2. Taraflar ticarete getirilen formaliteleri mümkün olduğu ölçüde azaltmak 
gerekliliğini ve bu hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüğe 
karşılıklı olarak tatmin edici çözümler bulunması ihtiyacını dikkate alarak, 
2,4,5,6 ve7 nci Maddelerin ve Protokol D'nin hükümlerinin etkin ve ahenkli 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, idari işbirliğini ilgilendiren 
düzenlemeler dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaklardır. 

MADDE 22 

Ekonomik Olmayan Kısıtlama Nedenleri 

Bu Anlaşma, ithalat, ihracat ya da transit halindeki mallar üzerindeki yasak ya 
da kısıtlamalara, kamu ahlakı, kamu düzeni ya da kamu güvenliği, insan, 
hayvan ya da.bitki hayatı yada sağlığı, sanatsal, tarihi ya da arkeolojik değere 
sahip milli hazinelerin korunması ya da sınai ve ticari mülkiyetin korunması ya 
da altın ve gümüşe ilişkin kurallar nedeniyle uygulanmasına halel 
getirmeyecektir. Ancak, bu çeşit yasak ya da kısıtlamalar, Taraflar arasındaki 
ticarette keyfi ayırım yapılması ya da gizli kısıtlamalar için bir araç teşkil 
etmeyecek şekilde uygulanacakta-. 

MADDE 23 

Ödemeler 

Taraflar, malların dolaşımına ilişkin ödemelerde, ödemeler dengesinin cari 
işlemler bölümüne ilişkin her türlü muamelemn konvertıbıl dövizler üzerinden 
serbestçe yapılmasına izin verilmesini taahhüt ederler. 

MADDE 24 

İşletmeler, Devlet Yardımlarına İlişkin Rekabet Kuralları 

1. Aşağıdaki hususlar Taraflar arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, işbu 
Anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptmlmasım amaçlayan veya 
etki itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletme 
birlikleri tarafından alınan kararlar ve ortak uygulamalar; 

b) Bir veya birden fazla işletme tarafından Taraflardan birinin topraklannm 
tümünde veya bunun önemli bir bölümünde sahip oldukları hakim 
durumun kötüye kullanılması; 

c) Belirli işletmeleri veya malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya 
bozma tehlikesi doğuran her devlet yardımı. 

2. Her bir taraf, verilen yardımlann toplam miktan ve dağıtımı hakkında diğer 
tarafa yıllık rapor sunarak ve talep edildiği taktirde yardım planlan 
hakkında bilgi yererek devlet yardımlan alanında şeffaflığı sağlayacaktır. 
Bir Tarafın talebi üzerine, diğer Taraf, devlet yardımlanyla ilgili özel 
durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır. . ' ' . . , - . 

3. Taraflardan birisi, özel bir uygulamanın bu maddenin 1' inci Paragrafın 
kurallan ile bağdaşmaz olduğunu düşünürse ve,. 

a) Bu uygulamanın, Mutabakat Zaptının 4 ncü paragrafında atıfta 
bulunulan uygulama kurallan ile yeterince ilişkilendirilememiş olması; 
veya, 

b) Böyle kuralların bulunmaması ve bu tür uygulamaların diğer tarafın 
çıkarlanna önemli zarar vermesi veya zarar tehtidinde bulunması veya 
hizmet sektörünü de içeren yerel endüstriye maddi hasar verilmesi 
durumlannda, sözkonusu Taraf, Ortak Komite'de konu hakkında 
danışmalarda bulunduktan sonra veya danışma talebinin Ortak 
Komite'ye havalesinin üzerinden otuz çalışma günü geçtikten sonra 
uygun tedbirleri alabilir. 

l'inci Paragrafın (c) bendine aykın uygulamalar sözkonusu olduğunda, 
yukanda sözü edilen tedbirler, ancak DTÖ/GATT hükümlerinin bu tedbirlere 
uygulanabilir olduğu dunımlai'da ve yalmzca DTÖ/GATT ile veya 
DTÖ/GATT'm gözetimiyle oluşturulmuş veya Taraflar arasında geçerli olan 
başka bir mekanizma tarafından belirlenen usul ve koşullar çerçevesinde 
uygulamaya konulabilecektir. 

4. Taraflar, Mutabakat Zaptının 4 ncü Paragrafındaki hiçbir hükme ters 
düşmeyecek şekilde, profesyonellik ve iş gizliliğinin gerektirdiği 
sınırlamalan gözönünde bulundurarak bilgi değişiminde bulunacaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı,: 418) 
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MADDE25 

Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

Taraflardan biri, önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi 
altında bulunduğu takdirde, GATT çerçevesinde konulan şartlara veya 
Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VHI'inci Maddesine uygun olarak, sınırlı 
bir süre için, ödemeler dengesi açığını kapamak üzere gerekenin ötesinde 
olmamak koşuluyla kısıtlayıcı tedbirler alabilirler. Taraflardan biri, mevcut 
durum hakkında diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve tebdirleri kaldırma 
takvimini diğer tarafa sunacaktır. 

MADDE 26 

Fikri, Sinai ve Ticari Mülkiyet 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan çerçevesinde düzgün işletilmesinin ve ticaret 
sapmasının önlenmesinin sağlanması için, Taraflar, fikri mülkiyet haklarının 
uygun ve etkin bir şekilde konınmasmı sağlayacak tedbirleri alacaklardır. 

2. Taraflar bu hakların ihlalinin ve özellikle sahteciliğin ve korsanlığın 
önlenmesini sağlayacak şekilde uygulanması için gereken tüm tedbirleri 
alacaklardır. 

3. Taraflar, fikri mülkiyet haklan alanında uluslararası anlaşmalar ve 
mevzuattan kaynaklanan vecibelerinin yerine getirilmesinde, birbirleri 
ülkeleri vatandaşlanna, başka herhangi bir ülke vatandaşına tanınandan 
daha az ayncalıklı muamelede bulunmayacaklardır. 

4. Ortak Komite, fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını izleyecektir. 
Tarafların isteği üzerine, fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir konuda 
danışmalar yapılabilecektir. 

MADDE 27 

Kamu Alımları 

1. Taraflar, karşılıklılık ve ayırım gözetmeme ilkelerine dayalı olarak, kamu 
alım piyasalarının etkin bir şekilde liberalizasyonunu arzulanan bir amaç 
olarak mütalaa ederler. 

2. Taraflar, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ihalelere katılma 
konusunda, bkbMerinin şirketlerine, diğer ülke şirketlerine tanınandan daha 
az ayncalıklı muamelede bulunmayacaklardır. 
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3. Ortak Komite, 28 ve 29 uncu Maddeler hükümleri uyannca, bu Maddenin 1 
ve 2 nci Paragraflarının uygulanması için pratik usulleri düzenli olarak 
inceleyecektir. Ortak Komite, DTÖ/GATT 1994 kararlannı gözönünde 
bulundurarak, mümkün olan en kısa sürede gerekli kapsam, takvim ve 
kurallan belirleyecektir. 

MADDE 28 

Ortak Komitelerin Kurulması 

1. Her iki tarafın da temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur. Ortak 
Komite işbu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve Anlaşmanın düzgün 
şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. 

2. Taraflar, bu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, Ortak 
Komite içinde bilgi değişiminde bulunacaklar ve herhangi bir tarafın talebi 
üzerine danışmalar yapılacaktır. Ortak Komite, Taraflar arasındaki 
ticaretteki engellerin daha da ileri derecede ortadan kaldınlması olanağını 
düzenli olarak inceleyecektir. • 

3. Ortak Komite 29 uncu Madddenin 3 üncü Paragrafı uyannca, bu Anlaşmada 
öngörülen hallerde kararlar alacaktır. Ortak Komite, diğer konularda 
tavsiyelerde bulunabilir. 

MADDE 29 

Ortak Komite ynin Usulleri 

1. Ortak Komite, bu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, gerekli 
olduğu her zaman ve yılda en az bir defa uygun seviyede toplanacaktır. 
Tarafların her biri, bir toplantı yapılmasını talep edebilir. 

2. Ortak Komite müşterek mutabakat ile karar verecektir. 

3. Bir Tarafın Qrtak Komite'deki temsilcisi, bir karan anayasal gereklerin 
tamamlanmasına bağlı olarak kabul ettiği takdirde, bu kararda daha geç bir 
tarih belirtilmemiş ise, bu çekincenin kaldınldığının bildirildiği tarihte karar 
yürürlüğe girecektir. 

4. Ortak Komite, çalışmalarına ilişkin usul kurallarım kabul edecek ve bu 
kurallar, diğer kurallann yanı sıra, toplantı çağnlanmn yapılması, Başkanın 
tayini ve görev süresine dair hükümler de içerecektir. 

5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmalan 
için gerekli gördüğü alt komiteler ve çalışma gruplan kurulmasına karar 
verebilir. 
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MADDE 30 

Güvenlik İstisnaları 

Bu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri, Taraflardan birinin aşağıdaki 
amaçlarla gerekli görülen her türlü önlemi almaşım engellemez. 

a) Temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi 
için alınacak tedbirler. 

b) Temel güvenlik çıkarlarının korunması ya da uluslararası yükümlülükler 
ya da ulusal politikaların yerine getirilmesi için: 

i. Silah, mühimmat veya savaş malzemelerinin ticareti ya da askeri 
bir kuruluşa yönelik doğrudan veya dolaylı diğer mal, malzeme 
ya da hizmetlerin ticareti ile ilgili olarak; ya da 

ii. Biyolojik ve kimyasal silahlar ile nükleer silahlar ya da diğer 
nükleer patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesi ile ilgili 
olarak; ya da 

iii. Savaş zamanı ya da savaş tehdidinin oluştuğu diğer uluslararası 
gerilim zamanlarında. 

MADDE 31 

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

1. Taraflar, bu Anlaşmanın amaçlarına ulaşılması ve Anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri alırlar. 

2. Taraflardan biri, diğer Tarafın, Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü 
yeıine getirmediği kanısına varırsa, 20 nci Madde ile belirtilen şartlar ve 
usuller uyarınca uygun tedbirleri alabilir. 

MADDE 32 

Geliştirici Hüküm 

Taraflardan biri bu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, Anlaşmanın kapsamadığı 
alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, Anlaşmaya Taraf Devletlerin 
ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı olacağı görüşünü taşıdığı takdirde, 
diğer tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. Taraflar, Ortak Komiteye, bu talebi 
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incelemesi ve yerinde görmesi halinde kendilerine tavsiyelerde bulunması 
talimatını verebilirler. 

MADDE 33 

Tadilat 

20 inci Maddenin 3 üncü Paragrafında atıfta bulunulanlar dışında kalan vd 
Ortak Komite tarafından onaylanan Anlaşma tadilatı, kabul için Taraflara 
sunulacak ve kabul edildiği taktirde yürürlüğe girecektir. 

MADDE34 

Protokoller Ve Ekler 

İşbu Anlaşmanın A, B, C, D Protokolleri, I ila V sayılı Ekleri, işbu Anlaşmanm 
ayrılmaz parçasını oluşturur. Ortak Komite, Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi 
kararlaştırabilir. 

MADDE 35 

Ülkesel Uygulanma 

Bu Anlaşma Tarafların gümrük sınırları içinde uygulanacaktır. 

MADDE 36 

Sona Erme 

Taraflar bu Anlaşmanın feshini diğer tarafa yazılı olarak ihbar edebilir. Bu 
Anlaşma ihbar tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 37 

Yürürlüğe Giriş 

Bu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanm onaylanması için gerekli işlemlerin 
tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini izleyen ikinci aym ilk gününden 
itibaren yürürlüğe girecektir. 

T'iîi-h-lııa nJUr'İSlr \/[i\iaf \/lanMt<i (<2 C a u ı o ı • A.\ J ^ 
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BUNUN KANITI OLACAK aşağıda imzaları .bulunan "tam yetkili temsilciler 
hu Anlaşmayı imzalamışlardır 

Ü\\ Anlaşma 8 Ocak 1997'dc İngilizce dilinde iki kopya olaıak Budapeşte'de 
düzenlenmiştir. 

Macaristan Cumhuriyüli Adına Türkiye.Cumhuriyeti Adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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MUTABAKAT ZAPTI 

;. Taraflardan birinin AB ile tarife indirimlerinin ya da miktar kısıtlamalarının 
kaldırılmasının hızlandırılmasını kararlaştırması halinde, Taraflar, sözkonusu 
liberasyonun hassas ürünler bakımından indirim takvimlerinde yapılacak 
değişiklikler yoluyla birbirlerine tanımasına yönelik koşullara ilişkin danışmalarda 
bulunacaklardır. 

2. Taraflar, bu Anlaşmanın 15inci Maddesi uyarınca alacakları her önlemi AB'den 
ithalatlarım gözönünde bulundurarak uygulayacaklardır. 

3. Taraflar, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, bir taraftan Avrupa 
Toplulukları ve üye ülkeler ile diğer taraftan Macaristan Cumhuriyeti arasındaki 16 
Aralık 1991 tarihli Avrupa Anlaşması menşe kurallarının hükümlerine değişiklik 
getirilmesi halinde, bu Anlaşmanın Protokol D hükümlerinin de. buna uygun 
şekilde değiştirilmesi hususunda mutabıktırlar. 

Taraflar, sözkonusu Avrupa Anlaşmasının değiştirilen hükümleri ve yürürlüğe giriş 
tarihine uygun olarak, bu Anlaşmanın değiştirilen Protokol D hükümlerini ve 
yürürlüğe giriş tarihini mektup teatisi yoluyla bildireceklerdir. 

Protokol D'nin Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti'ne ilişkin 
hükümleri, Türkiye'nin bu ülkeler ile serbest ticaret anlaşmalarım akdetmesinden 
sonra, Macaristan ve Türkiye arasında mektupların teati edilmesi ile 
uygulanabilecektir. 

4. Bu Anlaşmanın 24 ncü Maddesinin 1 nci paragrafının uygulanması amacıyla, 
Taraflar, Avrupa Toplulukları ile mevcut Anlaşmalarında belirtilen usul ve/veya 
koşullara uygun önlernleri alacaklardır. Bu usul ve/veya koşullara getirilen her 
değişiklik Taraflar arasında uygulanacaktır. 

5. Bu Anlaşmanın B Protokolünün 6 ncı Maddesinin 3 ncü paragrafının uygulanması 
amacıyla, Ortak Komite, bir tarafta Avrupa Toplulukları ve üye ülkeler ile diğer 
tarafta Macaristan Cumhuriyeti arasındaki 16 Aralık 1991 tarihli Avrupa 
Anlaşmasının Ortaklık Konseyi tarafından belirlenecek şartlara göre, .1- ve 2 nci 
paragraf hükümlermin uygulanması için gerekli tedbirlerin alınmasını 
kararlaştıracaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



EKİ 
3. Madde'de atıfta bulunulan ürünler 

Türk Gümrük Tarifeleri 

2905 43 
2905 44 
3302 10 29 
3501 
350110 10 
3501 10 50 

3501 10 90 

3501 9090 
3502 

3502 1110 

3502 1190 

3502 19 10 

3502 19 90 

3502 20 10 

3502 20 91 
3502 20 99 

3502 90 20 

3502 90 70 
3502 90 90 
3505 10 
3505 10 10 
3505 10 90 
3505 20 

Kısa Ürün Tanımı 

Mannitol 
D-glusitol (sorbitol) 
Koku verici maddelerin ve karışımların müstahzarları 
-Kazeinler: 
- - Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar. 
- - Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya 
mahsus olanlar 
--Diğerleri 
-Diğerleri 
- - Diğerleri 
Albuminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle 
%80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla 
peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albuminatlar ve diğer 
albumin türevleri: 
-Yumurta albumini: 
--Kurutulmuş: 
- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz 
hale getirilenler 
—Diğerleri 
- -Diğerleri: 
- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz 
hale getirilenler 

Diğerleri 
- Süt albumini(iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri 
dahil):" 
- - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz 
hale getirilenler 
--Diğerleri: 

Kurutulmuş(yaprak, pul, flokon ve toz halinde) 
--Diğerleri 
-Diğerleri: 
- - Albuminler (yumurta albumini "ovalbümin"ve süt albumini 
"laktalbumin" hariç): 
- İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz 
hale getirilenler ' 
---Diğerleri 
- - Albuminatlar ve diğer albumin türevleri 
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar 
Dekstrinler 
Diğerleri 
Tutkallar | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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3809 

3809 10 

3809 91 00 

3809 92 00 

3809 9300 

3824 60 
4501 

4501 10 00 
450190 00 
5201 00 
5301 

5302 

Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensucat, 
kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya fınisaj" 
müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boya 
işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar(örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar 
gibi): 
- Esası nişastalı madde olanlar 
-Diğerleri 
- - Mensucat sanayinde veya benzer sanayilerde kullanılan türde 
olanlar (3809 91 00 90 11 19 dışındakiler) 
- - Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayiilerde kullanılan türde olanlar 
(3809 92 00 90 00 dışındakiler) 
- - Deri sanayiinde veya benzeri sanayiilerde kullanılan türde olanlar 
(3809 93 00 90 00 dışındakiler) 
Sorbitol (2905 44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) . 
Tabii mantar(işlenmemiş veya basit bie şekilde hazırlanmış); 
dpküntü mantar, kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş mantar: 
-Tabii mantar(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) 
-Diğerleri 
Pamuk(karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 
Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık 
döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü 
dahil) 
Kendir (Cannabis sativa L.),(nam v e v a işlenmiş fakat iplik haline 
getirilmemiş) kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme 
suretiyle elde edilen döküntüler dahil) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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EKII 
4. Maddenin 2. paragrafında atıfta bulunulan ürünler 

Macaristan aşağıda sıralanan Türkiye menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini 
aşağıdaki takvime uygun bir şekilde aşamalı olarak kaldıracaktır: 

Gümrük vergileri 
-Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle temel vergilerin % 60'ına, 
-1 Ocak 1998'de - %45'ine, 
- 1 Ocak 1999'de - % 30'una, 
- 1 Ocak 2000'de - % 15'ine, 
- 1 Ocak 2001'de - % O'ına indirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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4804 19 39 00 
4804 19 90 00 
4804 21 10 00 
4804 2190 00 
4804 29 10 00 
4804 29 90 00 
4804 3110 00 
4804 315100 
4804 3159 00 
4804 3190 00 
4804 39 10 00 
4804 39 5100 
4804 39 59 00 
4804 39 90 00 
4804 4110 00 
4804 4191 00 
4804 41 99 00 
4804 42 10 00 
4804 42 90 00 
4804 49 1000 
4804 49 90 00 
4804 51 10 00 
4804 5190 00 
4804 52 10 00 
4804 52 90 00 
4804 59 10 00 
4804 59 90 00 
4805 2100 00 
4805 22 10 001 , 
4805 22 90 01 
4805 22 90 99 
4805 29 10 00 
4805 29 90 00 
4805 30 10 00 
4805 30 90 00 
4805 40 00 01 
4805 40 00 99 
4805 50 00 00 
4805 60 10 00 
4805 60 40 00 
4805 60 60 00 
4805 60 90 02 
4805 60 90 99 
4805 70 11 00 
4805 70 19 99 
4805 70 90 02 
4805 70 90 99 
4805 80 1100 
4805 80 19 03 
4805 80 19 99 
4805 80 90 03 
4805 80 9099 
4806 10 00 00 
4806 30 00 00 
4806 40 10 00 
4806 40 90 00 
4810 119101 
4810 119102 
4810 119901 

4810 1199 02 
4810 12 00 01 
4811310001 
481139 00 01 
4814 2000 99 
4820 10 10 00 
4820 10 30 01 
4820 10 30 99 
4820 10 50 00 
4820 10 90 00 
4820 20 00 00 
4820 30 00 00 
4820 40 10 00 
4820409000 
4820 50 00 00 
482090 00 00 

4907 00 30 00 
4907 00 9100 
4907 00 99 00 

500100 00 00 
5007 10 00 00 
5007 20 1100 
5007 20 19-00 
5007 20 2101 
5007 20 2199 
5007 20 3101 
5007 20 3199 
5007 20 39 01 
5007 20 39 99 
5007 20 4101 
5007 20 4199 
5007 20 5101 
5007 20 5199 
5007 20 59 01 
5007 20 59 99 
5007 20 6101 
5007 20 61 99" 
5007 20 69 01 
5007 20 69 99 
5007 20 71 01 
500720 7199 
5007 90 10 01 
5007 90 10 99 
5007 90 30 01 
5007 90 30 99 
5007 90 50 01 
5007 90 50 99 
5007 90 90 01 
5007 90 90 99 

5101 110000 
510119 0000 
51012100 00 
510129 00 00 
510130 00 00 
5102 10 10 00 
5102 10 30 00 

5102105000 
5102 10 90 00 
5102 20 00 00 
5106 10 10 00 
5106 10 90 00 
510620 1100 
5106 20 19 00 
5106 20 9100 
5106 20 99 00 
5107 10 10 00 
5107 10 90 00 
5107 20 10 00 
5107 20 30 00 
5107 20 5100 
5107 20 59 00 
5107 20 91 00 
5107 20 9900 
5111 11 1100 
51111119 00 
5111 119100 
51111199 00 
5111 191100 
5111 19 1900 
5111193100 
511119 39 00 
5111199100 
5111 199900 
511120 00 00 
511130 10 00 
511130 30 00 
511130 90 00 
511190 10 00 
511190 9100 
511190 93 00 
511190 99 00 
5112 111000 
5112 1190 00 
5112 19 1100 
5112 19 1900 
5112 19 9100 
5112 19 99 00 
5112 20 00 00 
511230 1000 
5112 30 30 00 
5112 30 90 00 
5112 90 10 00 
5112 90 9100 
5112 90 93 00 ; 

5112 90 99 00 
5113 00 00 00 

5205 1100 00 
5205 12 00 00 
5205 13 00 00 
5205 14 00 00 
5205 15 10 00 
5205 15 90 00 
5205 2100 00 
5205 22 00 00 

5205 23 00 00 
5205.24 00 00 
5205 26 00 00 
5205 27 00 00 
5205 28 00 00 
5205 3100 00 
5205 32 00 00 
5205 33 00 00 
5205 34 00 00 
5205 35 10 00 
5205 35 90 00 
5205 4100 00 
5205 42 00 00 
5205 43 00 00 
5205 44 00 00 
5205 46 00 00 
5205 47 00 00 
5205 48 00 00 
5208 11 10 99 
5208 1190 99 
5208 12 11 00 
5208 12 13 00 
5208 12 15 00 
5208 12 19 00 
5208 12 9100 
5208 12 93 00 
5208 12 95 00 
5208 12 99 00 
5208 13 00 99 
5208 19 00 99 
5208 21 10 99 
5208 2190 99 
5208 22 11 00 
5208 22 13 00 
5208 22 15 00 
5208 22 19 00 
5208 22 9100 
5208 22 93 00 
5208 22 95 00 

1 5208 22 99 00 
5208 23 00 99 
5208 29 00 99 
5208 3100 99 
5208 32 11 00 
5208 32 13 00 
5208 32 15 00 
5208 32 19 00 
5208 32 91 00 
5208 32 93 00 
5208 32 95 00 
5208 32 99 00 
5208 33 00 99 
5208 39 00 99 
5208 4100 99 
5208 42 00 00 
5208 43 00 99 
5208 49 00 99 
5208 5100 99 
5208 52 10 00 
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5806 32 90 99 
5806 39 00 01 
5806 39 00 99 
580640 00 01 
5806 40 00 99 
5810 10 10 00 
5810 10 90 00 
5810 9110 00 
5810 9190 00 
5810 92 10 00 
5810 92 90 00 
5810 99 10 00 
5810 99 90 00 
581100 00 01 
581100 00 02 
581100 00 03 
581100 00 04 
581100 00 05 
581100 00 06 
581100 00 07 
581100 00 08 
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EK III 
4. Maddenin 4üncü paragrafında atıfta bulunulan ürünler listesi 

1. Türkiye, aşağıda sıralanan Macaristan menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini aşağıdaki 
takvime uygun bir şekilde aşamalı olarak kaldıracaktır: 
Gümrük vergileri 
-Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte temel vergilerin %60'ına 
-1 Ocakl998'de-%45 , ine 
-1 Ocakl999'da-%30'una 
-1 Ocak 2000'de - % 15'ine 
-1 Ocak 200 l ' de -% O'ına indirilecektir. 

2815.12.00.00 4202.39.00.60 6402.19.00.00 6403.91.16.00 
4202.39.00.90 6402.20.00.00 6403.91.18.00 

2917.35.00.00 4202.91.10.00 6402.30.00,00 , 6403.91.91.00 
4202.91.80.00 6402.91.00.00 6403.91.93.00 

3925.20.00.00 4202.92.11.00 6402.99.10.00 6403.91.96.00 
4202.92.15.00 6402.99.31.00 6403.91.98.00 

4202.11.10.00 4202.92.19.00 6402^99.39,00 6403.99.11.00 
4202.11.90.00 4202.92.91.10 6402.99.50.00 6403.99.31.00 
4202.12.11.00 4202.92.91.90 6402.99.91.00 6403.99.33.00 
4202.12.19.00 4202.92.98.10 6402.99.93.00 6403.99.36.00 
4202.12.50.00 4202.92.98.90 6402.99.96.00 6403.99.38.00 
4202.12.91.10 4202.99:00.10 6402.99.98.00 6403.99.50.00 
4202.12.91.90 4202.99.00.20 6403.99.91.00 
4202.12.99.10 4202.99.00.30 6403.12.00,00 6403.99.93.00 
4202.12.99.90 4202.99.00.40 6403.19.00.00 : 6403.99.96.00 
4202.19.10.00 4202.99.00.50 6403.20.00.00' 6403.99.98.00 
4202.19.90.10 .4202.99 .00 .60 • ' " ' " . 6403.30.00.00 
4202.19.90.30 .4202.99.00.90 6403.40.00.00 6404.11.00.00 
4202.19.90.50 6403.51.11.00 6404.19.10.00 
4202.19 .90 .90 . ; 4410.11.00.10 6403.51.15.00 6404.19.90.00 
4202.21.00.00 4410.11.00.90 6403.51.19.00 6404.20.10.00 
4202.22.10.00 4410.19.10.00 6403.51.91.00 6404.20.90-. 00 
4202.22.90.10 4410.19.30.00 6403.51.95.00 
4202.22.90.90 4410.19.50.00 6403.51.99.00 6405.10.10.00 
4202.29.00.00 4410.19.90.00 6403.59.11.00 6405.10.90.00 
4202.31.00.00 4410.90.00.10 6403.59.31.00 6405.20.10.00 
4202.32.10.00 4410.90.00.90 6403.59.35.00 6405.20.91.00 
4202.32.90.10 6403.59.39.00 6405.20.99.00 
4202.32.90.90 4819.40.00.11 6403.59.50.00 6405.90.10.00 
4202.39.00.10 4819.40.00.19 6403.59.91.00 6405.90.90.00 
4202.39.00.20 4819.40.00.90 6403.59.95.00 
4202.39.00.30 6403.59.99.00 6406.10.11.00 
4202.39.00.40 6402.12.10.00 6403.91.11.00 6406.10.19.00 
4202.39.00.50 6402.12.90.00 6403.91.13.00 6406.10.90.10 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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2.Türkiye, aşağıda sıralanan Macaristan menşeli ürünlere uyguladığı gümrük 
vergilerini aşağıdaki takvime uygun olarak aşamalı olarak kaldıracaktır: 

Gümrük vergileri: 
-Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte temel vergilerin % 85'ine 
-1 Ocakl998'de%75'ine 
-1 Ocakl999'da%65'ine 
-1 Ocak 2000'de % 40'ına 
-1 Ocak 200l'de-% O'ına indirilecektir. 

8701.90.11.00 8702.90.31.12 8704.21.31.00 
8701.90.15.00 "8702.90.31.13 8704.21.39.00 
8701.90.21.00 8702.90.39.12 8704.21.91.00 
8701.90.25.00 8702.90.39.13 8704.21.99.00 
8701.90.31.00 8704.22.91.00 
8701.90.50.00 8703.21.10.10 8704.22.99.00 

8703.21.90.10 8704.23.91.00 
8702.10.11.12 8703.22.19.10 8704.23.99.00 
8702.10.11.13 8703.22.90.10 8704.31.31.00 
8702.10.19.12 8703.23.19.11 8704.31.39.00 
8702.10.19.13 8703.23.19.12 8704.31.91.00 
8702.10.91.12 8703.23.90.11 8704.31.99.00 
8702.10.91.13 8703.23.90.12 8704.32.91.00 

. 8702.10.99.12 8703.31.10.10 8704.32.99.00-
8702.10.99.13 8703.31.90.10 
8702.90.11.12 8703.32.19.11 
8702.90.11.13 8703.32.19.12 
8702.90.19.12 8703.32.90.11 
8702.90.19.13 8703.32.90.12 

Notlar: 
1. Türkiye, silindir hacmi 1000cm3-1600 cm3 arasında olan binek 
otomobilleri(G.T.İ.P. No: 87 03) için 1200 adetlik gümrüksüz tarife kotası 
açacaktır. 
2. 1 Ocak 1998'den itibaren, binek otomobilleri için. tahsis edilen kotalar yıllık 
olarak %7'lik bir artışa tabi tutulacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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0305 30 
0305 30 
0305 30 

11 00 
19 00 
30 00 

EKIV 
1996 Yılında İthalat Lisansına Tabi Tutulan Ürünler Listesi 

' . ' * • • ' • • ' • 

(7. Maddenin 3.paragrafmda atıfta bulunulan ürünler) 

HS Tanım 
Canlı balıklar 
- Diğer canlı balıklar ' 

0301 91 - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus clarysogaster) 

030191 10 00 - - -Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar 
030191 90 00 - - - Diğerleri 
030192 00 00 --Yılan balıkları (Anguilla spp.) 
030193 00 00 --Sazanbalıklan , 
0301 99 --Diğerleri 

Tatlısu balıkları 
0301 99 19 . Diğerleri 
030199 19 99 -----Diğerleri 

Balıklar(kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar(önceden veya 
tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın);insanların yemesine elverişli balık unları, 
ezmeleri ve pelletleri 

0305 30 - Balık fıletoları(kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş takat tütsülenmemiş) 
- - Morina balıkları (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macröcephalus)na ve Kutup morinası 
(Boreogadus saida türü balıklar)na ait olanlar 
- - - Pasifik tnorinası(Gadus macrocephalus)na ait olanlar . 

• Diğerleri 
- - Pasifik salmonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

: Oncorhynchus tschavvytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masbu ve Oncorhynchus 
rhodunıs), Atlantik salmonları (Salmo salar), ve Tuna salmonları(Hucho hucho)na ait 

\' olanlar.tuzlanmış veya salamura edilmiş 
0305 30 50 00 - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides)na ait olanlar(tuzlanmış veya salamura 

edilmiş) 
--Diğerleri , 
--Ringa balıkları ve sardalya balıklarına ait olanlar 
- - -Diğer balıklara ait olanlar 
- Tütsülenmiş balıklar(fılctolar dahil) 

0305 41 00 00 - - Pasifik salmonlan (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschavvytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus 
rhodunıs), Atlantik salmonlan (Salmo salar), ve Tuna salmonları (Hucho hııcho) 
--Ringa balıkları(Clupea harengus, Clupea pallasii) 
- - Diğerleri 

Siyah tütün balıkları (Reinhardtius lüppoglossoides) 
- Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) 
- - -Uskumru balıkları (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 
- - -Alabalıklar (Salmo tnıtta, Ocorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchuis chrysogaster) 
—Yılan balıklan (Anguilla spp.) 

Diğerleri 
Sardalya balıkları 

Diğerleri 
- Tuzlanmış balıklar ve salamura edilmiş balıklar(kurutulmamış ve tütsülenmemiş) 
-•- Ringa balıklan(Clupea harengus, Clupea pallasii) 
- - Morina balıklan(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
- -Hamsi balıklan (Engraulis spp.) 
--Diğerleri 

00 Kutup morinası(Boreogadus saida) türü balıklar 
Siyah tütün balıkları(Reinhardtius hippoglossoidcs) ve Pasifik tütün balıkları 

(Hippoglossus stenolepis) 
- Atlantik tütün balıklan (Hippoglossus hippoglossus) "• 
—Pasifik salmonlan (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mesou ve Oncorhynchus 
rhodunıs); Atlantik salmonları (Salmo salar), ve Tuna salmonları(Hücho hucho) 

0305.69 ' 90 ---Diğerleri 
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01 Sardalya balıkları 
99 Diğerleri v . . 

Bitki ve bitki kısımları(tohum ve meyvalar dahil) (öncelikle parfümeride, eczacılıkta, böcek 
ya da mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya 
kurutulmuş, kesilmiş, Taşlanmış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) 

01 -.-- Koka yapraklan 
99 — Diğerleri (Indian hemp (Cannabis sativa) ve poppy-head) 

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar, balık yumurtalarından elde edilen havyar ve 
havyar yerine kullanılan ürünler 
-Bütün veya parça halindeki balıklar(kıyılmamış) 

00 - - Som balıklan 
- -Ringa balıkları 

00 Sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış çiğ filetolar (yağda ön kızartma 
yapılmış olsun olmasın; derin dondurulmuş) 

Diğerleri > 
00 Hava almayan kaplarda olanlar 
00 Diğerleri 

- - Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıklan 
Sardalyalar 

00 Zeytinyağı ile hazırlanmış olanlar 
00 ----Diğerleri 
00 ---Diğerleri 

- - Ton balıkları, orkinoslar ve torikler (Sarda spp.) 
- Ton balıkları ve orkinoslar 

Bitkisel yağlarla hazırlanmış olanlar 
00 Dilimler halinde 
00 -----Diğerleri 

Diğerleri 
00 -Dilimler halinde 
00 Diğerleri 
00 Torikler (Sarda spp.) 

- - Uskumru balıkları -
- Uskurnru (Scomber scom'ırjs) ve kolyoz (Scomber japonicus) türleri 

00 Dilimler halinde • 
00 Diğerleri 
00 — Avustralya uskumnısu (Scombcr australasicus ) türleri 
00 - - Hamsiler 

- - Diğerleri 
00 — Salmonidae türleri (som balıklar hariç) >, 

Euthynnus cinsi balıklar, orkinos (Euthynnus (Katsuvvonus) pelamis) hariç: 
00 Filetolar 
00 Diğerleri 
00 — Tek renkli Orcynopsis türü balıklar 

- Diğerleri 
160419 91 00 Çiğ filetolar (Sadece veya ekmek kırıntılanyla kaplanmış önceden yağda kızartılmış 

veya derin dondurulmuş olsun olmasın) 
"- — Diğerleri 

00 Morina balıklan (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus maerocephalus) 
00 Kömür balıkları (PoUachius virens) 
00 Berlam balıklan (Merluccius spp., Urophycis spp.) 
00 Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (PoUachius pollachius) balıklan 
00 Diğerleri 

- Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer haliklar 
00 - -Sunimi müstahzarlan 

- - Diğerleri 
00 - - -Som balıklanndan olanlar 
00 — Salmonidaeler (som balıklan hariç)den olanlar / 
00 — Hamsilerden olanlar , 
00 — Sardalyalar, torikler, uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus) 

türlerinden olanlar l 
00 Ton balıklan, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklardan olanlar 
00 —Diğer balıklardan olanlar 

' 0305 69 
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1901 Malt hülahasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, 
nişasta veya malt hülahasası teşkil eden gıda müstahzarlan(içinde kakao bulunmayanlar, veya 
tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 
40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 
04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarlan(içinde kakao 

1 bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao 
miktarı ağırlık itibariyle %5 'den az olanlar) 

190110 -Çocukların beslenmesinde kullanılacak müstahzarlar(parekende satılacak hale getirilmiş) 
190110. 00 02 - -Parekende satılacak hale getirilmiş gıda müstahzarları 

2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları 
2106 90 92 -.- - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya % 

1,5'dan az katı sütyağı, % 5 sakkaroz veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler 
2106 90 92 01 - T - - Parekende satılacak hale getirilmiş gıda müstahzarları 

25 17 Çakıl taşı, kırılmış veya Taşlanmış taşlar (genellikle yolların veya demiryollarının betonaj ve 
döşemesinde veya diğer balastlama işlerinde kullanılan türden), çakmak taşı ve yassı iri çakıl 
taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın); cüruf, moloz veya benzeri sanayi artıkları 
makadamı (bu pozisyonun ilk kısmında belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın), katranlı 

. makadam; 25.15 ve 25.16 pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozlan: 
2517 10 20 00 --Kireçtaşı, dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya Taşlanmış) 

Y 2517 10 80 00 - - Diğerleri (kırılmış veya Taşlanmış taşlar) 
26 18 2618 00 00 00 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granule curuf(curuf kumu) ' 
26 19 2619 00 Cüruf, moloz(granüle cüruf hariç), dövme demir kırıntıları ve demir veya çeliğin imalinden 

elde edilen diğer döküntüler: -
2619 00 10 00 - Yüksek fırın tozları , 

- Diğerleri . - . ' . . . 
2619 00 91 00 - -Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler 
2619 00 93 00 --Titanyum oksidin elde edilmesine uygun cüruf . 
2619 00 95 00 --Vanadyumun elde edilmesine uygun döküntüler 
2619 00 99 00 --Diğerleri 

26 20 Metalleri veya metal bileşiklerini içeren küller ve kahntılar(demir veya çeliğin imalinden 
elde edilenler hariç) 

N - Başlıca muhtevası çinko olanlar 
2620 11 00 00 - - Galvanezli matlar 
2620 19 00 00 --Diğerleri 
2620 20 00 00 - Başlıca muhtevası kurşun olanlar 
2620 30 00 00 - Başlıca muhtevası bakır olanlar 
2620 40 00 00 - Başlıca muhtevası alüminyum olanlar 
2620 50 00 00 - Başlıca muhtevası vanadyum olanlar 
2620 90 -Diğerleri 

28 12 , ''Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri 
2812 10. 90 02 ---Fosgen 

28 25 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların anorganik tuzlan; diğer anorganik bazlar; diğer metal 
oksitler, hidroksitler ve peroksitler 

Y 2825 10 00 00 - Hidrazin nitratlar 
28 29 Kloratlar VÜ perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar 

2829 11 00 00 --Sodyumdanolanlar 
Y 2829 19 00 00 --Diğer kloratlar 

2829 90 10 00 - - Perkloratlar 
28 38 2838 00 00 00 Fülminatlar, siyahatlar ve tiyosiyanatlar 

Y 283800 00 00 Fülminatlar 
28 44 Radyoaktifelementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve 

izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar 
2844 10 - Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren 

alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları 
2844 20 - U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plütonyum ve bunun 

bileşikleri; U235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plütonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini 
içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve kanşımlar 

2844 30 - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; 
U235 olarak fakirleştirilmiş uranyum, toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, 
dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve kanşımlar 

2844 40 -Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10,2844.20, 2844.30 alt 
pozisyonlanndakiler hariç); bu elementleri, izotoplan veya bileşikleri içeren alaşımlar, 
dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve kanşımlan; radyoaktif artıklar 

2844 50 00 00 - Nükleer reaktörlerin kullanılmış yakıt elementleri(kartuşlar) 
28 45 28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın 

organik ve anorganik bileşikleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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2845 10 00 00 - Ağır su (döteryum oksit) 
28 50 2850 00 Hidrürler, nitrürler, azotürler, silistirler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun 

olmasın)(aynı zamanda 28.49 pozisyonunun karbürleri de olan bileşikleri hariç) 
2850 00 50 00 -Azotürler 

29 03 Hidrokarbonların halojenlenmış türevleri: 
- Doymuş asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri 
- - Klormetan (metilklorür) ve kloretan (etil klorür) 
- - Diklormetan (metilen klorür) 
- - Kloroform (triklormetan) 
- - Karbon tetraklorür 
- - 1,2-Dikloroetan (etiicıı diklorür) 
- - 1,2-Diklorpropan (propilen diklorür) ve diklorbütanlar • . ' ' 
- - Diğerleri' 

1,1,1 -Trikloretan (metilklorolbrm) 
Diğerleri , 

- : - - Tetrakloretan 
Pentakloretan 
Diğerleri s 

- Doymamış asiklik hirokarbonlarm klorlanmış türevleri 
- - Trikloretilen 
- - Tetrakloretilen (perkloretilen) 
- 1,1-Dikloretilen 
- - Florlular 

Dibromometan ve vinil bromür 
- - - Bromometan (metil bromür) 

Diğerleri 
- - Iyodlular 
- - Triklorflormetan 
- - Diklordiflormetan 
- - Triklortritloretanlar ı ' ' 
- - Diklortetrafloretanlar ve kloıpentafloretanlar 
- - Sadece' flor ve klorla pcıhalojcnlenmiş diğer türevler 
- - Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan ve dibromotetrafloroethan 
- - Diğer perhalojenlenmiş türevler 
- - Diğerleri 
- Aromatik hidrokarbonların halojenlcnmiş türevleri 

Diğerleri 
Diklorlanmış bifeniller hariç polibromlanmış bifeniller ve polikromlanmış bifeniller 
Poliklorlanmış terfelinler 

Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun 
olmasın) 
• - Trinitrotoluenler 
- - Trikloro-nitrometan 

Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış 
türevleri: 
• - Nitrozolanmış türevler 
Ketonler ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

00 - - Fenilaseton (fenilpropan-2-one) 
• Diğerleri(fenilasetik asit, bunların tuzlan ve esterleri) 

29 16 Doymamış asiklik monokarboksiklik asitler, siklik monokarboksilik asitler, bunların 
anlıidritleri, halojenleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

29 19 2919 00 Fosforik esterler ve bunların tuzlan (lakto fosfatlar dahil); bunların halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

2919 00 90 03 - - Bis-(2,3 dibromopropil)-fosfat 
29 20 Diğer anorganik asitlerin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzlan; 

bunlann halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 
29 22 2922 43 00 00 - Antranilik asit ve bunun tuzlan 
29 24 Karboksiamid gruplu bileşikler, karbonik asidin amid gruplu bileşikleri: 

2924 22 00 00 - - 2 -Asetamidobenzoik asit 
29 32 Sadece oksijenli hetero-atomlu heterosiklik bileşikler 

2932 91 00 00 - - İzosafrol 
2932 92 00 00 - - l-(l,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one 
2932 93 00 00 - - Piperonal ' 
2932 94 00 00 - - Safrol 

2903 11 
2903 12 
2903 13 
2903 14 
2903 15 
2903 16 
2903 19 
2903 19 
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2903 19 
2903 19 
2903 19 

• 2903 22 
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2932 99 90 01 3,4-Metilen-dioksitenilpropan-2-onc 
'29 33 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 

00 --Piperidin ve tuzları 
• - - Triazirinidil-fosfin-oksit . 

29 39 Bitkisel alkoloidler(tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş), bunlann tuzlan, eterler, esterlei 
ve diğer türevleri ( 
>•-Efedrin ve bunların tuzları 
--Psödoefedrin ve tuzları 
--Ergometrin ve tuzları 
- - Ergotamin ve tuzları » 

00 - - Liserjik asit ve bunların tuzlan . . ' . . • 
30 04 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden 

oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (dozlandırılmış veya 
parckende satılacak şekilde ambalajlanmış) 

3004 10 - Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya-
bunların türevlerini içerenler 

3004 10 10 . --Aktif madde olarak sadece penisilanik asit bünyeli penisilinleri veya bunların türevlerini 
içerenler: 

3004 10 10 02 — İ n s a n tedavisi için kullanılanlar 
3004 10 90 --Diğerleri 
3004 10 90 02 insan tedavisi için kullanılanlar ı 
3004 20 - Diğer antibiyotikleri içerenler - •' • 
3004 20 10 --Parekende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar: < 
3004 20 10 02 İnsan tedavisi için kullanılanlar 
3004 20 90 --Diğerleri 
3004 20 90 02 - - - in san tedavisi için kullanılanlar 

- Antibiyotikleri içermeyip, 29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri içerenler: 
3004 31 --Ensülin içerenler 
3004 31 10 Parckende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar: 
3004 31 10 02 - - - - i n s a n tedavisi için kullanılanlar 
3004 31 90 ---Diğerleri 
3004 31 90 02, insan tedavisi için kullanılanlar 
3004 32 --Böbrek üstü bezi kabuğu hormonlarını içerenler: 
3004 32 10 ---Parekende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar 
3004 32 10 02 — - i n s a n tedavisi için kullanılanlar 
3004 32, 90 ---Diğerleri 
3004 32 90 02 insan tedavisi için kullanılanlar 
3004 39 --Diğerleri 
3004 39 10 ---Parekende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar: 
3004 39 10 02 - - - - tasan tedavisi için kullan İsılar 
3004 39 90 ---Diğerleri 
3004 39 90 02 insan tedavisi için kullanılanlar 
Ş004 40 -Alkoloidleri veya bunların türevlerini içerip^ antibiyotikleri veya 29,37 pozisyonundaki 

hormonları veya diğer ürünleri içermeyenler: , 
3004 40 10 --Parekende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar: 
3004 40 10 02 — i n s a n tedavisi için kullanılanlar 
3004 40 90 --Diğerleri 
3004 40 90 02 - - - insan tedavisi için kullanılanlar 
3004 50 - 29.36 Pozisyonundaki vitaminleri veya diğer ürünleri içeren diğer ilaçlar 

• 300450 10 --Parekende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar: 
3004 50 10 02 — i n s a n tedavisi için kullanılanlar 
3004 50 90 . '--Diğerleri 
3004 50 90 02 insan tedavisi için kullanılanlar 
3004 90 -Diğerleri 

--Parekende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar: 
3004 90 11 - - - Iyod veya iyod bileşiklerini içerenler 
3004 90 11 02 - - - - insan tedavisi için kullanılanlar 
3004 90 19 ---Diğerleri 
3004 90 19 02 — -insan tedavisi için kullanılanlar 

- - Diğerleri 
3004 90 91 — I y o d veya iyod bileşiklerini içerenler 
3004 90 91 02 — - i n s a n tedavisi için kullanılanlar 
3004 90 99 ---Diğerleri 
3004 90 99 02 - - - -insan tedavisi için kullanılanlar 

30 06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları 
3006 30 00 01 --Radyografi muayeneleri için X-ışınlarmı geçirmeyen müstalızarlar 
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' 3006 60 -Esası hormon veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar 
--Esası hormon olanlar 

- - Parekende satılacak şekilde ambalajlanmış olanlar 
—Hap şeklinde insan tedavisi için kullanılanlar 
- Diğerleri . 
- - Diğerleri 
- - -Hap şeklinde insan tedavisi için kullanılanlar 
—Diğerleri 
-Esası spermisit olanlar 
- -Hap şeklinde insan tedavisi için kullanılanlar 
--Diğerleri 

33 01 Uçucu yağlar(terpeni alınmış olsun olmasın)(konkret veya sıvı halde olanlar dahil); 
rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit 
yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya "maceration" suretiyle elde edilen 
konsantreleri;uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler, uçucu 
yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri 

330129 61 Terpeni alınmamış 
330129 61 01 Sassafras yağı 
330129 91 Terpeni alınmış ' 
330129 91 01 Sassafras yağı 

34 02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müsta*hzarlar, yıkama 
müstahzarlan(yardımcı yıkama müstalızarları dahil) ve temizleme müstahzarlan(sabun içersin 
içermesin)(34.01 pozisyonundakiler hariç) 

3402 20 -Parekende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar 
3402 20 10 00 --Yüzeyaktifmüstahzarlar , 
3402 20 90 00 - - Yıkama ve temizleme müstahzarları 
3402 90 - Diğerleri 
3402 90 00 01 - - Parekende satılacak hale getirilmemiş müstahzarlar 

36 01 3601 00 Silah barutu 
360100 00 01 -Kara barut 
3601 00 00 99 -Diğerleri' 

36 02 3602 00 00 00 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç) 
36 03 3603 00 Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli 

infilak ettirici maddeler ' 
3603 00 ' 1 0 00 - Fitiller, infilak fitilleri 
3603 00 90 - Diğerleri 
3603 00 90 01 --Fitiller ve infilak fitilleri 
3603 00 90 99 - - Diğerleri 

36 04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası: 
3604 10 00 00 - Şenlik fişekleri 
3604 90 -Diğerleri 
3604 90. 00 01 --Çakmaklar için şerit veya rulo halindeki amorslar 
3604 90 . 00 02 - - Madencilerin güvenlik lambalarının yakılmasında kullanılan şerit halindeki parafine 

edilmiş amorslar 
. 3604 90 00 99 --Diğerleri 

3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde 
kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar(tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil); 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine 
bağlı sanayilere mahsus artık ürünler 
- îki veya daha fazla farklı halojen ihtiva eden asiklik hidrokarbonların perhaloj enlenmiş 
türevlerini içeren karışımlar: 

3824 71 00 00 - -Sadece flor ve klorla perhaloj enlenmiş asiklik hidrokarbonlan içerenler 
3824 79 00 00 -. - Diğerleri 
3824 90 -Diğerleri 
3824 90 90 05 % 30-% 100 oranında metil-difcnildiizosiyonat içeren kanşımlar(4,4-difenil metan 

diizosiyonat) (Prepolimerlerin dışında kalanlar) 
Y 382490 90 06 ArtıkÜrünler 

3824 90 90 07 Kısmi olarak halojenize edilmiş karışımları da içeren asiklik hidrokarbonlar (florine ve 
klorine edilmiş olanlar) (karışımlar dahil) ' 

3824 90 90 08 Kısmi olarak halojenize edilmiş diğer asiklik hidrokarbonlar (karışımlar dahil) 
39 15 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları 

3915 10 00 00 - Etilen polimerlerinden olanlar 
3915 20 00 00 - Stiren polimerlerinden olanlar 
3915 30 00 00 - Vinil klorür polimerlerinden olanlar 
3915 90 11 00 —Propilen polimerlerinden olanlar 
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—Akrilik polimerlerinden olanlar 
•--Diğerleri 
- Epoksi reçinelerinden 
- Selüloz ve bunun kimyasal türevlerinden olanlar 

Diğer polikondansasyon veya katılma polimerizasyonu reçinelerinden olanlar 
• - - - Sertleştirilmiş proteinlerden, polyester reçinelerinden veya kauçuk türevlerinden olanlar 
• - - -Diğerleri , 

39 21 . Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler 
- Gözenekli olanlar • 
- - Stiren polimerlerinden olanlar 
--Vinilklorür polimerlerinden olanlar 
- - - PVC-artıklar » 
- Diğerleri 
- - Poliüretanlardan olanlar 
- -Rej enere selülozdan olanlar 

Diğer polikondansasyon veya katılma polimerizasyonu reçinelerinden olanlar 
Sertleştirilmiş proteinlerden, polyester reçinelerinden veya kauçuk türevlerinden olanlar 
Diğerleri 

40 04 4004 00 Kauçuğun'döküntü, kırpıntı ve artıklan(sertleşmiş kauçuk hariç) ve bunlardan elde edilen 
tozlar ve granüller 
- Kullanılmış dış lastikler (sırt geçirilmeye mahsus olmayanlar) 
-Diğerleri 

40 12 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya 
tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar; 
- Kullanılmış dış lastikler: 
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 

Sırt geçirilmeye uygun olanlar 
—Kullanılmış olup daha fazla kullanılacak durumda olanlar 
- - Diğerleri 

Sırt geçirilmeye uygun olanlar 
Kullanılmış olup daha fazla kullanılacak durumda olanlar 

40 17. 4017 00 Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk(ebonit gibi)(döküntü ve artıklar dahil); sertleştirilmiş 
kauçuktan eşya: 
- Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk(ebonit gibi)(döküntü ve artıklar dahil): 

401700 11 99 ---Diğerleri 
-Sertleştirilmiş kauçuktan eşya 

401700 99 99 ---Diğerleri 
4110 4110 00 00 00 Deri ve köselelerin, terkip yoluyla elde edilen deri ve köselelerin deri ve köseleden eşya 

imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tuzu ve unu 
43 02 Dabaklanmış ve aprelenmiş kürkler(baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar 

dahil)(birleştirilmemiş veya birleştirilmiş )(diğer maddeler ilave edilmemiş)(43.03 
pozisyonundakiler hariç): 

4302 20- 00 01 --Parçalar veya doğramalar 
44 01 Yakmaya mahsus ağaçlar(kütük, odun, çah-çırpı demetleri halinde veya benzeri sekililerde); 

ince dilimler veya yongalar halinde ağaç;testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları(kütük, 
briket, topak veya benzeri şekilde aglomere edilmiş olsun olmasın ) 
- tnce dilimler veya yongalar halinde ağaç 

440121 00 00 --İğne yapraklı ağaçlar 
440122 00 00 --Geniş yapraklı ağaçlar 
440130 , - Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları(kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde \ 

aglomere edilmiş olsun olmasın) 
44 20 Üzerine kakma yapılmış ağaç; mücevherat ve çatal, bıçak takımı için ahşap kutu ve 

mahfazalar ve benzeri eşya; ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası; 94. fasılda yer 
almayan ahşap döşeme eşyası: 
• Ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası 
• Diğerleri 
• -Üzerine kakma yapılmış ağaçlar 
• - - B u fasılın 2 nolu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 
• - -Diğer ağaçlardan olanlar 
• -Diğerleri 

00 — B u fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar ı 
• Diğerleri 

47 07 Geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları: 
• Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt veya kartondan olanlar 

00 - Esas olarak beyazlatılmış, fakat kütle halinde boyanmamış kimyasal hamurdan elde edilen 
kağıt veya kartondan olanlar 
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' 4707 30 - Esas olarak mekaniksel hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar(gazeteler, 
periyodik yayınlar ve benzeri basılı kağıtlar gibi) 

4707 30 10 00 - -Gazete ve dergilerin eski sayıları ve satılmayanlan, telefon rehberleri, broşürler ve basılı 
yayınlar 

4707 30 90 00 - - Diğerleri 
4707 90 - Diğerleri(ayıklanmamış döküntü, kırpıntı ve hurdalar dahil) 
4707 90 10 00 --Ayıklanmamış 
4707 90 90 00 --Ayıklanmış 

64 01 Dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar(ayakkabmın 
yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış 
veya birleştirilmemiş): 

6401 10 -Metalden koruyucu bu nınlu ayakkabılar 
- Diğer ayakkabılar 

640191 --Dizi örtenler 
640192 --Bileği örtüp dizi örtmeyenler 
640199 --Diğerleri 

64 02 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar 
- Spor ayakkabılan 

6402 19 00 00 --Diğerleri 
6402 20 00 00 - Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince kösele şeritlerin tabandaki deliklerden 

geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar 
6402 30 00 00 - Metalden koruyucu burunlu diğer ayakkabılar: 

- Diğer ayakkabılar 
6402 91 --Bileği örtenler 
6402 91 00 01 —Basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları 
6402 91 00 99 ---Diğerleri 
6402 99 --Diğerleri 

64 03 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden tabii ve terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü 
deriden olan ayakkabılar 
- Spor ayakkabıları 

6403 19 00 00 --Diğerleri 
- Dış tabanı tabii köseleden vu yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir 

* şeritten olan ayakkabılar 
6403 20 00 01 --Yüzü yılan derisinden olan kadın ayakkabılan 
6403 20 00 99 - - Diğerleri 
6403 30 00 .00 - Tabanı ahşap olan ayakkabılar(iç tabanı veya metalden koruyucu bumu olmayanlar) 
6403 40 00 00 - Diğer ayakkabılar(metalden koruyucu bumu olanlar) 

- Diğer ayakkabılar(dış tabanı tabii köseleden olanlar) 
6403 51 - -Bileği örtenler \ 

Bileği örten fakat baldın örtmeyenler, iç taban uzunluğu: 
6403 51 11 00 24 cm.den az olanlar 

24 cm veya daha fazla olanlar -
00 Erkekler için -
00 - . . . . . Kadınlar için 

- Diğerleri, iç taban uzunluğu 
00 - - - -24 cm.den az olanlar 

24 cm veya daha fazla olanlar 
00 Erkekler için 
00 Kadınlar için 

- - Diğerleri 
Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkartılmış olanlar 

Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm.den fazla olanlar 
01 Yüzü yılan derisinden olan kadın ayakkabılan 
99 Diğerleri 

Diğerleri, iç taban uzunluğu 
00 24 cm.den az olanlar 

24 cm veya daha fazla olanlar 
00 Erkekler için 

Kadınlar için 
01 . . . . Yüzü yılan derisinden olanlar 
99 1 . . Diğerleri 

- Diğerleri, iç taban uzunluğu 
00 24 cm.den az olanlar 

24 cm veya daha fazla olanlar 
00 Erkekler için 

Kadınlar için 

6403 51 
6403 51 

6403 51 

6403 51 
6403 51 
6403 59 

6403 59 
6403 59 
6403 59 

6403 59 

6403 59 
6403 59 
6403 59 
6403 59 

6403 59 

6403 59 
640359 

15 
19 
91 

95 
99 

11 
11 
11 
31 

35 
39 
39 
39 

91 

95 
99 
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64 04 

64 05 

70 01 

7102 

6403 59 99 01 Yüzü yılan derisinden olanlar 
6403 59 99 99 Diğerleri 

- Diğer ayakkabılar 
6403 91 . —Bileği örtenler 

—Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu: 
6403 91 11 00 -, ~ -24 cm.den az olanlar 

24 cm veya daha fazla olanlar 
6403 91 13 00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar 

-Diğerleri 
6403 91 16 00 Erkekler için 
6403 91 18 00 Kadınlar için 

- Diğerleri, iç taban uzunluğu: 
640391 91 00 24 cm.den az olanlar 

24 cm veya daha fazla c'.anlar 
6403 91 93 00 - - - - - E r k e k veya kadınlara ajt olduğu belirlenemeyen ayakkabılar 

Diğerleri 
6403 91 96 00 - - - - - -Erkekler için 
6403 91 98 00 -Kadınlar için 
6403 99 --Diğerleri • 

—Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar 
6403 99 11 ; Dış tabanı ile topuk yüksekliği 3 cm.den fazla olanlar 
6403 99 11 01 - Yüzü yılan derisinden olan kadın ayakkabıları 
6403 99 11 9 9 - Diğerleri • 

Diğerleri, iç taban uzunluğu 
6403 99 31 00 24 cm.den az olanlar 

-24 cm veya daha fazla olanlar 
6403 99 33 • 00 — — Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar 

Diğerleri 
6403 99 36 00 - - - - - - - E r k e k l e r için 
6403 99 38 - Kadınlar için 
6403 99 38 01 Yüzü yılan derisinden olanlar 
6403 99 38 9 9 - - - - Diğerleri 

Diğerleri, iç taban uzunluğu 
6403 99 91 00 24 cm.den az olanlar ' • 

24 cm veya daha fazla ol ınlar 
6403 99 93 00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar 

Diğerleri 
6403 99 96 00 - - - - - - E r k e k l e r için 
6403 99 98 Kadınlar için 
6403 99 98 01 Yüzü yılan derisinden olanlar 
640399 98 99 ---Diğerleri 

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve 
yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar: 
- Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabılar 

6404 1.1 00 00 --Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, 
- antreman ayakkabıları ve benzerleri 

6404 19 --Diğerleri 
6404 19 90 00 ---Diğerleri % 

6404 20 - Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ayakkabılar 
6404 20 90 00 - - Diğerleri 

Diğer ayakkabılar 
6405 10 - Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar 
6405 10 10 00 - -Dış tabam ahşap veya mantardan 
6405 10 90 00 - -Dış tabanı diğer maddelerden 
6405 20 - Yüzü dokumaya elverişli maddelerden 
6405 20 00 00 - -Dış tabanı ahşap veya mantardan 
. | • . - - Dış tabanı diğer maddelerden 
6405 90 -Diğerleri 
6405 90 10 00 - - Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden olanlar 
6405 90 90 - - Dış tabanı diğer maddelerden olanlar 
700100 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam: 
700100 10 00 - Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları ' . . ' . . 

Elmaslar(işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) 
7102 10 00 00 -Tasnif edilmemiş olanlar 

- Sanayide kullanılmayanlar 
710231 00 00 --İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş, yarılmış veya yontulmuş olanlar 
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7103 91 
7103 91 
7103 91 
7103 91 
7103 99 
7103 99 
7103 99 
7103 99 

00 
00 
00 

00 
00 
00 

01 
02 
99 

01 
.02 
99 

7104 10 
7104 10 
7104 10 
7104 20 
7104 90 
7104 90 
7104 90 
7104 90 , 

7105 10 
7105 90 

00 
00 
00 
Û0 
00 
00 

00 
00 

01 
99 
00 

01 
02 
99 

00 
00 

7102 39 --Diğerleri 
7102 39 00 01 ---Taşlanmış, cilalanmış 
7102 39 00 99 ---Diğerleri 

71 03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yan kıymetli taşlar(işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş 
olsun olmasm)(fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli 
taşlar(elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar(tasnife tabi tutulmamışXtaşınmasında kolaylık 

.sağlamak amacyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 
7103 10 ' 00 00 - işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş 

-Başka şekilde işlenmiş 
•- Yakut(nıbi), safir ve zümrüt 
— Yarılmış, kesilmiş 
— Taşlanmış, cilalanmış v 

—Diğerleri 
• - Diğerleri 
— Yarılmış, kesilmiş 
• - - Taşlanmış, cilalanmış 
• - - Diğerleri / 

7104 Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yan kıymetli taşlar(işlenmiş veya 
tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın, fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); 
tasnife tabi tutulmamış sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yan kıymetli 
taşlar(taşmmasında kolaylık sağlamak amacyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 
• Piezo-elektrik kuvarsları 
• - Yanlmış, cilalanmış 
- Diğerleri 

00 - Diğerleri (işlenmemi? veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş) 
- Diğerleri 
--. Yarılmış, kesilmiş < 
- - Taşlanmış, cilalanmış , , 
- - Diğerleri 

7105 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşlann toz ve pudraları 
-Elmastan olanlar 

00 - Diğerleri 
71 06 Gümüş(altın veya platin yaldızlı gümüş dahil)(işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra 

halinde) 
7106 10 00 00 -Pudra halinde olanlar 

- Diğerleri 
7106 91 --işlenmemiş olanlar 
7106 91 10 00 - - - Saflığı %99,9 veya daha fazla olanlar 
7106 91 90 00 ---Saflığı %99,9'dan az olanlar 
7106 92 --Yan işlenmiş olanlar 
7106 92 10 Teller, payetler ve kesmeler 
7106 92 1 0 - 0 1 ----Kalınlığı 0,15 mm.yi geçmeyen şeritler 
7106 92 10 99 ----Diğerler i 

Diğerleri 
7106 92 91 ----Safl ığı %75 veya daha fazla olanlar 
7106 92 91 01 Kalınlığı 0,15 mm.yi geçmeyen şeritler 
7106 92 91 02 Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar, tüpler, borular ve içi boş çubuklar 
7106 92 91 99 Diğerleri 
7106 92 99 Saflığı %75'den az olanlar 
7106 92 99 01 -- ;—Kalınlığı 0,15 mm.yi geçmeyen şeritler 
7106 92 99 02 Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar, tüpler, borular ve içi boş çubuklar 
7106 92 99 99 Diğerleri 

7107 7107 00 00 00 Gümüş kaplamalı adi metaller(işlenmemiş veya yan işlenmiş) 
71 08 Altın (platin kaplamalı altın dahil)(işlenmemiş veya yan işlenmiş ya da pudra halinde) 

- Para yerine kullanılmayanlar 
7108 11 00 00 --Pudra halinde olanlar 
710812 00 00 --Diğer işlenmemiş şekillerde olanlar 
710813 --Diğer yan işlenmiş şekillerde olanlar 
7108 13 10 - - - Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler(mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 

mmyi geçenler) 
7108 13 10 01 Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler 
7108 13 10 99 ----Diğerler i 
710813 30 Tüpler, borular ve içi boş çubuklar 
7108 13 30 01 Tüpler ve içi boş çubuklar 
7108 13 30 99 - - - - Diğerleri . 
7108 13 50 —Yapraklar ve ince şeritler;mesnedi hariç, kalınhğıO.l5 mm yi geçmeyenler) 
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7108 13 50 01 Şeritler 
7108 13 50 02 Yapraklar 
7108 13 90 00 ---Diğerleri 
7108 20 00 00 - Para yerine kullanılanlar 

71 09 7109 00 00 00 Altın kaplamalı gümüşler ve adi metaller(işlenmemiş veya yarı işlenmiş) 
7110 Platin(işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

- P l a t i n • ' • ' • : ' 

.711011 00 00 --İşlenmemiş veya pudra halinde 
7110 19 --Diğerleri . 
7110 19 10 ---Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler(mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 

mm yi geçenler) 
7110 19 10 01 — - Mücevher işinde ve san.ıvıie kullanılmak için olanlar 
711019 10 99 ----Diğerler i 
7110 19 30 " - . - - Tüpler, borular ve içi boş çubuklar 
7110 19 30 01 Mücevher işinde ve sanayide kullanılmak için olanlar 
7110 19 30 99 ----Diğerleri . r 

7110 19 50 Yapraklar ve ince şeritler(mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçmeyenler) 
7110 19 50 01 -- - -Mücevher işinde ve sanayide kullanılmak için olanlar 
7110 19 50 99 --- -Diğer ler i 
7110 19 90 ---Diğerleri 
7110 19 90 01 -- - -Mücevher işinde ve sanayide kullanılmak için olanlar 
7110 19 90 99 ----Diğerler i 

-Paladyum . • • • • • 
7110 21 00 00 --işlenmemiş veya pudra halinde olanlar 
711029 --Diğerleri 
7110 29 00 01 —Mücevher işinde ve sanavide kullanılmak için olanlar 
7110 29 00 99 —-Diğerleri ; " ! 

-Rodyum 
7110 31 00 00 - - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar • • . . 
7110 39 --Diğerleri 

; 7110 39 00 01 Mücevher işinde ve sanayide kullanılmak için olanlar 
711039 00 99 ---Diğerleri 

-iridyum, osmiyum ve rutenynii! , 
7110 41 00 00 --işlenmemiş veya pudra halinde olanlar 
711049 --Diğerleri 
7110 49 00 01 Mücevher işinde ve sanayide kullanılmak için olanlar 
711049 00 99 ---Diğerleri 

7111 711100 00 00 Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller(işlenmemiş veya yarı işlenmiş) 
7112 Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntüleri, artıkları ve 

hurdalan; kıymetli metalleri veya tekrar kıymetli metal elde. edilmesinde kullanılan türden 
kıymetli metal bileşiklerini içeren diğer döküntü ve artıklar 

7112 10 00 00 - Altından olanlar(altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren 
kuyumcu külleri hariç) 

7112 20 00 00 -Platinden olanlar (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren 
kuyumcu külleri hariç) 
-Diğerleri < 
- - Gümüş bileşiklerin akrilik polimerlerinin döküntü ve artıkları 
- - Gümüş bileşiklerin polikondanse edilmiş, poliadditif sentetik reçinelerinin döküntü ve 
artıkları 
- - Gümüş bileşiklerin proteinlerinin, reçinelerinin, kauçuk türevlerinin döküntü ve artıkları 
- - Gümüş bileşiklerin selüloz ve türevlerinin döküntü ve artıkları 
- - Gümüş bileşiklerin diğer plastik ürünlerinin döküntü ve artıkları 
- - Diğerleri 

7113 Mücevherci eşyası ve aksamı(kt>metli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 
metallerden) 
- Kıymetli metallerden olanlar(kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun 
olmasın) 
- - Gümüşten olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın ) 

01 - - - Bu fasılın 8 nolu notunda tarif edilen, saflığı % 80 veya daha fazla olan gümüşten setler, 
madalyonlar, madalyalar, rozetler, süs eşyaları ve sigaralıklar 

02 — Saflığı % 80 veya daha fazla olan gümüşten diğer mücevher eşyası 
99 ---Diğerleri 

- - Diğer kıymetli metallerden olanlar(kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun 
olmasın) 

7112 90 
7112 90 
7112 90 

7112 90 
7112 90 
7112 90 
711290 

00 
00 

00 
00 
00 
00 

01 
02 

03 
04 
05 
99 

7113 11 
7113 11 

7113 11 
7113 11 
7113 19 

00 
00 
00 
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'7113 19 00 01 - - - Saflığı %58,5 (14 karat) veya daha fazla olan altından olanlar, saflığı % 58,5'dan fazla 
olmayan gümüşlü altın içeren platinden olanlar, saflığı %80 den fazla olmayan, altın içeren 
altın alaşımlı mücevherler veya süs eşyalan veya sigaralıklar, bu Bölümün 8'nci Notunda 
belirtilen setler 

7113 19 00 02 ---Diğerleri (7113 19-01 başlığı dışında kalanlar) 
7113 19 00 99 ---Diğerleri 
7113 20 00 00 - Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 

71 14 • Kuyumcu eşyası ve aksamı(kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 
metallerden) 
- Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun 
olmasın) 

7114 11 - - Gümüşten olanlar(diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın) 
7114 11 00 01 Saflığı % 80 veva daha fazla olan gümüş sofra eşyası 
7114 11 00 02 ---Kaplar 
7114 11 00 03 Madeni paralar (71.18 başlığı dışında kalan madeni paralar), madalyalar, plakalar ve 
. rozetler (mücevherler dışında kalanlar) 

7114 11 00 04 —Diğer süs eşyaları ve sigaralıklar, setler (71.13 başlığı dışında kalanlar) 
7114 19 00 00 --Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun 

olmasın) 
7114 20 00 00 -Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 

7115 Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya 
7115 10 00 00 - Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler 
7115 90 -Diğerleri 
7115 90 10 00 --Kıymetli metallerden olanlar 
7115 90 90 00 --Kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar 

7116 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya(tabii, sentetik 
veya terkip yoluyla elde edilmiş) . 

. 7116 10 00 00 -Tabii inci ve kültür incilerinden olanlar 
7116 20 -Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar(tabii,sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) 

- -Sadece tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar: 
7116 20 11 00 Tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan kolyeler, bilezikler ve diğer eşye(basit birJ 

şekilde dizilmiş)(klipssiz veya aksesuarsız) 
7116 20 19 00 ---Diğerleri 
7116 20 90 00 --Diğerleri 

71 17 Taklit mücevherci eşyası: 
- Adi metallerden olanlar(kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın): 

7117 11 --Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler ' 
- 7117 11 00 01 Kıymetli metalle kaplanmış olsun olmasın 

7117 11 00 99 ---Diğerleri 
7117 19 *- --Diğerleri 
7117 19 10 —Camdan aksamı olanlar 
7117 19 10 01 Kıymetli metalle kaplanmış olsun olmasın~ 
7117 19 10 99 Diğerleri . 

- - -Camdan aksamı olmayanlar 
7117 19 91 00 ----Yaldızlı, gümüş veya platinle kaplama olanlar 
7117 19 99 00 Diğerleri 
7117 90 -Diğerleri 
7117 90 00 01 - - Alçıdan, seramikten ve camdan olanlar 
7117 90 00 02 --Plastiktenolanlar 
7117 90 00 03 - r Taştan olanlar 
7117 90 00 99 --Diğerleri 

71 18 Metal paralar: 
7118 10 - Tedavülde olmayan paralar(altın paralar hariç) 
7118 10 10 00 --Gümüşten olanlar 
7118 10 90 00 --Diğerleri 
7118 90 00 00 -Diğerleri 

72 04 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir veya çelik döküntü ve 
hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler: 

7204 10 00 00 -Dökme demir döküntü ve hurdaları 
- Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları 
--Paslanmaz çelikten olanlar 
- Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içerenler 
- Diğerleri 
- - Diğerleri 
-Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları 
- Diğer döküntü ve hurdalar 

7204 21 
7204 21 
7204 21 
7204 29 
7204 30 

10 
90 
00 
00. 

00 
00 
00 
00 
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7204 41 

7204 41 10 00 

7404 

7503 

76 02 

7204 41 
7204 41 
7204 49 
7204 49 

7204 49 

7204 49 
7204 49 
7204 50 
7204 50 
7204 50 
740400 
740400 

740400 
740400 
740400 
740400 

.740400 
750300 
750300 . 
750300 
7602 00 

91 00 

99 00 

10 00 

30 00 

91 00 
99 00 
10 00 
90 00 

10. 00 

91 00 
99 
99 01 
99 02 
99 99 

10 00 
90 00 

7602 00 11 00 

7802 
79 02 
80 02 
8101 

8102 

8103 

81 04 

8105 

8106 

8107 

8108 

8109 

81 10 

81 11 

81 12 

7602 00 
7602 00 
7802 00. 
7902 00 
8002 00 

8101 91 

8102 91 

8103 10 

8104 20 
8104 30 

8105 10 
8106 00 
8106 00 

810710 

8108 10 

8109 10 

8110 00 
811100 
811100 

19 
90 
00 
00 
00 

90 
90 

90 

00 
00 

90 

10 
90 
90 

90 

19 

19 

00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 
00 

00 

00 

00 

- - Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere 
talaşları, eğe talaşları, pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar(paket halinde 
olsun olmasın) 
- Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere 
talaşları, eğe talaşları 
- - - Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar 

Paket halinde 
Diğerleri 

--Diğerleri 
- Parçalanmış olanlar 
---Diğerleri 
- - - -Paket halinde 
----Diğerleri 
-----Sınıflandırılmamış.veya derecelendirilmemiş olanlar 
-- r - - Diğerleri 
'- Döküntü ve hurdaların yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler 
--Alaşımlı çelikten olanlar-
--Diğerleri . 
Bakır döküntü ve hurdaları 
- Rafine edilmiş bakırdan olanlar 
-Bakır alaşımlarından olanlar 
--Bakır-çinko alaşımlarından olanlar(pirinç) 
--Diğerleri , 
:—Bronzdan torna talaşı ve döküntüler 
---Nikel gümüşünden torna talaşı ve döküntüler •,.'•'• 
- Diğer bakır döküntü ve hurdaları 
Nikel döküntü ve hurdaları 
-Alaşımsız nikelden olanlar 
-Nikel alaşımlarından olanlar 
Alüminyum döküntü ve hurdai;..ı , . •' . 
-Döküntüler • 
- - Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, 
kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri(mesnetleri hariç kalınlığı 
0,2 mm yi geçmeyenler) . 
--Diğerleri (imalat ıskartaları dahil) ! 

-Hurdalar 
Kurşun döküntü ve hurdaları 
Çinko döküntü ve hurdaları 
Kalay döküntü ve hurdaları 
Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) 
---Döküntü ve hurdalar 
Molibden ve molibdenden eşya(döküntü ve hurdalar dahil) 
---Döküntü ve hurdalar 
Tantal ve tantaldan eşya(döküntü ve hurdalar dahil) 
--Döküntü ve hurdalar 
Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) 
- Döküntü ve hurdalar 
- Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller;tozlar 
Kobalt matları ve kobalt metalürjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşya(döküntü 
ve hurdalar dahil) 
--Döküntü ve hurdalar . 
Bizmut ve bizmuttan eşyu (döküntü ve hurdalar dahil) 
-İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar, tozlar 
Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) 
--Döküntü ve hurdalar 
Titanyum ve titanyumdan eşya(döküntü ve hurdalar dahil) 
- Döküntü ve hurdalar 
Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) 
--Döküntü ve hurdalar . 
Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) 
--Döküntü ve hurdalar 
Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) 
- - Döküntü ve hurdalar 
Beryilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum(seltiyum), indiyum, niobyum 
(kolombiyum), renyum ve talyum ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) 
-Berilyum ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



- 6 1 -

8112 11 90 00 ---Döküntü ve hurdalar 
8112 20 -Krom 
8112 20 39 00 - — -Döküntü ve hurdalar 
8112 40 -Vanadyum 
8112 40 19 00 ---Döküntü ve hurdalar 

- Diğerleri 
811291 39 00 - - - - Döküntü ve hurdalar , 

81 13 8113 00 Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil) 
8113 00 40 00 - Döküntü ve hurdalar * 

82 11 Kesici ağızlı bıçaklar(ağızlan tırtıklı olsun olmasın)(82.08 pozisyonundakiler hariç)(kapanan 
budama çakılan ve ağızlan dahil) 
-Diğerleri 

821192 00 00 --Sabit ağızlı diğer bıçaklar 
8211 93 00 00 - - Sabit ağızlı bıçaklann haricindeki bıçaklar (kapanan budama çakılan dahil) 

83 06 Adi metallerden elektrikli olmayan ziller.çanlar, gonglar ve benzerleri; adi metallerden 
heykelcikler ye diğer süs eşyası; adi metallerden fotoğraf resim ve benzerleri için çerçeveler, 
adi metallerden aynalar 
- Heykelcikler ve diğer süs eşyası 

8306 21 00. 00 - - Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar 
8306 29 --Diğerleri 

84 01 Nükleer reaktörler, nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanlan(kartuşlar); izotopik 
ayrım için makina ve cihazlar 

840110 00 00 -Nükleerreaktörler 
840120 - izotopik ayrım için makina ve cihazlar, bunların aksam ve parçalan , 
840120 00 01 - - Is ı değiştirici nitelikte olanlar 
840120 00 02 --Filtre tipinde olanlar 
840120 00 99 --Diğerleri 
840130 00 00 - Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar) 
840140 - Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları 
840140 10 00 --Açık kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 
840140 90 00 --Diğerleri 

85 17 % Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar(kombine halde bulunan telli ve telsiz 
telefon cihazları ve kuranportörlü telekomünikasyon cihazlan ile nümerik telekomünikasyon 
cihazlan dahil); görüntülü telefon cihazları 
- Telefon cihazlan; görüntülü telefon cihazlan 
- - Kombine halde bulunan telli ve telsiz telefon cihazları. 
--Diğerleri 

Görüntülü telefon cihazları 
Kameralı alıcılar 

Renkli ekranlı olanlar 
Siyah-beyaz ekranlı olanlar , . ' • " ' 
Diğerleri 

---Diğerleri 
- Telefon veya telgraf abone hatlarını birbirine bağlamaya mahsus cihazlar 
-Kuranportörlü ve nümerik telekomünikasyona mahsus diğer cihazlar 
- - Kuranportörlü telekomünikasyon cihazları 
--Diğerleri 

85 25 Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yayınlanna mahsus verici cihazlar (alıcı 
cihazı veya ses kaydetme ya da kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); 
televizyon kameraları; sabit görüntü kameraları ve diğer görüntü kaydedici kameralar: 
-Verici cihazlar 
- -Sivil hava taşıtlannda kullanılmaya mahsus telsiz telefon veya telsiz telgraf cihazlan 

Televizyon veya radyo yayınlarına mahsus olanlar 
Diğerleri 

- - Diğerleri 
- - - Televizyon veya radyo yayınlarına mahsus olanlar 
---Diğerleri 
- Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar 
- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus telsiz telefon veya telsiz telgraf cihazlan 
- - Diğerleri 
- - - Cellular network için olan lar(mobil telefonlar) 

Diğerleri 
85 26 Radar cihazlan, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazlan ve uzaktan kumanda etmeye 

mahsus telsiz kontrol cihazları: 
- Radar cihazlan 
- - Diğerleri(Hızölçer kanştırıcısı) 

8517 11 
8517 19 
8517 19 
8517 19 
8517 19 
8517 19 
8517 19 
8517 19 
8517 30 
8517 50 
851,7 50 
8517 50 

8525 10 
8525 10 
8525 10 
8525 10 
8525 10 
8525 10 
8525 10 
8525 20 
8525 20 

8525 20 
8525 20 

8526 10 
8526 10 

00 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
00 

10 
.90 

10 
10 
10 
90 
90 
90 

10 
91 
99 

90 

00 

01 
02 
03 
99 
00 
00 

00 
' 00 

01 
99 

01 
99 

00 

00 
00 

00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



• - ' 6 2 - ' . ' . . • • • 

87 03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar(87.02 pozisyonuna"girenlcr hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) 
- Diğer taşıtlar (kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar) 
--Silindir hacmi 1000 cm3 il geçmeyenler: 
---Yeni olanlar 

01 - - - - B i n e k otomobilleri (Katalitik konvertörü olmayanlar) 
02 - - - - B i n e k otomobilleri (Katalitik konvertörü olanlar) 
99 — ' - Diğerleri 

- Kullanılmış olanlar 
01 Binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (Katalitik konvertörü olmayanlar) 
02 — - Binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (Katalitik konvertörü olanlar) 
03 — - Binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (Katalitik konvertörü olmayanlar) 
04 - - - - Binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (Katalitik konvertörü olanlar) 
99 ----Diğerleri ' 

--Silindir hacmi 1000 cm3 ü geçen takat 1500 cm3 ü geçmeyenler 
---Yeni 
- - - -Motor lu karavanlar 

01 - - - - -Kata l i t ik konvertörlü olmayanlar 
02 - Katalitik konvertörlü olanlar 
99 - - - - -Diğer ler i 

- — Diğerleri . 
01 ---. Binek otomobilleri (katalitik konvertörlü olmayanlar) 
02 — - - Binek otomobilleri (katalitik konvertörlü olanlar) ' 
99 - - - - -Diğer ler i 
• —Kullanılmış olanlar 

01 7 - - - Binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik konvertörü olmayanlar) 
02 T- Binek otomobilleri (4 y,\şı geçmeyenler) (katalitik konvertörü olanlar) 
03 Binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik konvertörü olmayanlar) 
04 Binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik konvertörü olanlar) 
99 ----Diğerleri 

--Silindir hacmi 1500 cm3 ü geçen fakat 3000 cm3 ü geçmeyenler 
• -—Yeni 

' . - - - - Motorlu karavanlar , 
01 Silindir hacmi 1600 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (katalitik konvertörü 

olmayanlar) 
02 -Silindir hacmi 1600 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (katalitik konvertörü olanlar) 
03 - - - — Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (katalitik konvertörü, 

olmayanlar) 
04 -"- Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (katalitik konvertörü olanlar) 
05 Silindir hacmi 2001 cc yi geçen binek otomobilleri (katalitik konvertörü olmayanlar) 
06 - - - - - Silindir hacmi 2001 cc yi geçen binek otomobilleri (katalitik konvertörü olanlar) 
99 - - - - -Diğer le r i 

- - --Diğerler i 
01 ; , - Silindir hacmi 1600 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (katalitik konvertörü 

olmayanlar) 
02 - -•- - - Silindir hacmi 1600 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (katalitik konvertörü olanlar) 
03 Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (katalitik konvertörü 

olmayanlar) 
04 Silindir hacmi '000 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (katalitik konvertörü olanlar) 
05 Silindir hacmi 2001 cc yi geçen binek otomobilleri (katalitik konvertörü olmayanlar) 
06 - - - - - Silindir hacmi 2001 cc yi geçen binek otomobilleri (katalitik konvertörü olanlar) 
99 - - - - -Diğer le r i 

---Kullanılmış olanlar 
Ol' Silindir hacmi 1600 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik 

konvertörü olmayanlar) 
8703 23 90 02 Silindir hacmi 1600 cc yi geçmeyen binek otomobilleri(4 yaşı geçmeyenler) (katalitik 

konvertörü olanlar) 
8703 23 90 03 Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik 

konvertörü olmayanlar) 
8703 23 90 04 Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobilleri(4 yaşı geçmeyenler) (katalitik 

konvertörü olanlar) 
8703 23 90 05 Silindir hacmi 2001 cc yi geçen binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik 

konvertörü olmayanlar) 
8703 23 90 06 Silindir hacmi 2001 cc yi geçen binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik 

konvertörü olanlar) 
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8703 23 90 07 -Silindir hacmi 1600 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik 
konvertöru olmayanlar) 

8703 23 90 08 Silindir hacmi 1600 cc yi geçmeyen binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik 
konvertöru olanlar) 

8703 23 90 09 - - - -Si l indir hacmi 1601-2000 cc arasında olan binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) 
(katalitik konvertöru olmayanlar) 

8703 23 90 10 Silindir hacmi 1601-2000 cc arasında olan binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) 
(katalitik konvertöru olanlar) 

8703 23 90 11 Silindir hacmi 2001 cc yi geçen binek otomobilleri(4 yaşı geçenler) (katalitik 
konvertöru olmayanlar) 

8703 23 90 12 Silindir hacmi 2001 cc yi geçen binek otomobilleri(4 yaşı geçenler) (katalitik 
konvertöru olanlar) 

8703 23 90 99 Diğerleri 
8703 24 . -Silindir hacmi 3000 cm3 ü seçenler 
8703 24 10 ---Yeni olanlar 
8703 24 10 01 - - - - B i n e k otomobilleri (ka;aliıik konvertöru olmayanlar) 
8703 24 10 02 - - - - Binek otomobilleri (katalitik konvertöru olanlar) 
8703 24 10. 99 Diğerleri ,, ' 
8703 24 90 ---Kullanılmış olanlar 
8703 24 90 01 - — Binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik konvertöru olmayanlar) 
8703 24 90 02 - - - - B i n e k otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik konvertöru olanlar) 
8703 24 90 03 - — Binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik konvertöru olmayanlar) 
8703 24 90 04 - - - - B i n e k otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik konvertöru olanlar) 
8703 24 90 99 ----Diğerleri 

- Diğer taşıtlar(sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar)(dizel veya yan 
dizel) 

8703 31 --Silindir hacmi 1 500 cm3 ü geçmeyenler 
8703 31 10 --'-Yeni olanlar 
8703 31 10 01 Binek otomobilleri (katalitik konvertöru olmayanlar) 
8703 31 10 02 Binek otomobilleri (katalitik konvertöru olanlar) 
8703 31 10 99 ----Diğerleri 
8703 31 90 ---Kullanılmış olanlar • \ .• . 
8703 31 90 01 Binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik konvertöru olmayanlar) 
8703 31 90 02 - - - - Binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik konvertöru olanlar) 
8703 31 90 03 - - - - Binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik konvertöru olmayanlar) 
8703 31 90 04 Binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik konvertöru olanlar) 
8703 31 90 99 ----Diğerleri 
8703 32 . . -Silindir hacmi 1500 .in3 -250ü cm3 arasında olanlar 

— Yeni olanlar 
8703 32 11 Motorlu karavanlar 
8703 32 11 01 — ; - - Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyenler (katalitik konvertöru olmayanlar) • : 
8703 32 11 02 Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyenler (katalitik konvertöru olanlar) 
8703 32 11 03 Silindir hacmi 2001 cc-2500 cc arasında olanlar (katalitik konvertöru olmayanlar) 
8703 32 11 04 Silindir hacmi 2001 cc-2500 cc arasında olanlar (katalitik konvertöru olanlar) 
8703 32 11 99 Diğerleri 
8703 32 19 ----Diğerleri 
8703 32 19 0 1 - - - - - Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobillleri (katalitik konvertöru 

olmayanlar) 
8703 32 19 02 - Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobillleri(katalitik konvertöru olanlar) 
8703 32 19 03 - Silindir hacmi 2001 cc - 2500 cc arasında olan binek otomobilleri (katalitik 

konvertöru olmayanlar) 
8703 32 19 04 Silindir hacmi 2001 cc - 2500 cc arasında olan binek otomobilleri (katalitik . 

konvertöru olanlar) 
8703 32 19 99 Diğerleri 
8703 32 90 ---Kullanılmış olanlar 
8703 32 90 01 Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobillleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik 

konvertöru olmayanlar) 
8703 32 90 02 - - - - Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobillleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik 

konvertöru olanlar) 
8703 32 90 03 Silindir hacmi 2001 cc - 2500 cc arasmda olan binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) 

(katalitik konvertöru olmayanlar) 
8703 32 90 04 Silindir hacmi 2001 cc - 2500 cc arasında olan binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) 

(katalitik konvertöru olanlar) 
8703 32 90 05 — - Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobillleri (4 yaşı geçenler) katalitik 

konvertöru olmayanlar) 
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8703 32 90 06 -,- - - Silindir hacmi 2000 cc yi geçmeyen binek otomobillleri (4 yaşı geçenler) (katalitik 
konvertörü olanlar) 

8703 32 90 07 — - Silindir hacmi 2001 cc - 2500 cc arasında olan binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) 
(katalitik konvertörü olmayanlar) 

8703 32 90 08 - * - - Silindir hacmi 2001 cc -250Öcc arasında olan binek otomobilleri (4 yaşı 
geçenler)(katalitik konvertörü olanlar) i 

99 -- - -Diğer ler i • 
• , . - - Silindir hacmi 2 500 cm3 ü geçenler 

- - - Y e n i olanlar 
- - - -Motor lu karavanlar 

• '01'- 'T—Katalitik konvertörü olmayanlar 
02 - - - - -Ka ta l i t ik konvertörlü olanlar 
99 - - - - -Diğer le r i 

- - - - Diğerleri 
01 Binek otomobilleri (katalitik konvertörü olmayanlar) 
02 - - - - - B i n e k otomobilleri (katalitik konvertörü olanlar) 
99' Diğerleri 

Kullanılmış olanlar 
01 Binek otomobilleri(4 yaşı geçmeyenler) (katalitik konvertörü olmayanlar) 
02 Binek otomobilleri (4 yaşı geçmeyenler) (katalitik konvertörü olanlar) 
03 Binek otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik konvertörü olmayanlar) 
04 - - - - B i n e k otomobilleri (4 yaşı geçenler) (katalitik konvertörü olanlar) 
99 Diğerleri ' ; • 

-Diğerleri. 
00 --Elektrik motorlu taşıtlar 
00 --Diğerleri • 

Diğer gemiler(savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) 
00 -Savaş gemileri 

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri(mekanik parçalan ve değiştirilebilen filtreleri 
olmayan koruyucu maskeler hariç) 

00 - Diğer gaz maskeleri 
00 Harp silahları(revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç) 

Revolverler ve tabancalar( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) 
0 0 - 9 mm veya daha yukarı kalibreli olanlar 
00 -Diğerleri 

93 03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av 
tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal 
edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan 
öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi) . 

00 -Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar 
- Diğer spor.av veya hedef için av tüfekleri(kombine olanlar dahil) 

00 - -Yivsiz, çift namlulular 
00 --Diğerleri 
00 - Diğerleri spor, av veya hedef tüfekleri 
00 - Diğerleri 

93 04 9304 00 00 00 Diğer silahlar(yayh, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) (93.07 
pozisyonundakiler hariç) 

93 05 93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam,parça ve aksesuarları 
9305 10 00 00 - Revolverler ve tabancalara ait olanlar 

- 93.03 Pozisyonundaki tüfeklere ait olanlar: 
00 - -Av tüfeği namluları 

--Diğerleri 
00 '-'- -Yivli namlular 
00 — D i p ç i k taslakları 
00 Diğerleri 

- Diğerleri 
- -93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar , .v 

01 ---Deriden veya deri ürünlerinden olanlar 
02 —Tekstil ürünlerinden olanlar 
99 - - - Diğerleri , 

--Diğerleri 
01 — D e r i d e n veya deri ürünlerinden olanlar 
02 — Tekstil ürünlerinden olanlar 
99 ---Diğerleri 
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8703 33 
8703 33 
8703 33 
8703 33 
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9020 00 
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90 

10 

90 
00 
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30 
80 
00 
00 
00 
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9305 29 
9305 29 
9305 29 
9305 29 
9305 90 
9305 90 
9305 90 
9305 90 
9305 90 
9305 90 
9305 90 
9305 90 
9305 90 

00 

10 
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80 
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10 
10 
10 
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90 
90 
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9306 21 
9306 29 
9306 29 
9306 29 
9306 30 
930630 

00 

40 
70 

10 

00 
00 
00 

00 

93 06 Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler ve benzeri harp mühimmatı 
ve bunların aksam ve parçalan; fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam 
ve parçalan (saçmalar, fişek barut sıkıştıncılan dahil) 

9306 10 00 00 -Perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için fişekler ve bunların aksam 
ve parçalan 

. - Av tüfekleri için fişekler ve bunların aksam ve parçalan; havalı silah kurşunlan 
00 --Fişekler 

- - Diğerleri 
---Kovanlar 

Diğerleri. 
- Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları 
- - 93.02 Pozisyonundaki revolverler ve tabancalar ile 93.01 pozisyonundaki hafif makinah 
tabancalara ait olanlar . 
- - Diğerleri 

930630 30 00 Harp silahlannaaü.olanlar 
- Diğerleri 

9306 30 91 00 ---.-Merkezi ateşlemeli spor,av veya hedef fişekleri 
9306 30 93 00 Horozlu silahlara ait spor, av veya hedef fişekleri 
9306 30 98 00 Diğerleri 
9306 90 -Diğerleri 

; 9306 90 10 00 - -Harp silahlarına ait olanlar 
9306 90 90 00 --Diğerleri 

93 07 9307 00 00 00 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve 
bunlann kın ve kılıfları 

94 06 9406 00 , Prefabrik yapılar 
9406 00 10 00 -Ahşap olanlar 

-Demir ve çelikten olanlar' 
9406 00 31 00 --Camekanlar 
9406 00 39 00 --Diğerleri 
9406 00 90 00 - Diğer maddelerden olanlar 

95 04 Toplu halde oynanan oyunlar için cşya(motorlu veya hareketli oyun makinaları, bilardolar, 
gazino oyunlarına mahsus özel masalar, otomatik bovvling oyun tertibatı): 

9504 20 - Bilardo eşyası ve teferruatı 
9504 20 10 00 - - Bilardo masaları (ayaklı veya ayaksız) 
9504 20 90 - - Diğerleri 
9504 20 90 99 - - - Diğerleri 
9504 30 -Madeni para ve jetonla çalışan diğer oyun makinalan(otomotik bowling oyunu hariç) 
9504 30 10 --Ekranlı olanlar 
9504 30 10 01 Slot makinalan ve bunlann parçaları 
9504 30 10 99 ---Diğerleri 

- - Diğer oyunlar 
9504 30 30 00 — Flipper 
9504 30 50 ---Diğerleri 
9504 30 50 01 Slot makinalan 
9504 30 50 99 Diğerleri 
9504 30 90 00 --Aksam ve parçalar 

95 06 Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer alamayan kültür fizik, jimnastik, 
atletizm ve diğer sporlara(masa tenisi dahil) veya açık hava oyunlanna mahsus eşya ve 
malzeme; yüzme havuzları ve küçük oyun havuzları 

Y 9506 99 90 99 Yay ve ok 
95 08 9508 00 00 00 Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya; 

gezici sirkler, gezici hayvan sergileri, gezici tiyatrolar 
96 01 işlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli 

diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya(kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil): 
960110 - işlenmiş fildişi ve fikrisinden eşya 
960110' 00 01 - - işlenmiş fildişi 
960110 00 02 - - Fikrisinden eşya , 
9601 90 -Diğerleri ' 
960190 10 00 --işlenmiş tabii veya terkip yoluyla elde edilmiş mercan ve bu maddelerden eşya 
960190 90 --Diğerleri 
960190 90 01 --- işlenmiş bağa 
960190 90 02 --- işlenmiş sedef veya kemik 
960190 90 03 ---Bağadan veya kemikten eşya 
9601 90 90 99 ---Diğerleri 

96 13 Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler(mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve 
parçalan (çakmak taşlan ve fitilleri hariç) 
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9613 20 - Doldurulabilen gazlı cep çakmakları: 
9613 20 10 - - Ateşleme sistemi elektrikli olanlar 
961320 1.0 01 ---Gümüşten olanlar 
9613 20 90 - - Diğer ateşleme sistemli olanlar 
9613 20 90 01 ---Gümüşten olanlar 
9613 30 -Masa çakmakları ' 
9613 30 00 01 - - Gümüşten olanlar 
9613 80 - Diğer çakmak ve ateşleyiciler 
9613 80 00 01 --Gümüşten olanlar 

96 14 Pipolar(pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçalan .' 
9614 20 -Pipolar ve pipo lüleleri ' 
9614 20 80' 01 ---Gümüştenolanlar . . ' 
9614 90 -Diğerleri 
9614 90. 00 01 --Gümüşten olanlar 

97 01 - Tamamen elle yapılmış tablo ve resimler (49.06 pozisyonundaki resimler ve elle dekore. 
edilmiş fabrikada imal edilen eşya hariç); kolajlar (yapıştırma resimler) ve benzeri dekoratif 
panolar: 

970110 00 ' 00 - Tablo ve resimler 
9701 90 -Diğerleri 
970190 00, 01 --Kurutulmuş çiçeklerden yapılmış olanlar 
970190 00 02 --Kurutulmuş, boyanmış çiçeklerden ve bitkilerin diğer kısımlarından yapılmış olanlar: 
970190 00 03 - - Bitkilerin kurutulmuş kısımlarından yapılmış olanlar 
970190 00 04 --Tahtadan ve adi metallerden yapılmış olanlar 
970190 00 99 --Diğerleri 

97 02 970200 00 00 Orijinal gravürler, estamplar ve litografyalar 
97 03 Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri(yapıldığı madde ne olursa olsun) 

9703 00 00 öl - Değerli metallerden ve/veya değerli veya yarı değerli taşlardan yapılmış olanlar 
9703 00 00 99 -DiğerleYi . 

97 05 9705 00 00 00 Zooloji, botanik, mineraloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik 
veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler 

97 06 9706 00 00 00 Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya 
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EKV 

1997 Yılında Türkiye İçin Ayrılan Global Kota Mi 

Tanım 

Deterjanlar* 
Deriden ve deri ikamesi ürünlerden mamul ayakkabılar * 
Dış giyim 
Kullanılmış giyim eşyası 
Diğer tekstil ürünleri 
Tuhafiye Ürünleri (Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler, perdeler ve iç storlar) 
Dokuma Ürünleri 
Diğer sanayi ürünleri 
Mücevherat 
Yeni otomobiller (1000 adet)** 

Yeni otomobiller (kıvılcım ateşlemeliler dışarda kalmak üzere) (katalitik konvektörü olmaya 
Yeni otomobiller (kıvılcım ateşlemeliler dahil olmak üzere) (katalitik konvektörü olmayanla 

Konserve balık 

Notlar: 

* Tek yıldızla (*) işaretli ürünlere tahsis edilen miktarlar 1 Ocak 1998 'den geçerli olm 
** İki yıldızla (**) işaretli ürünlere tahsis edilen miktarlar 1 Ocak 1998 'den geçerli olm 
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Macaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 
Tekstil Ürünleri Ticaretine ilişkin 

PROTOKOLA 

Bir tarafta Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti," , 
ve 
Diğer tarafta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 

Sürekli işbirliği ve ticaret için gerekli azami güvenliğin sağlanması anlayışıyla, 
Macaristan Cumhuriyeti (bundan böyle "Macaristan" olarak adlandırılacaktır) ve 
Türkiye Cumhuriyeti (bundan böyle "Türkiye" olarak adlandırılacaktır) arasındaki 
tekstil ürünleri ticaretinin, karşılıklı olarak artması ve düzenli ve adil gelişimini 
sağlamak arzusuyla, 

Hem ithalatçı, hem ihracatçı ülkelerin halihazırda tekstil endüstrilerini etkileyen ciddi 
ekonomik ve sosyal problemleri, özellikle de Macar ve Türk pazarlarındaki tekstil 
ürünlerine zarar verecek tehlikeleri mümkün olduğu ölçüde bertaraf etme 
kararlılığıyla, 

Türkiye ile Avrupa Birliği (bundan böyle "AB" olarak adlandırılacaktır) arasında 
tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin serbest dolaşımına imkan veren Gümrük Birliğinin 
1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye üçüncü ülkelerden tekstil 
ve konfeksiyon ithalatında, AB'nin Ortak Gümrük Tarifesiyle aynı gümrük tarifesi ve 
AB ticari kurallarıyla aynı kuralları uygulamaktadır. 

Ülkeleri arasındaki karşılıklı tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticaretini kolaylaştırma 
anlayışı ile, Macaristan Hükümeti ve Türkiye Hükümeti bü protokolü sonuçlandırmaya 
karar vermiş olup, aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır: 

Madde 1 

1. İşbu Protokolün EK LA ve EK I.B'sinde sıralanan Macaristan ve Türkiye menşeli 
tekstil ve konfeksiyon ürünleri (bundan böyle "tekstil ürünleri" olarak 
adlandırılacaktır) ticaretinde uygulanacak miktar düzenlemelerini belirleyen işbu 
Protokolün temel ilkesi Macaristan ile Türkiye arasındaki tekstil ve konfeksiyon 
ürünleri ticaretinin ve endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesidir. 

2. İşbu Protokol uyarınca, her iki tarafın diğer taraf menşeli tekstil ürünleri ithalatında 
uyguladığı tüm miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler, 4 Nolu Mutabakat Zaptı'nda 
belirtilen sürenin sonunda kaldırılacaktır. 

3. İşbu Protokolün uygulanmasına ilişkin istişareler, global durum ve nihai 
liberalizasyon sürecinde ulaşılan aşama da dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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Madde 2 

1. İşbu Protokol tarafından kapsanan ve taraflardan birine ithali sözkonusu olan . 
ürünlerin sınıflandırılmasında, Topluluğun tarife ve istatistiki nomenklatürü (bundan 
böyle "Kombine Nomenklatür" veya kısaca "CN" olarak adlandırılacaktır) ve burada 
yapılacak herhangi bir değişiklik baz alınacaktır. 

2. Taraflar, işbu Protokol ile düzenlenen kısıtlamaların uygulama veya idaresinde, 
Harmonize Sistem ve "CN" ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, tekstil ürünlerinin 
uygulama, kural, yöntem ve sınıflandırılmasında yapılan değişikliklerin, Tarafların 
işbu Protokol çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerinin dengesini, Taraflardan birinin 
pazara giriş imkanlarım olumsuz olarak etkilemeyeceğine ve bu imkanı tam olarak 
kullanmasını engellemeyeceği veya işbu Protokol çerçevesindeki ticarete engel 
olmayacağı hususlarında mutabıktır. Bu tür bir değişiklik yapan Taraf bunların 
yürürlüğe girmesinden önce karşı Tarafı bilgilendirecektir. 

Sınıflandırmaya ilişkin değişikliklerin uygulama usulleri Ek A'da belirtilmiştir. 

3. İşbu Protokolün kapsadığı ürünlerin menşei, AB'nde yürürlükte olan ve Türkiye'nin 
de uygulayacağı menşe kurallarına uygun olarak belirlenecektir. 

Bahse konu menşe kurallarında yapılacak herhangi bir değişiklik Macaristan'a 
bildirilecektir. 

Tekstil ürünlerinin menşeinin kontrolüna ilişkin usuller Ek A'da belirlenmiştir. 

Madde 3 

1. Macaristan bu vesile ile, bu Protokolün her düzenleme yılı için II sayılı Ek'te 
tanımlanan ürünlerin Türkiye'ye ihracatını aynı Ek'te belirlenen miktarlarla 
sınırlayacağını kabul eder. 

2. Protokolün her düzenleme yılı için "CN" olarak ifade edilen Türk menşeli tekstil 
ürünlerinin Macaristan'a doğrudan ithalinde uygulanan miktar kısıtlamalarının adet ve 
düzeyi, işbu Protokolün III sayılı Ek'inde belirtilmiştir. 

3. Bu vesile ile, Macaristan ve Türkiye, bu Protokolde aksi belirtilmedikçe, iki taraf 
arasındaki tekstil ürünleri ticaretine yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili tedbir 
uygulamama ve iki taraf arasındaki Serbest Ticaret Antlaşmasının yürürlüğe girdiği 
tarihte mevcut olanların sayısını artırmama konusunda mutabıktırlar. 

4. II Sayılı EK'de belirtilen Macaristan menşeli tekstil ürünlerinin Türkiye'ye ihracatı 
EK A'da belirlenen çift taraflı kontrol sistemine tabi olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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Madde 4 

1. Macaristan ve Türkiye, Macaristan'da işleme tabi tutulduktan, imal edildikten veya 
işlendikten sonra Türkiye'ye tekrar ithal edilen tekstil ürünlerinin özel ve farklı 
statüsünü, sanayi ve ticari işbirliğinin özel bir şekli olarak kabul ederler. 

2. EK B'de aksi belirtilmedikçe, sözkonusu ürünlerin Türkiye'ye tekrar ithali, 
Türkiye'de yürürlükte olan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi kuralları ye işbu 
Protokolün EK B'sinde belirlenen özel düzenlemelerle uyumlu olmak kaydıyla, II 
Sayılı EK'de belirlenen miktar kısıtlamalarına tabi olmayacaktır. 

3. Macaristan'da işlem gördükten sonra tekrar ihraç edilecek Türk menşeli tekstil 
ürünlerinin Macaristan'a ithalinde hiçbir kısıtlama uygulanmayacaktır. 

' . ' • ' • • ' • ' . . • • • • ' ' • . : • • • - . . ' ' ' • t ' 

4. Türkiye'de, Hariçte İşleme Rej imi'nin yürürlüğe girmesiyle eşzamanlı olarak, EK A 
ve EK B'de belirlenen seviyelerin tespitinde kullanılan formül temel alınarak, 
Macaristan için özel olarak hariçte işleme seviyeleri saptanacaktır. 

Madde 5 

1. İşbu Protokolde belirtilen tekstil ürünlerinin her iki Tarafa da ithali, mevcut idari 
kontrol sistemi çerçevesinde, aynen veya işlem gördükten, sonra, ithalatçı ülke 
tarafından re-export edileceği beyan edilmek kaydıyla II ve III sayılı Eklerde belirtilen 
miktar kısıtlamalarına tabi olmayacaktır. ! 

Ancak, yukarıda beirtilen şartlarla Türkiye'ye . ithal edilen malların iç piyasada 
kullanımı, yetkili otoritelerce ihracat lisansı düzenlenmesine ve EK A'da yer alan 
hükümlere uygun olarak menşeinin kanıtlanmasına bağlı olacaktır. 

2. Taraflardan birinin ilgili makamlarınca, bu Protokol çerçevesinde belirlenmiş olan 
miktar kısıtlamaları kapsamında ithal edilmiş olan ürünlerin tekrar ihraç edildiğinin 
tesbit edilmesi durumunda, sözkonusu miktarlar dört hafta içerisinde diğer Tarafın 
ilgili makamlarına bildirilecek ve aynı miktar ürünün bu Protokolde belirlenen 
limitlerden düşülmeden, cari veya müteakip yılda ithaline müsaade edilecektir. 

3. İşbu Protokolün EK C'sinde belirtilen şartları sağladıkları takdirde, Taraflarca ihraç 
edilen, küçük işletmelerde elde veya ayakla işleyen tezgahlarda dokunmuş kumaşlar, 
bu tür kumaşlardan elde yapılan giysi ve diğer ürünler ile geleneksel folklorik el 
sanatları ürünleri miktar kısıtlamasına tabi olmayacaktır. 

Maddeö 

1. II Sayılı EK'de belirtilen miktarların bir kısmının önceden kullanılması sözkonusu 
olduğunda, her ürün kategorisi için, gelecek yılın limitinin % 6'sına kadar olan 
kısmının, cari yılda kullanımına müsaade edilecektir. 
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Önceden kullanılan miktarlar, müteakip yıl için belirlenen limitlerden düşülecektir. 

2. Herhangi bir düzenleme yılında kullanılmayan miktarın, sözkonusu yn için II sayılı 
EK'de belirlenen limitlerin % lO'una kadarına olan kısmının müteakip yılda 
kullanımına müsaade edilecektir. . 

3. Grup I'e ilişkin olarak yapılacak'transferlere, ancak aşağıda belirtilen durumlarda 
müsaade edilecektir: 

- kategori l'den 2 ve 3'e veya kategori 2 ve 3'ten kategori I'e transfer, transfer 
yapılacak kategori için belirlenmiş limitin % 7'sini aşmayacak şekilde yapılabilir, 

- kategori 2've 3 arasında yapılacak transferler, transfer yapılacak kategori için 
belirlenmiş limitin % 7'sini aşmayacak şekilde yapılabilir, 

- bu paragrafın ilk iki satırında belirtilenlerle uyumlu. olacak şekilde, 2 ve 3 ncü 
kategorilere yapılan toplam transferler, transfer yapılacak kategori için belirlenmiş 
limitin % 7'sini aşamaz, 

- 4,5,6,7 ve 8inci kategoriler arasında yapılacak transferler, transfer yapılacak kategori 
için belirlenmiş limitin % 7'sini aşamaz. 

II. ve III. Grup'da yeralan herhangi bir kategoriden I., II. ve III. Grup'da yer alan 
herhangi bir kategoriye yapılacak transfer, transfer yapılacak kategori için belirlenmiş 
limitin % 10'unu aşamaz. 

4. Yukarıda 3 üncü paragrafta atıfta bulunulan transferlere ilişkin çevrim tablosu I 
sayılı EK'te belirlenmiştir. 

5. Tek bir yıl içinde, herhangi bir kategoride 1,2 ve 3 ncü paragraflarda yer alan 
hükümlerin kümülatif olarak uygulanmasıyla ortaya çıkacak bir artış-1, II ve III sayılı 
Gruplarda sayılan ürünler için belirlenen limitlerin °/o 17'sini aşmamalıdır. 

6. İhracatçı Tarafın yetkilileri 1,2 ve 3 ncü paragraf hükümlerine başvurulması 
halinde diğer Tarafı en az onbeş gün önceden haberdar etmelidir. 

Madde 7 

1.Taraflardan birinin, miktar kısıtlamasına tabi olmayan ve işbu Protokolün kapsadığı 
diğer Taraf menşeli tekstil ürünlerinin ithalat miktarında: 

- ithalatçı Tarafın benzer veya rakip ürünlerinin üretimine zarar verecek şekilde, veya 

- ithalatçı Tarafın, ekonomik çıkarları gereği, 
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tehdit oluşturacak mutlak veya nisbi bir artış telakki etmesi halinde, uygun gördüğü bir' 
dönem için sözkonusu ürünlere yönelik olarak öngözetim veya geçmişe yönelik 
gözetim sistemi uygulayabilir. 

2. 1 nci paragraf hükmü uyarınca bir gözetim sistemini uygulamayı öngören Taraf, 
sözkonusu önlemi yürürlüğe koymadan en az bir iş günü önce diğer Tarafı haberdar 
edecektir. Bu durumda, herhangi bir Taraf işbu Protokol'ün 14 ncü Maddesi 
Çerçevesinde istişare talebinde bulunulabilir. . 

3. Türkiye tarafından bu Madde çerçevesinde gözetim sistemi uygulamaya konulması 
halinde, Macaristan, uygun olması halinde, işbu Protokol'ün Ek A sında belirlenmiş 
bulununan çift taraflı kontrol, sınıflandırma ve menşe şahadetnamesine ilişkin 
hükümleri uygulayacaktır. ö 

Madde 8 

1. Tarafların miktar kısıtlamasına tabi olmayan tekstil ürünleri ihracatı, aşağıdaki 
paragraflar uyarınca miktar kısıtlamasına tabi tutulabilir. 

2. Taraflardan biri, işbu Protokolün kapsadığı diğer taraf menşeili tekstil ürünlerinin 
ithalat miktarlarında meydana gelen artış veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği 
şartlarda meydana gelen değişikliklerin, ithalatçı Tarafın benzer veya doğrudan rakip 
ürünlerinin üretimi üzerinde ciddi zarar veya zarar tehdidi oluşturduğunu 'telakki 
etmesi halinde, sözkonusu. tekstil kategorisi için uygun bir kısıtlama seviyesinde 
anlaşmaya varmak amacıyla, işbu Protokoİ'ün 14 ncü Maddesi çerçevesinde istişare 
talebinde bulunulabilir. 

Üzerinde anlaşmaya varılan diğer Taraf menşeli ürün kategorisine ilişkin kısıtlama 
miktarı, hiçbir durumda ithalatçı Tarafın danışma talebinin yapıldığı aydan iki ay önce 
sona eren, eğer veri temini mümkün değil ise üç ay önce sona eren oniki aylık dönem 
ithalatının % 110'u seviyesinden daha düşük olamaz. 

3. Gecikmenin onarılması güç zararlara yol açabileceği kritik durumlarda danışma 
talebinin derhal yapılması şartıyla ithalatçı Taraf geçici olarak önlem alabilir. 
Sözkonusu önlem, danışma telebinin yapıldığı tarihten başlayarak üç aylık geçici bir 
dönem için Macaristan'ın Türkiye'ye ihracatı ya da Türkiye'den ithalatına miktar 
kısıtlaması getirmek şeklinde olacaktır. Bu tür bir geçici kısıtlama danışma talebinin 
yapıldığı aydan iki ay önce sona eren, eğer veri temini mümkün değil ise üç ay önce 
sona ereri oniki aylık dönem ithalat veya ihracatının en az % 25'i seviyesinde 
olacaktır. 

4. Danışmalar sonucunda bir ay içinde bir mutabakata varılamadığı takdirde, 3 ncü 
paragrafta atıfta bulunulan geçici kısıtlama üç aylık bir dönem için uzatılabilabilir 
veya danışma talebinin yapıldığı aydan iki ay önce sona eren, eğer veri temini 
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mümkün değil ise üç ay önce sona eren oniki aylık dönem ithalatının %110'u 
seviyesinden daha düşük olmamak kaydıyla yıllık olarak kesinleştirilebilir. 

5. 2, 3 ve 4 ncü paragraf hükümlerinin uygulanması halinde, Taraflar danışma 
talebinin yapılmasından önce sevk edilen sözkonusu tekstil kategorisi ürünlerinin 
ithalatına izin verecektir. 

2, 3 ve 4 ncü paragraf hükümlerinin uygulanması halinde, ilgili Taraf, miktar 
kısıtlaması uygulanmadan önce sonuçlandırılmış kontratlar dahilindeki ürünler için 
tesbit edilmiş kısıtlama seviyesine kadar olan miktarlar dahilinde ihracat ve ithalat 
lisansı düzenlemeyi taahhüt eder. 

6. Önlemin uygulama süresi ve bu Madde çerçevesinde tesbit edilen kısıtlama 
seviyesine uygulanacak yıllık. artış oranları önlem yürürlüğe konulurken 
belirlenecektir. 

7. İşbu Protokolün II ve III sayılı EK'te belirlenen miktar kısıtlamalarına tabi ürünler 
ihracatına ilişkin hükümler, kısıtlama miktarları bu Madde kapsamında belirlenen 
ürünler için de geçerli olacaktır. 

8. Bu Madde hükümleri çerçevesinde başvurulan önlemler, miktar kısıtlaması ve eş 
etkili önlemler için bu Protokol ile belirlenen yürürlük süresinden sonra hiçbir şekilde 
uygulanamaz. 

Madde 9 

Bu Protokol hükümleri, herhangi bir Tarafın kendi pazarındaki koşullar elverdiği 
takdirde, tek taraflı olarak miktar kısıtlamalarını kaldırmasını veya kısıtlama 
miktarlarının arttırmasını engellemez. 

' Madde 10 

1. Macaristan, işbu Protokol çerçevesinde belirlenmiş bulunan miktar kısıtlamasına 
tabi tüm tekstil ürünleri kategorileri için, Macaristan makamlarınca tanzim edilmiş 
olan bütün ihracat ve ithalat lisanslarına ve işbu Protokol'ün EK C'si hükümlerine tabi 
ve 5 nci Maddenin 3 ncü paragrafında atıfta bulunulan ürünlere ilişkin olarak 
Macaristan makamlarınca düzenlenmiş bulunan tüm sertifikalara yönelik olarak 
Türkiye'ye doğru istatistiki bilgi temin etmeyi taahhüt eder. 

Aynı şekilde Türkiye de Macaristan makamlarına Macaristan tarafından tanzim 
edilmiş bulunan ihracat lisans ve sertifikalarına istinaden Türk makamlarınca 
düzenlenmiş olan ithalat yetki belgelerine ilişkin olarak doğru istatistiki bilgi 
iletecektir. 
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2. Tüm ürün kategorilerine ilişkin olarak linçi paragrafta atıfta bulunulan bilgiler, 
Macaristan ihracat lisansları için, istatistiklerin ait olduğu ayı takip eden ayın, ithalat 
lisansları için, istatistiklerin ait olduğu ayı takip eden ikinci ayın sonunda iletilecektir. 

3. Taraflar, işbu Protokol kapsamında bulunan tüm tekstil ürünleri ithalatına ilişkin 
geçmiş yılın istatistiklerini her yıl 15 'Nisan'a kadar karşı tarafa iletmeyi taahhüt eder. 

Taraflar, karşı Tarafın talebi üzerine işbu Protokol kapsamında bulunan tüm tekstil 
ürünleri ihracatına • ilişkin olarak ellerinde bulunan istatistiki bilgiyi karşı Tarafa 
ileteceklerdir. 

Taraflar, Madde 5 (l)'de yer alan ürünlere ilişkin istatistiki bilgiyi karşı Tarafın yetkili 
makamlarına ileteceklerdir. 

4. Tüm ürün kategorileri için 3 ncü paragrafta atıfta bulunulan bilgiler, istatistiklerin 
ait olduğu dört aylık dönemi izleyen üçüncü ayın sonunda iletilecektir. 

5. Teati edilen bilgilerin incelenmesi sonucunda, ihracat ve ithalat.değerleri arasında 
önemli farklılıklar tesbit edilmesi halinde işbu Protokolün 14 ncü Maddesinde 
belirlenen usuller çerçevesinde danışmalarda bulunulabilir. 

. •• :' M a d d e l l 

1. Türkiye ve Macaristan arasındaki işbu Protokolün etkin bir biçimde işlemesini 
teminen Taraflar nakliye hileleri, yön değiştirmeler, kaynak ülke veya yer konusunda 
yanlış beyan, belgelerde hile, ürünlerin elyaf içeriği, .miktarı, tanımı veya 
sınıflandırılması itibariyle veya diğer herhangi bir anlamda yanlış beyanı önlemek, 
soruşturmak ve gerekli yasağı veya idari tedbirleri almak amacıyla işbirliği yapmak 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

Bu mey anda, Macaristan ve Türkiye, ilgili ithalatçılar ve/veya ihracatçılar üzerinde 
kanuni bağlayıcılığı olan ıslah edici tedbirler de dahil olmak üzere, sözkonusu ihlallere 
karşı etkin tedbir alınmasını mümkün kılmak için gerekli yasal şartları ve idari usulleri 
tesis etmek konusunda anlaşmışlardır. 

2. Taraflardan herhangi biri eldeki bilgilere dayanarak mevcut Protokolün ihlal 
edildiğini telakki ederse, sözkonusu Taraf tatmin edici bir sonuca ulaşmak amacıyla 
danışma talebinde bulunacaktır. Bu danışmalar mümkün olduğunca erken ve en geç 
talebin iletildiği tarihi müteakip 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. 

3. Her iki Taraf, ihlal olduğuna dair yeterli kanıt bulunması halinde, karşı Taraf talep 
ederse, 2 nci paragrafta atıfta bulunulan danışmaların sonucunu beklenmeksizin, 
ihtiyati önlem olarak, 2 nci paragrafta atıfta bulunulan danışmalar sonucunda üzerinde 
anlaşmaya varılacak limitlere ilişkin düzenlemeleri, 2 nci paragrafla uyumlu olarak 
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yapılan danışma talebine ilişkin kota senesi için veya eğer cari yılın kotaları dolmuş ise 
müteakip yıl için gerçekleşirilmesini garanti etmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 

4. Tarafların, 2 nci paragrafta atıfta bulunulan danışmalar çerçevesinde tatmin edici bir 
sonuca ulaşamamaları halinde, talepte bulunan Tarafın, 
(a) Karşı Taraf menşeili ürünlerin işbu Protokolü ihlal edecek şekilde ithal edildiğine 
dair yeterli kanıt bulunması halinde, sözkonusu miktarları işbu Protokol çerçevesinde 
belirlenen limitlerden düşmeye, 

(b) Karşı Taraf menşeili ürünlere ilişkin olarak elyaf içeriği, miktar, tanım veya 
sınıflandırılma itibariyle yanlış beyan bulunduğuna dair yeterli kanıt olması halinde 
sözkonusu ürünlerin ithalini reddetmeye, 

(c) Karşı Taraf topraklarının o ülke menşeili olmayan mallara ilişkin olarak nakliye 
hilesi veya yön değiştirmeye karıştığının ortaya çıkması halinde karşı Taraf kaynaklı 
aynı mal halihazırda miktar kısıtlamasına tabi değilse miktar kısıtlaması uygulamaya 
veya uygun gördüğü diğer önlemleri almaya, 

hakkı olacaktır. 

5. Taraflar, Türkiye ile Macaristan arasındaki işbu Protokolün etkin olarak işlemesinin' 
temini amacıyla, bu Protokolün EK A'si hükümleriyle uyumlu olacak şekilde, ihlali 
önlemek, soruşturmak ve buna karşı yasal ve idari tedbirleri almaya ilişkin olarak tam 
işbirliği yapmak hususunda mutabıktırlar. 

Madde 12 
• • - • • . . • • : • " . 1 - . ' • - . i ; • : . • • ' • • 

1. Taraflar, geleneksel ticaret akışında meydana gelecek ani ve zararlı değişiklikleri 
önlemek hususunda işbirliği yapacaklardır. 

' •• ' . • • • ' ' . "• • i 

2. Geleneksel ticaret akışında ani ve zarar verici bir değişiklik meydana gelmesi 
halinde Taraflar ilgili kategoriye - yönelik olarak uygun görülen bir süm için bir 
öngözetim veya geriye dönük gözetim sistemi uygulamaya koyabilir. Gözetim sistemi 
uygulamayı öngören Taraf, uygulamayı başlatmadan en az bir işgünü önce karşı Tarafı 
uyaracak ve her iki Taraf sorunlara çözüm bulmak amacıyla danışma talep 
edebilecektir. Sözkonusu danışmalar talebin yapıldığı tarihten itibaren onbeş işgünü 
içerisinde gerçekleştirilmelidir. j 

3. Taraflar, miktar kısıtlamasına tabi tekstil ürünlerinin herhangi bir Tarafa ihracatının 
özellikle mevsimsel faktörler gözönünde bulundurularak, mümkün olduğunca eşit 
zaman aralıklarıyla dağıtılmasını sağlamak için çaba göstereceklerdir. 
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" ;•';;.;,.;• M a d d e 1 3 

1. Taraflar, EK A ve C d e atıfta bulunulan ihracat lisanslarının ve ithalat yetki 
belgelerinin ve dokümanlarının tahsisinde ayrımcılık yapmaktan kaçınacaklardır. 

2. Herhangi bir Tarafın, işbu Protokolün uygulanmasının ya da herhangi bir Tarafın 
ticari uygulamalarının, Macaristan ile Türkiye arasındaki mevcut ticari ilişkileri 
bozduğunu saptaması halinde, durumu çözüme kavuşturmak amacıyla Madde 14'te 
belirtilen usulle uyumlu olarak danışmalar hemen başlatılacaktır. 

Madde 14 

1. Aksi belirtilmedikçe, işbu Protokolde atıfta bulunulan özel danışma usulleri aşağıda 
yer alan kurallar çerçevesinde yürütülecektir: 

- danışmalar için yapılacak herhangi bir talep diğer Tarafa yazılı olarak 
bidirilecektûy 

- danışma talebinin yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, talepte bulunan 
Taraf, talebin mesnedini oluşturan neden ve şartları ortaya koyan bir bildirimde 
bulunacaktır, 

-Taraflar, talebin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, danışmalar 
başladıktan sonra geçecek bir ay içerisinde anlaşmaya varma veya her iki tarafı da 
tatmin edici bir sonuca ulaşma anlayışıyla, danışmalarda bulunacaklardır. 

2. Gerek görüldüğü takdirde, Taraflardan birinin talebi üzerine, işbu Protokolün 
uygulanmasından kaynaklanan problemlere ilişkin olarak danışmalar 
gerçekleştirilecektir. Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen tüm danışmalar, işbirliği 
ruhuyla ve Taraflar arasındaki farklılıkları giderme arzusuyla yapılacaktır. 

Maddel5 

1. İşbu Protokol Macaristan ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasıyla aynı 
gün yürürlüğe girecektir. İki Taraf arasında 22 Aralık 1995 tarihinde imzalanan 
Mutabakat Zaptında atıfta bulunulan dönemin sonunda sona erecektir. 

. ; . i • • • " ' • • . • • 

2. Taraflar, İşbu Protokolde yapılan değişiklikler üzerinde anlaşmaya varma 
anlayışıyla, 14. Madde çerçevesinde, her zaman danışma talebinde bulunabilir. 

3. Taraflar, herzaman, karşı Tarafa bildirimde bulunarak işbu Protokolü 
feshedebilirler. İşbu Protokol bu tür bir bildirimden altı ay sonra yürürlükten kalkar ve 
işbu Protokol ile belirlenen miktar kısıtlamaları oransal olarak azaltılır. 
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4. İşbu Protokole ilişik Ekler, Mutabakat Zabıtları ve Ortak Deklerasyonlar bu 
Protokolün ayrılmaz parçasını oluşturur. 

5. İşbu Protokol, Macaristan ile Türkiye arasında 8 Ocak 1997 tarihinde imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır. 

Madde 16 

İşbu Protokol iki nüsha olarak hazırlanacaktır. Sadece İngilizce metin esastır. 
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EKIA 

Madde 1 (1)' de atıfta bulunulan ürünler 

1. 1-114üncü kategoriler arasında yer alan ürünlerin, hammaddeleri özel olarak 
belirtilmediği takdirde, yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden yapılmış 
olduğu varsayılacaktır. 

2. Erkekler veya erkek çocuklarına ya da kadın veya kız .çocuklarına ait olduğu 
belirlenemeyen hazır giyim ürünleri adı geçen ikinci grup içinde sınıflandırılır, 

3. "Bebek giysileri" terimi kullanıldığında, bu terimden 86 cm (86 dahil) bedene 
•' kadar olan ürünler anlaşılır. 
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Kategori 

(D 
1 

CN Kodu 
1995 

(2) 
5204 11 00 
5204 19 00 
5205 1100 
5205 12 00 
5205 13 00 
5205 14 00 
5205 15 10 
5205 15 90 
5205 2100 
5205 22 00 
5205 23 00 
520524 00 
5205 26 00 
5205 27 00 
5205 28 00 
5205 3100 
5205 32 00 
5205 33 00 
5205 34 00 
5205 35 10 
5205 35 90 
5205 4100 
5205 42 00 
5205 43 00 
5205 44 00 
5205 46 00 
5205 47 00 
5205 48 00 
5206 1100 
5206 12 00. 
5206 13 00 
5206 14 00 
5206 15 10 
5206 15 90 
5206 2100 
5206 22 00 
5206 23 00 
5206 24 00 
5206 25 10 
5206 25 90 
5206 3100 
5206 32 00 
5206 33 00 
5206 34 00 
5206 35 10 
5206 35 90 
5206 4100 
5206 42 00 
5206 43 00 
5206 44 00 
5206 45 10 
5206 45 90 

Y 5604 90 00 

Pamuk ipliği 
getirilmemiş) 

GRUP IA 
Tanım 

(3) 
(parekende olarak satılacak hale 

Çevrim tablosu 

adet/kg 
(4) 

-

g/adet 
(5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



- 80 -

(IV 
2 

(2) . 
5208 11 10 
5208 1190 
5208 12 11 
5208 12 13 
5208 12.15 
5208 12 19 
5208 12 91 
52081293 
5208 12 95 
5208 12 99 
5208 13 00 
5208 19 00 
5208 21 10 
5208 2190 

5208 23 00 
5208 29 00 

.5208 3100 
5208 32 11 
5208 32 13 
5208 32 15 
5208 32 19 
5208 32 91 
5208 32 93 
5208 32 95 
5208 32 99 
5208 33 00 
5208 39 00 

5208 4100 
5208 42 00 
5208 43 00 
5208 49 00 
5208 5100 
5208 52 10 
5208 52 90 
520853 00 
5208 59 00 

5209 11 00 
5209 12 00 
5209 19 00 
5209 2100 
5209 22 00 
5209 29 00 
5209 3100 
5209 32 00 
5209 39 00 
5209 41-00 
5209 4200 
5209 43 00 
5209 49 10 
5209 49 90 
5209 51 00 
5209 52 00 
5209 59 00 

. 5210 11 10 
5210 1190 
5210 12 00 
5210 19 00 
5210 21 10 
5210 2190 
5210 22 00 
5210 29 00 
521031 10 
5210 3190 

-.(3) 
Pamuklu mensucat (gaz mensucat, kordeialar, kadife,. 
pelüş ve tırtıl mensucat, tüller ve diğer ag mensucat 
hariç) 

t 

(4) (5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



— 8 1 -

(D 

2 (a) 

(2) 
5210 32 00 
5210 39 00 
521041 00 
5210 42 00 
5210 49 00 
5210 5100 
5210 52 00 
5210 59 00 
5211 11 00 
5211 1200 
5211 19 00 
5211 2100 

. 5211 22 00 
521129 00 
52113100 
521132 00 
521139 00 
521141 00 
521142 00 
521143 00 
521149 10 
521149 90 
5211 5100 
5211 52 00 
5211 59 00 
5212 11 10 
5212 11 90 
5212 12 10 
5212 1290 
5212 13 10 
5212 13 90 
5212 14 10 
5212 14 90 
5212 15 10 
5212 15 90 
521221 10 
5212 2190 
5212 22 10 
5212 22 90 
5212 23 10 
5212 23 90 
5212 24 10 
5212 24 90 
5212 25 10 

,5212 25 90 
Y 581100 00 
Y 6308 00 00 

5208 3100 
5208 32 11 
5208 32 13 
5208 32 15 
5208 32 19 
5208 32 91 
5208 32 93 
5208 32 95 
5208 32 99 
5208 33 00 
5208 39 00 

(3) 

Pamuklu mensucat (gaz mensucat, kordelalar, kadife, 
pcltlş ve tırtıl mensucat, tüller ve diğer ağ mensucat 
hariç) (Ağartılmamış veya ağartılmış olanlar hariç) 

(4) (5) 

I 
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(D 

3 

(2) 
5208 4100 
5208 42 00 
5208 43 00 
5208 49 00 
5208 5100 
5208 52 10 
5208 52 90 
5208 53 00 
5208 59 00 
5209 31 00 
5209 32 00 
5209 39 00 

/ 5209 4100 
5209 42 00 
5209 43 00 
5209 49 10 
5209 49 90 
5209 5100 
5209 52 00 

\ 5209 59 00 
521031 10 
5210 3190 
5210 32 00 
5210 39 00 
52104100 
5210 42 00 
5210 49 00 
5210 5100 
521052 00 
5210 59 00 
52113100 
521132 00 
521139 00 
52114100 
52114200 
521143 00 
521149 10 
521149 90 
5211 5100 

• 521152 00 
5211 59 00 
5212 13 10 
5212 13 90 
5212 14 10 
5212 14 90 
5212 15 10 
5212 15 90 
5212 23 10 
5212 23 90 
5212 24 10 
521224 90 
5-212 25 10 
5212 25 90 

Y 581100 00 
Y 6308 00 00 

5512 1100 
5512 19 10 
5512 19 90 
5512 2100 
5512 29 10 
5512 29 90 
5512 9100 
5512 99 10 
5512 99 90 

(3) . 

Sentetik devamsız liflerden veya döküntülerinden 
dokunmuş mensucat (kordelalar, kadife, pelüş, havlu 
cinsi bukleli mensucat ve tırtıl mensucat hariç) 

(4) .'. (S) 

/ • 
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(D (2) > (3) (4) (5) 

5513 11 10 
5513 1130 
5513 1190 
5513 1200 
5513 13 00. 
5513 1900 
551321 10 
5513 2130' 
55132190 
5513 22 00 
5513 23 00 
5513 29 00 
5513 3100 
5513 32 00 
5513 33 00 
5513 39 00 
5513 4100 
5513 42 00 
5513 43 00 
5513 49 00 
51141100 
5114 12 00 
51 U 13 00 
5114 19 00 
5114 2100 
5114 22 00 
5114 23 00 
5114 29 00 
5U431Ö0 
5114 32 00 
5114 33 00 
5114 39 00 
51144100 
5114 42 00 
5114 43 00 
5114 49 00 
5515 11 10 
5515 1130 
5515 1190 
5515 12 10 
5515 12 30 
5515 12 90 
5515 13 11 
5515 13 19 
5515 1391 
5515 13 99 
5515 19 10 
5515 1930 
5515 1990 
5515 21 10 
5515 2130 
5515 2190. 
5515 22 11 
5515 22 19 
55152291 
5515 22 99 
5515 29 10 
5515 29 30 
5515 29 90 
551591 10 
55159130 
5515 9190 
5515 92 11 
5515 92 19 
5515 92 91 
5515 92 99 
5515 99 10 
5515 99 30 
5515 99 90 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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(D 

3 (a) 

(2) 
5803 90 30 

Y 5905 00 70 
Y 6308 00 00 

5512 19 10 
5512 19 90 
5512 29 10 
5512 29 90 
551299 10 
5512 99 90 
551321 10 
5513 2130 
5513 2190 
5513 22 00 
5513 23 00 
5513 29 00 
5513 3100 
5513 32 00 
5513 33 00 
5513 39 00 
5513 41 00 
5513 42 00 
3513 43 00 
5513 49 00 
55142100 
5514 22 00 
5514 23 00 
5514 29 00 
5514 3100 
5514 32 00 
551433 00 

' 5514 39 00 
55144100 
5514 42 00 

.5514 43 00 
5514 49 00 
5515 1130 
5515 1190 
5515 1230 
5515 12 90 
5515 13 19 
5515 13 99 
5515 1930 
5515 1990 
55152130 
5515 2190 
5515 22 19 
5515 22 99 
5515 29 30 
5515 29 90 
5515 9130 
5515 9190 
5515 92 19 
5515 92 99 
5515 99 30 
5515 99 90 

Y 5803 90 30 
Y 5905 00 70 
Y 6308 00 00 

(3) 

Sentetik devamsız liflerden veya döküntülerinden 
dokunmuş mensucat (kordelalar, kadife, pelüş, havlu 
cinsi bukleli mensucat ve tırtıl mensucat hariç) 
(Ağartılmamış veya ağartılmış olanlar hariç) 

(4) 

V 

(5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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GRUPIB 
(D 

4 

5 

6 

7 

8 

(2) I (3) | (4) | (5) 

6105 10 00 
6105 20 10 
6105 20 90 
6105 90 10 

6109 10 00 
6109 90 10 
6109 90 30 
611020 10 
611030 10 
6101 1090 
610120 90 
610130 90 

6102 10 90 
6102 20 90 
6102 30 90 
6110 10 10 
6110 1031 
6110 1035 
6110 1038 
6110 10 91 
6110 1095 
6110 1098 
61102091 
6110 20 99 
61103091 
6110 30 99 
6203 4110 
6203 41 90 
6203 42 31 
6203 42 33 
6203 42 35 
6203 42 90 
6203 43 19 
6203 43 90 
6203 49 19 
6203 49 50 

6204 61 10 
6204 62 31 
6204 62 33 
6204 62 39 
6204 63 18 
6204 69 18 

6211 32 42 
621133 42 
621142 42 
621143 42 
6106 10 00 
6106 20 00 
6106 90 10 

6206 20 00 
6206 30 00 
6206 40 00 

6205 10 00 
6205 20 00 
6205 30 00 

Gömlekler, tişörtler, yuvarlak balıkçı veya "polo" yakalı 
hafif ince örme kazak ve süveterler (Yünden veya ince 
hayvan kıllarından olanlar hariç) fanilalar, atletler, 
kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (Örme) 

Anoraklar, rüzgarlıklar, kolsuz ceketler ve benzeri eşya; 
kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya 
(ceketler ve blazerler hariç), anoraklar, rüzgarlıklar, 
kolsuz ceketler ve benzeri eşya (örme) 

Erkekler ve erkek çocuklar için dokunmuş mensucattan 
kısa pantolonlar, şortlar (yüzme kıyafetleri hariç) ve 
pantolonlar (bol pantolonlar dahil); kadınlar ve kız çocuklar 
için yünden, pamuktan veya suni liflerden dokunmuş 
mensucattan pantolonlar ve bol pantolonlar; pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden vücudun alt kısmına giyilen 
astarlı spor kıyafetleri (kategori 16 veya 29'da yer alanlar 
hariç) 

Kadınlar veya kız çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden bluzlar, gömlekler ve gömlek-
bluzlar (örme olsun olmasın) 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden gömlekler (örme olanlar hariç) 

6,48 

4,53 

1,76 

5,55 

4,60 

154 

221 

568 

180 

217 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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(D 

9 

20 

22 

22 (a) 

23 

• ' " 

(2) 

5802 1100 
5802 19 00 

Y 6302 60 00 

6302 21 00 
6302 22 90 
6302 29 90 
6302 31 10 
6302 3190 
6302 32 90 
6302 39 90 

5508 10 11 
5508 10 19 

5509 11 00' 
5509 12 00 
550921 10 
5509 2190 
5509 22 10 
5509 22 90 
550931 10 
5509 3190 
5509 32 10 
5509 32 90 
5509 4110 
5509 4190 
5509 42.10 
5509 42 90 
5509 5100 
5509 52 10 

' 5509 5290 
5509 53 00 
5509 59 00 
5509 6İ 10 
5509 6190 
5509 62 00 
5509 69 00 
5509 91 10 
5509 9190 
5509 92 00 
5509 99 00 

Y 5508 10 19 

5509 31 10 
. 5509 3190 

5509 32 10 
5509 32 90 
5509 61 10 

. 5509 6190 
5509 62 00 

. 5509 69 00 

5508 20 10 

5510 1100 
5510 12 00 
5510 20 00 
5510 30 00 
5510 90 00 

GRUP IIA 
. (3) ' 

Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat; pamuktan tuvalet 
ve mutfak bezleri (havlu cinsi mensucattan) (örme olanlar 
hariç) 

Yatak çarşafları (örme olanlar hariç) 

Sentetik devamsız liflerden veya döküntülerden iplikler 
(perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 

Sentetik devamslz liflerden veya döküntülerden iplikler 
(perakende .olarak satılacak hale getirilmemiş) (Âkrilik 
olanlar) 

Suni devamsız liflerden veya döküntülerinden iplikler 
(perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 

(4) 

• • ' • • . 1 - , 

(5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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(D 

32 

32 (a) 

39 

(2) 

5801 10 00 
5801 21 00 
5801 22 00 
5801 23 00 
5801 24 00 
580125 00 
580126 00 
58013100 
580132 00 
580133 00 
580134 00 
580135 00 
580136 00 

5802 20 00 
5802 30 00 

5801 22 00 

630251 10 
6302 5190 
6302 53 90 

Y 6302 59 00 
6302 91 10 
6302 9190 
6302 93 90 

Y 6302 99 00 

(3) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden dokunmuş 
kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (kordeialar ve pamuktan 
havlu cinsi bukleli mensucat hariç) ve tufte edilmiş 
mensucat 

a) Pamuktan kesilmiş atkı iplikti (fitilli) kadife ve peltlşlar 

Masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri (örme olanlar 
hariç) (pamuktan havlu cinsi bukleli mensucattan olanlar 
hariç) 

(4) (5) 

GRUP. IIB 
(D 

12 

13 

14 

(2) 

6115 1200 
6115 19 10 
6115 1990 
61152011 
6115 20 90 
61159100 
611592 00 
6115 93 10 
6115 93 30 
6115 93 99 
6115 99 00 

6107 1100 
6107 12 00 
6107 1900 

6108 2100 
6108 22 00 
6108 29 00 

6201 1100 
Y6201 12 10 
Y6201 12 90 
Y6201 13 10 
Y6201 13 90 

621020 00 

(3) , 

Külotlu çoraplar ve taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, 
soketler (bebekler için olanlar hariç) (varis çorapları dahil) 
(kategori 70'de yer alanlar hariç) (örme) 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden külotlar ve slipler, kadınlar ve 
kız çocuklar için külotlar ve slipler (örme) 

Erkekler ve erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden dokunmuş mensucattan 
paltolar, yağmurluklar, kolsuz kısa ceketler, pelerinler ve 
benzeri eşya (kategori 21'de yer alan parkalar hariç) 

(4) 

24,3 
çift 

17 

0,72 

(5) 

41 

59 

1389 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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(IV 

15 

16 

17 

18 

19 

(2) 

6202 11 00 
Y6202 12 10 
Y6202 12 90 
Y 6202 13 10 
Y6202 13 90 

6204 31 00 
6204 32 90 
6204 33 90 
6204 39 19 

6210 30 00 

6203 1100 
6203 12 00 
6203 19 10 
6203 19 30 
6203 2100 
6203 22 80 
6203 23 80 
6203 29 18 

62113231 
62113331 

6203 3100 
6203 32 90 
6203 33 90 
6203 39 19 

6207 11 00 
6207 19 00 
6207 2100 
6207 22 00 
6207 29 00 
6207 91 10 
6207 9190 
6207 92 00 
6207 99 00 
6208 11 00 
6208 19 10 
6208 19 90 
6208 2100 
6208 22 00 
6208 29 00 
6208 91 11 
6208 91 19 
6208 9190 
6208 92 10 
6208 92 90 
6208 99 00 

6213 20 00 
6213 90 00 

(3) 

Erkekler ve erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden dokunmuş mensucattan 
paltolar, yağmurluklar, kolsuz kısa ceketler, pelerinler ve 
benzeri eşya (kategori 2 l'de yer alan parkalar hariç) 

Erkekler ve erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve takımlar 
(kayak kıyafetleri hariç) (örme olanlar hariç); erkekler ve 
erkek çocuklar için pamuktan veya suni liflerden dış tarafı 
tek veya aynı mensucattan olan astarlı spor kıyafetleri 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden ceketler ve blazerler (örme 
olanlar hariç) 

Erkekler ve erkek çocuklar için fanilajar, atletler, külotlar, 
slipler, gece gömlekleri,, pijamalar, robdöşambrlar ve 
benzeri eşya (örme olanlar hariç) 

Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, 
kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, 
gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve 
benzerleri (örme olanlar hariç) 

Mendiller (örme olanlar hariç) 

(4) 

0,84 , 

0,80 

1,43 . 

59 

(5) 

1 190 

1250 

.700 

' • ' . ' • 

'7 
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• ( D -

21 

'24 

26 

(2) 

Y 6201 12 10 
Y6201 12 90 
Y6201 13 10 
Y6201 13 90 

6201 91 00 
6201 92 00 
620193 00 

Y 6202 12 10 
Y6202 12 90 
Y6202 13 10 

• Y6202 13 90 
6202 9100 
6202 92 00 
6202 93 00 

621132 41 
621133 41 
621142 41 
621143 41 

6107 2100 
6107 22 00 
6107 29 00 
6107 91 10 
6107 9190 
6107 92 00 

Y 6107 99 00 

610831 10 
6108 3190 
6108 32 11 
6108 32 19 
6108 32 90 
6108 39 00 
6108 9110 
6108 9190 
6108 92 00 
6108 99 10 

6104 4100 
6104 42 00 
610443 00 
6104 44 00 

6204 4100 
6204 42 00 
6204 43 00 
6204 44 00 

(3) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni Jiflerden parkalar; 
anoraklar, rüzgarlıklar, kolsuz kısa.ceketler ve benzeri 
eşya (örme olanlar hariç); pamuktan, sentetik veya suni 
liflerden vücudun üst kısmına giyilen astarlı spor 
kıyafetleri (kategori 16 veya 29'da yer alanlar hariç) . 

Erkekler veya erkek çocuklar için gece gömlekleri, 
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya 
(örme) 

Kadınlar veya kız çocuklar için gecelikler, pijamalar, 
lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya (örme) 

Kadınlar veya kız çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik Veya suni liflerden elbiseler 

(4) 

2,3 

3,9 ' 

3,1 

(5) , 

435 

257 

323 
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(D 

27 

28 ,\ 

29 

31 , 

68 

7 3 • • • ; . 

76 

(2) 

61045100 
,6104 52 00 
6104 53 00 

,6104 59 00 

6204 5100 
6204 52 00 
6204 53 00 
6204 59 10 

6103 4110 
'•' 6103 4190 

6103 42 10 
6103 42 90 
6103 43 10 
6103 43 90 
61034910 
6103.49 91 

6104 61 10 
6104 6190 
6104 62 10 
6104 62 90 
6104 63 10 
6104 63 90 
6104 69 10 
6104 69 91 

6204 1100 
6204 12 00 
6204 13 00 
6204,19 10 
6204 2100 
6204 22 80 
6204 23 80 
6204 29 18 

621142 31 
621143 31 

6212 10 00 

6111 1090 
611120 90 
611130 90 

Y 611190 00 

Y 6209 10 00 
Y 6209 20 00 
Y 6209 30 00 
Y 6209 90 00 

6112 1100 
6112 12 00 
6112 1900 
6203 22 10 
6203 23 10 
6203 29 11 
6203 32 10 
6203 33 10 
6203 39 11 

• 6203 42 11 
6203 42 51 
6203 43 11 
6203 43 31 
6203 49 11 
6203 49 31 

(3) 

Kadınlar ve kız çocuklar için etekler (pantolon etekler 
dahil) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden 
pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa 
pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafetleri hariç) (örme) 

Kadınlar veya kız çocukları için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takımlar ve takım elbiseler 
(örme olanlar hariç)(kayak kıyafetleri hariç); kadınlar veya 
kız çocuklar için pamuktan, sentetik veya suni liflerden 
dış tarafı tek veya aynı mensucattan o|an astarlı spor 
kıyafetleri 

Sutyenler (örülmüş olsun olmasın) 

Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı (kategori 10 ve 
87'de yer alan bebekler için eldivenler hariç); bebekler 
için uzun ve kısa konçlu çoraplar, sökeller (örme olanlar 
hariç) (kategori 88'de yer alanlar hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden örme spor 
kıyafetleri 

Erkekler veya erkek çocuklar için mesleki kıyafetler (örme 
olanlar hariç) Kadınlar veya kız çocukları için önlükler, 
gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (örme olanlar hariç) 

(4) 

2,6 

1.61 

.1,37 

18,2 

1,67 

(5) 

v 385 

' .'• : 620 

730 ' 

55 

600 

• 
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• (D 

77 
78 

83 

(2) 
6204 22 10 
6204 23 10 
6204 29 11 
6204 32 10 

• 6204 33 10 
6204 39 11 
6204 62 11 
6204 62 51 
6204 63 11 
6204 63 31 
6204 69 11 
6204 69 31 

621132 10 
621133 10 
621142 10 
621143 10 

Y 621120 00 
6203 4130 
6203 42 59 
6203 43 39 
6203 49 39 

204 6180 
6204 61 90 
6204 62 59 
6204 62 90 
6204 63 39 
6204 63 90 
6204 69 39 
6204 69 50 

6210 40 00 
6210 50 00 

62113100 
621132 90 
621133 90 
62114100 
621142 90 
621143 90 
6101 10 10 
610120 10 
610130 10 

6102 10 10 
6102 20 10 
6102 30 10 

. 6103 3100 
6103 32 00 
6103 33 00 

Y 6103 39 00. 

6104 3100 
6104 32 00 
6104 33 00 

Y 6104 39 00 

61122000 

6113 00 90 

6114 1000 
6114 20 00 
6114 30 00 

(3) 

Kayak kıyafetleri (örme olanlar hariç) 
Giyim eşyası (örme olanlar hariç) (kategori 6. 7, 8, 14, 15; 
16. 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ve 77'de yer alan 
giyim eşyaları hariç) 

Paltolar, ceketler, blazerler ve diğer giyitti eşyası (kayak 
kıyafetleri dahil) (örme) (kategori 4, 5, ,7, 13, 24, 26, 27, 
28, 68, 69, 72, 73, 74, 75'de yer alanlar hariç) 

(4) (5) 
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(D 

33 : 

34 .. . .';', 

35'. 

35 (a) 

(2) 

5407 20 11 

6305 32 81 
6305 32 89 
6304 33 91 
630533 99 

5407 20 19 

5407 10 00 
•5407 20 90 
5407 30 00 
5407 41 00 
5407 42 00 
5407 43 00 
5407 44 00 
5407 51 00 
5407 52 00 
5407 53 00 
5407 54 00 
5407 6110 
5407 6130 
5407 61 50 

.5407 6190 
. 5407 69 10 

540769 90 
5407 71 00 
540772 00 
5407 73 00 
5407 74 00 
5407 8100 
5407 82 00 
5407 83 00 

• 5407 84 00 
5407 9100 
5407 92 00 
5407 93 00 
5407 94 00 

Y 581100 00 

Y 5905 00 70 

5407 42 00 
5407 43 00 
5407 44 00 
5407 52 00 
5407 53 00 
5407 54 00 
5407 6130 
5407 61 50 
5407 6190 
5407 69 90 
5407 72 00 
5407 73 00 
5407 74 00 
5407 82 00 
5407 83 00 
5407 84 00 
5407 92 00 

. 5407 93 00 
5407 94 00 

Y 581100 00 
Y 5905 00 70 

GRUP IIIA 
(3) 

Genişliği 3 m'den az olan polietilen veya polipropilen 
şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat 

Şerit veya benzerlerinden ambalaj için torba ve çuvallar 
(örme olanlar hariç) 

Genişliği 3 metre veya daha fazla olan polietilen veya 
polipropilen şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat 

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 
(kategori 114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve dış 
lastiği için olanlar hariç) 

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 
(kategori 114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve dış 
lastiği için olanlar hariç) (Ağartılmamış veya ağartılmış 
olanlar hariç) 

(4) (5) 
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(D 

36' 

36 (a) 

37 

37.(a) 

• (2) 

• 5408 10 00 
5408 2100 
5408 22 10 
540822 90 
5408 23 10 
5408 23 90 
5408 24 00 
5408 3100 
5408 32 00 
5408 33 00 
5408 34 Ofr 

Y581I 0000 

Y 5905 00 70 

5408 10 00 
5408 22 10 
5408 22 90 
5408 23 10 

. 5408 23 90 
5408 24 00 
5408 32 00 
5408 33 00. 
5408 34 00 

Y 5811 00 00. 

Y 5905 00 70 

5516 11 00 
5516 1200 

. 5516 13 00 
5516 1400 
5516 2100 
5516 22 00 
5516 23 10 
5516 23 90 
5516 24 00 
551631 00 
5516 32 00 
5516 33 00 
5516 34 00 
55164100 
55164200 
5516 43 00 
5516 44 00 
551691 00 
5516 92 00 
5516 93 00 
5516 94 00 

5803 90 50 

Y.5905 00 70 

551612 00 
5516 13 00 
55161400 
5516 22 00 
5516 23 10 
5516 23 90 
5516 24 00 
5516 32 00 
5516 33 00 

(3) 

Suni fılament ipliklerinden dokunmuş mensucat (kategori 
114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 
planlar hariç) 

Suni fılament ipliklerinden dokunmuş mensucat (kategori 
114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 
olanlar hariç) (Ağartılmamış veya ağartılmış olanlar hariç) 

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat 

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat 
(Ağartılmamış veya ağrtılmış olanlar hariç) 

(4) (5) 

' ... .-" • :\ 

* 
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(D 

38A 

38 B 

40 

41 

42 

(2) 
5516 34 00 
5516 42 00 
5516 43 00 
5516 44 00 
5516 92 00 
5516 93 00 
5516 94 00 

Y 5803 90 50 
Y 5905 00 70 

6002 43 İ1 
6002 93 10 

Y 6303 91 00 
Y 6303 92 90 
Y 6303 99 90 

Y 6303 91 00 
Y 6303 92 90 
Y 6303 99 90 

6304 19 10 
Y 6304 19 90 
. 6304 92 00 

Y6304 93 00 
Y 6304 99 00 

5401 10 11 
• 5401 10 19 

5402 10 10 
5402 1090 
5402 20 00 
5402 31 10 
5402 3130 

' 5402 3190 
5402 32 00 
5402 33 10 
5402 33 90 
5402 39 10 
5402 39 90 
5402 49 10 

.5402 49 91 
5402 49 99 
5402 5110 
5402 5130 
5402 5190 
5402 52 10 
5402 52 90 
5402 59 10 
5402 59,90 
5402 6110 
5402 61,30 

• 5402 6190 
5402 62 10 
5402 62 90 
5402 69 10 
5402 69 90 

Y 5604 20 00 
Y 5604 90 00 

5401 20 10 
5403 10 00 
5403 20 10 
5403 20 90 

Y 5403 32 00 
5403 33 90 
5403 39 00 
5403 41 00 
5403 42 00 
5403 49 00 

(3) 

Sentetik liflerden perdelik mensucat (tül perdeler dahil) 
( ö r m e ) , • • ' • ' 

Tül perdeler (örme olanlar hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden dokunmuş 
perdeler (iç storİMY perde ve yatak tarbelaları ve diğer 
mefruşat eşyasrdahil) (örme olanlar hariç) 

Perakende satılacak hale getirilmemiş sentetik filament 
iplikleri (metrede 50 turdan az bükümlü veya hükümsüz 
tekstüre edilmemiş tek katlı olanlar.hariç) 

Perakende satılacak hale getirilmemiş sentetik ve suni 
filament iplikleri; suni liflerden iplikler; perakende 
satılacak hale getirilmemiş suni filament iplikleri (metrede 
250 turdan az bükümlü veya hükümsüz tek katlı viskoz 
ipeğinden iplikler ve tekstüre edilmemiş selüloz asetat 
iplikleri hariç) 

' ( 4 ) •• (5) 
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(D 

43 

46 

47 

.48 

49 

50 

(2) 
Y 5604 20 00 

5204 20 00 

5207 10 00 
5207 90 00 

5401 10 90 
5401 20 90 

5406 10 00 
5406 20 00 

5508 20 90 

5511 3000 

5105 1000 
5105 2100 
5105 29 00 
5105 30 10 
5105 30 90 

5106 10 10 
5106 10 90 
51062011 
5106 20 19 
5106 20 91 
5106 20 99 

5108 10 10 
5108 10 90 

5107 10 10 
5107 10 90 
5107 20 10 
5107 20 30 
51072051 
5107 20 59 
5107 20 91 
5107 20 99 

5108 20 10 
5108 20 90 

510910 10 
5109 10 90 
5109 90 10 
5109 90 90 
5111 11 11 
5111 11 19 
5111 1(91 
5111 1199 
51111911 
511119 19 
5111 1931 
51111939 
51(1 19 91 
5.111 19 99 
51112000 
511130 10 

. 511130 30 
51113090 
511190 10 
51119091 
511190 93 
511190 99 

(3) 

Sentetik veya suni filament iplikleri, suni devamsız 
liflerden iplikler, pamuk ipliği (perakende olarak satı(acak 
hale getirilmiş) 

Yün veya ince hayvan kılları (karde edilmiş veya 
taranmış) 

Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri veya ince hayvan 
kıllarından iplikler (perakende olarak satılacak' hale 
getirilmemiş) 

Taranmış (kamgam) yün iplikleri veya ince hayvan 
kıllarından iplikler (perakende olarak satılacak hale 
getirilmemiş) 

Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende 
olarak satılacak hale getirilmiş) 

Yün veya ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat 

(4) (5) 
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(I) 

51 

53 

54 ' 

55; 

56 

58 

59 

(2) 
5112 11 10 
5112 1190 
5112 19 11 
5112 19 19 
5112 1991 
51121999 
51122000 
5112 30 10 
5112 30 30 
51123090 
5112 90 10 
51129091 
5112 90 93 
5112 90 99 

5203 00 00 

5803 10 00 

' 5507 00 00 

5506 10 00 
5506 20 00 
5506 30 00 
5506 90 10 
5506 90 91 
5506 90 99 

5508 10 90 

5511 10 00 
'551120 00 

5701 10 10 
5701 10 91 
5701 10 93 
5701 10 99 
570190 10 
570190 90 
5702 10 00 
5702 31 10 
5702 3130 
5702 3190 
5702 32 10 
5702 32 90 
5702 39 10 
5702 41 10 
5702 4190 
5702 42 10 
5702 42 90 
5702 49 10 
5702 5100 
5702 52 00 

Y 5702 59 00 
57029100 
5702 92 00 

Y 5702 99 00 
5703 10 10 
5703 10 90 
5703 20 11 
5703 20 19 
5703 20 91 
5703 20 99 

(3) 

/ ' ' • • ' ; " • 

Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) 

Pamuktan gaz mensucat 

Suni devamsız lider (döküntüler dahil) (karde edilmiş, 
taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş) 

Sentetik devamsız lifler (döküntüler dahil) (karde edilmiş, 
taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş) 

Sentetik devamsız liflerden iplikler (döküntüler dahil) 
(perakende olarak satılacak hale getirilmiş) 

Düğümlü veya sarmalı halılar ve benzeri yer kaplamaları 
(hazır eşya halinde olsun olmasın) 

Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (kategori 58'de yer 
alan halılar hariç) 

(4) (5) 

• • > 
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(D 

60 

61 

62 

63 

(2) 
5703 30 11 
5703 30 19 
5703 30 51 
5703 30 59 

. 5703 30 91 
5703 30 99 
5703 90 10 
5703 90 90 
5704 10 00 
5704 90 00 

5705 00 10 
5705 00 31 
5705 00 39 

Y 5705 00 90 

5805 00 00 

Y 5806 10 00 
5806 20 00 
5806 31 10 
5806 31 90 
5806 32 10 
5806 32 90. 
5806 39 00 
'5806 40 00 
5606 00 91 

, 5606 0099 

5804 10 11 
5804 10 19 
5804 10 90 

. 5804 21 10 
5804 2190 
5804 29 10 
5804 29 90 
5804 30 00 

5807 10 10 
5807 10 90 

5808 10 00 
. 5808 90 00 

5810 10 10 
5810 10 90 
581091 10 
58109190 
5810 92 10 
5810 92 90 
5810 99 10 
5810 99 90 

5906 9100 

ex 6002 10 10 
6002 10 90 

ex 6002 30 10 
6002 30 90 

ex6001 10 00 
6002 20 31 
6002 43 19 

(3) 

• . ' ' . . . • 

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, 
Aubıısson. Beauvais ve benzeri ile iğne işlemesi duvar 
kaplamaları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya 
halinde olsun olmasın) 

Kordelalar ve paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik veya, 
liflerden atkı ipliksiz kordelalar (böldükler) (kategori 
62'de yer alan etiketler ve benzeri eşya hariç) (Kauçuk 
ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden 
elastiki mensucat (örme olanlar hariç) 

Tırtıl iplik (kıtık şenil iplikler dahil), gipe iplikler 
(metalize iplikler ve gipe edilmiş at kılından iplikler hariç) 

Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme 
mensucat hariç); el işi veya makina işi parça, şerit veya 
motif halinde dantel) l 

Dokunmaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, 
armalar ve benzeri eşya (parça halinde, şerit halinde 
veya şekline ya da ölçüsüne göre kesilmiş) (dokunmuş) 

Parça halinde kordonlar, şeritçi eşyası ve benzeri süs 
eşyası, saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya 

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler 

Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik 
içeren sentetik liflerden örme mensucat ve ağırlık 
itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içeren örme 
mensucat 

Sentetik liflerden raschel danteli ve" uzun tüylü mensucat 

(4) 

, 

(5) 
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(D 
65 

66 

(2) 
5606 00 10 

Y 600 i 10 00 
' 60012100 

6001 22 00 
6001 29 10 
6001 91 10 
6001 91 30 
6001 91 50 
6001 91 90 
6001 92 10 
600192 30 
600192 50 
600192 90 
6001 99 10 

Y 6002 10 10 
6002 20 10 
6002 20 39 
6002 20 50 
6002 20 70 

Y 6002 30 10 
6002 41 00 
6002 42 10 
6002 42 30 
6002 42 50 
6002 42 90 
6002 43 31 
6002 43 33 
6002 43 35 
6002 43 39 
6002 43 50 
6002 43.91 
6002 43 93 
6002 43 95 
6002 43 99 

. 6002 9100 
6002 92 10 
6002 92 30 
6002 92 50 
6002 92 90 
6002 93 31 
6002 93 33 
600293 35 
6002 93 39 
6002 93 91 
6002 93 99 

630] 10 00 
630120 91 
630120 99 
630130 90 

Y 6301 40 90 
Y 6301 90 90 

(3) 
Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden örme 
mensucat (kategori 38 A ve 63'de yer alanlar hariç) 

•Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden 
battaniyeler ve diz battaniyeleri (örme olanlar hariç) 

(4) (5) 
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GRUP III B 
(D 

10 

67 

67 (a) 

69 

70 

(2) 

6111 10 10 
61112010 
611130 10 

Y 6111 90 00 

6116 1020 
6116 10 80 
61169100 
6116 92 00 
6116 93 00 
6116 99 00 
5807 90 90 
6113 00 10 

. 6117 1000 
. 6117 20 00 

6117 80 10 
6117 80 90 
6117 90 00 

6301 20 10 
630130 10 
6301 40 10 
6301 90 10 

6302 10 10 
6302 10 90 
6302 40 00 

Y 6302 60 00 

6303 11 00 
6303 12 00 

. 6303 19 00 

6304 11 00 
6304 9100 

Y 6305 20 00 
Y 6305 32 90 
Y 6305 39 00 
Y 6305 90 00 

6305 32 11 
6305 33 10 

6307 10 10 
6307 90 10 

6305 32 11 
6305 33 10 

6108 11 10 
6108 1190 

. 6108 19 10 
6108 19 90 

6115 1100 
6115 20 19 
6115 93 91 

(3) 

Eldivenler (örme) 

' l • 

Giyim eşyasının diğer aksesuarı (örme) (bebekler için 
olanlar hariç); her çeşit mefruşat eşyası (örme); perdeler 
ve iç storlar, perde ve yatak tarbelaları ve diğer mefruşat 
eşyası (örme), battaniyeler ve diz battaniyeleri (örme), 
giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının parçaları 
(örme) 

Polietilen veya polipropilen şeritlerden ambalaj için torba 
ve çuvallar . 

Kadınlar veya kız çocuklar için kombinezon, jüp veya 
jüponlar (örme) 

Tek katı 67 desiteksten (6,7 teks) az olan sentetik 
liflerden külotlu çoraplar ve taytlar. Kadınlar için sentetik 
liflerden uzun çoraplar 

(4) 

17 
çift 

7,8 

30,4 
çift 

(5) 

59 

128 

33 
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(D 

72 

74 

75 

84 

85 

86 

87 

88 

90 

(2) 

61123110 
61123190 
6112 39 10 
6112 39 90 
611241 10 
6112 4190 
611249 10 
6112 49 90 

62111100 
6211 12 00 

6104 1100 
6104 12 00 
6104 13 00 

Y 6104 19 00 
6104 2100 
6104 22 00 
6104 23 00 

Y 6104 29 00 

6103 1100 
6103 12 00 
6103 19 00 
6103 2100 
6103 22 00 
6103 23 00 
6103 29 00 

6214 20 00 
621430 00 
6214 40 00 
6214 90 10 

6215 20 00 
6215 90 00 

6212 20 00 
6212 30 00 
6212 90 00 

Y 6209 10 00 
Y 6209 20 00 
Y 6209 30 00 
Y6209 90 0O 

6216 00 00 

Y6209 10 00 
Y 6209 20 00 
Y 6209 30 00 
Y 6209 90 00 

6217 10 00 
6217 90 00 

5607 4100 
5607 49 11 
5607 49 19 
5607 49 90 
5607 50 11 
5607 50 19 
5607 50 30 
5607 50 90 

(3) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden yüzme 
kıyafetleri > 

Kadınlar veya kız çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve takımlar 
(örme) (kayak kıyafetleri hariç) 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve takımlar 
(örme) (kayak kıyafetleri hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden şallar, 
eşarplar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya 
(örme olanlar hariç) , , 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden boyun 
bağları, papyonlar ve kravatlar (örme olanlar hariç) 

Korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, çorap bağları, 
jartiyerler ve benzeri eşya ve bunlar için parçalar (örülmüş 
olsun olmasın) 

Eldivenler (örme olanlar hariç) 

Uzun ve kısa konçlu çoraplar ve soketler (örme olanlar 
hariç); giyim eşyasının diğer aksesuarı, giyim eşyasının 
veya giyim eşyası aksesuarının parçaları (bebekler için 
olanlar hariç), (örme olanlar hariç) 

Sentetik liflerden sicimler, kordonlar, ip ve halatlar 
(örülmüş olsun olmasın) 

(4) 

9,7 

1,54 

0,80 

17,9 

8,8 

(5) 

103 

650 

1 250 

56 

114 
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(1) 

91 

93 

94 

95 

96 

(2) 

6306 21 00 
6306 22 00 
6306 29 00 

Y 6305 20 00 
' Y 6205 32 90 

Y 6305 39 00 

5601 10 10 
5601 10 90 
560121 10 
5601 21 90 
5601 22 10 
560122 91 
560122 99 
5601 29 00 
560130 00 

5602 10 19 
5602 10 31 
5602 10 39 
5602 10 90 
5602 2100 
5602 29 90 
5602 90 00 

Y 5807 90 10 

Y 5905 00 70 

6210 10 10 

6307 90 91 5603 11 10 
5603 11 90 
5603 12 10 
5603 12 90 
5603 13 10 
5603 13 90 

5603 14 10 
5603 14 90 
5603 91 10 
5603 91 90 
5603 92 10 
5603 92 90 

5603 93 10 
" 5603 93 90 

560394 10 
5603 94 90 

Y 5807 90 10 

Y 5905 00 70 

6210 10 91 
6210 10 99 

Y 6301 40 90 
Y 6301 90 90 

6302 22 10 
6302 32 10 
6302 53 10 
6302 93 10 

6303 92 10 
6303 99 10 

(3) 

Çadırlar 

Dokunmuş mensucattan ambalaj için torba ve çuvallar 
(polietilen veya polipropilen şeritlerden olanlar hariç) 

Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan 
mamul eşya; uzunluğu 5 mm.'yi geçmeyen dokumaya 
elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli maddelerin 
toz ve tarazları 

Keçe ve keçeden mamul eşya (emdirilmiş veya sıvanmış 
olsun olmasın) (yer kaplamaları hariç) 

Dokunmamış mensucat ve dokunmamış mensucattan eşya 
(emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş 
olsun olmasın) 

i •• 

t 

(4) (5) 
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(D 

97 

98 

99 

100 

101 

109 

110 

(2) 

Y 6304 19 90 
Y 6304 93 00 
Y 6304 99 00 

Y 6305 32 90 
Y 6305 39 00 

6307 10 30 
Y 6307 90 99 

5608 İ l l i 
5608 11 19 
5608 11 91 
5608 11 99 
5608 19 11 
5608 19 19 
5608 19 31 
5608 19 39 
5608 19 91 
5608 19 99 
5608 90 00 

5609 00 00 

5905 00 10 

5901 10 00 
5901 90 00 

5904 10 00 
590491 10 
5904 9190 
5904 92 00 

5906 10 10 
5906 10 90 
5906 99 10 
5906 99 90 

5907 00 10 

5907 00 90 

5903 10 10 
5903 10 90 
5903 20 10 
5903 20 90 
5903 90 10 
5903 90 91 
5903 90 99 

Y 5607 90 00 

6306 1100 
6306 12 00 
6306 19 00 
6306 3100 
6306 39 00 

63064100 
6306 49 00 

(3) 

• i 

Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya 
elverişli maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ 
ve fileler 

İplik, sicim, ip, halat veya katlı bükülu iplikten diğer eşya 
(dokumaya elverişli kumaşlar ve bunlardan mamul eşya 
ile kategori 97'de yer alan eşya hariç) 

Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan 
tUrden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya 
elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf 
bezler, hazır tualler; şapkacılıkta kullanılan bukran ve 
benzeri sertleştirilmiş mensucat 

Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir 
sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli 
mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer 
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) 

Kauçuklu mensucat (örme olanlar hariç) (her nevi nakil 
vasıtası iç ve dış lastiği için olanlar hariç) 

Emdirilmiş veya sıvanmış diğer mensucat mensucat; 
tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için 
boyanmış bezler "tualler" (kategori 100'de yer alanlar 
hariç) 

Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler 
emdirilmiş sıvanmış kaplanmış veya bu maddelerle, lamine 
edilmiş mensucat 

Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) 
(sentetik liflerden olanlar hariç) 

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar, yelkenler 

Dokunmuş mensucattan şişme yataklar 

(4) 'İS)-. . 
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(D 

111 

112 

113 

114 

115 

117 

(2) 

6306 91 00 
6306 99 00 

' 6307 20 00 
Y 6307 90 99 

6307 10 90 

5902 10 10 
5902 10 90 
5902 20 10 
5902 20 90 
5902 90 10 
5902 90 90 

5908 00 00 
5909 00 10 
5909 00 90 
5910 00 00 

5911 10 00 
Y 591120 00 

591131 11 
5911 31 19 
59113190 
5911 32 10 
591132 90 
591140 00 
591190 10 
5911 90 90 

5306 10 11 
5306 10 19 
5306 10 31 
5306 10 39 
5306 10 50 
5306 10 90 
5306 20 11 
5306 20 19 
5306 20 90 

5308 90 11 
5308 90 13 
5308 90 19 

5309 1111 
5309 11 19 
5309 1190 
5309 19 10 
5309 19 90 
5309 21 10 
5309 2190 
5309 29 10 
5309 29 90 

531100 10 

5803 90 90 

5905 00 31 
5905 00 39 

(3) 

Dokunmuş mensucattan kamp eşyası (şişme yataklar ve 
çadırlar hariç) 

Dokunmuş mensucattan diğer hazır eşya (kategori 113 ve 
114'de yer alanlar hariç) 

Yer bezleri, bulaşık bezleri ve toz bezleri (örme olanlar 
hariç)-

Teknik amaçlar için kullanılmaya mahsus dokunmuş 
mensucat ve bundan eşya 

Keten veya rami iplikleri 

Ketenden veya ramiden dokunmuş mensucat 

(4) (5) 
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(D 

118 

120 

121 

122 ; 

123 

(2) 

6302 29 10 
6302 39 10 
6302 39 30 
6302 52 00 

Y 6302 59 00 
6302 92 00 

Y 6302 99 00' 

Y 6303 99 90 

6304 19 30 
Y 6304 99 00 

Y 5607 90 00 

Y 6305 90 00 

580190 10 

6214 90 90 

(3) 

Ketenden veya ramiden masa örtüleri, tuvalet ve mutfak 
bezleri (örme olanlar hariç) 

Ketenden veya ramiden perdeler ve iç storlar, perde ve 
yatak farbelaları ve diğer mefruşat eşyası (örme olanlar 
hariç) 

Ketenden veya ramiden sicimler, kordonlar ip ve halatlar 
(örülmüş olsun olmasın) 

Ketenden ambalaj için kullanılmış torba ve çuvallar (örme 
olanlar hariç) 

Ketenden veya ramiden dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl 
mensucat (kordelalar hariç) 

Ketenden veya ramiden şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, 
peçeler, duvaklar ve benzeri eşya (örme olanlar hariç) 

(4) (5) 

• 
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EKIB 
Madde 1.1.'de Atıfta Bulunulan Ürünler Listesi 

39 26 5505 10 
3926 20 00 00 5505 20 00 00 

42 03 55 11 
4203 10 5511 10 00 00 
4203 10 00 01 551120 00 00 
4203 10 00 ' 02' 5511 30 00 00 

43 03 56 02 
4303 10 5602 10 
4303 90 00 00 5602 21 00 00 

43 04 4304 00 5602 29 
4304 00 00 02 5602 90, 00 00 
4304 00 00 99 56 03 

50 03 57 01 
. 5003 10 00 00 5701 10 
5003 90 00 . 00 5701 10 10 01 

51 03 • " '! 5701 10 10 02 
5103 10 5701 10 .91 
5103 20 5701 10 91 01 
5103 30 00 00 5701 10 91 02 

52 02 5701 10 93 
5202 10 00 00 570110- 93 01 
5202 91 00 00 5701 10 93 02 
5202 99 00 00 5701 10 99 

53 01 5701 10 99 01 
530130 5701 10 99 02 

53 02 570190 
5302 90 00 00 5701 90 10 

53 04 570190 10 01 
5304 90 00 00 5701 90 10 02 

53 05 5701 90 90 
5305 19 -00 00 570190 90 01. 
530529 00 00 ' 570190 90 02 
5305 99 00 99 57 02 • 

53 11 531100 5702*10 00 00 
531100 10 00 • 5702 20 00 00 
531100 90 5702 31 
531100 90 oı 5702 32 
531100 90 99 5702 39 

54 04 5702 41 
5404 90 5702 42 

54 05 5405 00 00 00 5702 49 
54 07 5407 00 5702 51 00 00 

5407 20 5702 52 00 00 
5407 20 11 00 5702 59 00 00 
5407 20 19 00 5702 91 00 00 
5407 20 90 00 5702 92 00 00 
5407 71 00 00 5702 99 00 00 
540772 00 00 57 03 
5407 73 00 00 5703 10 

." 5407 74 00 00 5703 20 
5407 81 00 00 5703 30 
5407 82 00 00 5703 90 
5407 83 57 04 
5407 84 00 00 570410 00 00 
5407 91 00 00 5704 90 00 00 
5407 92 00 00 57 05 5705 00 
5407 93 5705 00 10 
5407 94 00 00 5705 00 31 

55 05 5705 00 39 
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6303 99 

6304 11 
6304 19 
6304 19 
6304 19 
6304 19 
6304 91. 
6304 92 
6304 93 
6304 99 

6306 11 
6306 12 
6306 19 
6306 21 
6306 22 
6306 29 

6307 10 
6307 10 
6307 10 
6307 10 
6307 20 
6307 90 
6307 90 

00 
10 
.30 
90 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

10 
30 
90 
00 

ıo 

00 

00 
00 , 
00 .. 

00' 
o o .'•' 
00 
00 
00 
00 . 

00. 
00 
99 

6307 90 
6307 90, 
6307 90 
6307 90 
'6307 90 
6307 90 

. 630790 
63 09 630900 

6309 00 
6309 00 

63 10 . 
6310 10 
6310 10 
6310 10 
6310 10 
6310 10 
6310 10 
6310 10: 

94 04 
9404 30 
9404 30 

. 9404 30 
9404 90 
9404 90 
9404 90 

10 
. 10 
91 
99 
99 
99 
99 

• 00 
.00 

10 
10 
30 
30 
90 
90 

10 
90 
10. 
90 

01 
99 
00 

01 
• 02 
99 
01 

. 99 

01 
02 
02 

00 
00 
00 
00 
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EKII 

Türkiye'nin Macaristan için Belirlediği Miktar Kısıtlamaları 
(Bu ekte sıralanan kategorilerintam ürün tanımlan bu Protokolün I sayılı Ekinde yer 

almaktadır) 

1997 
Grup 
IA 
IA 
IA 
IB 
IB 
IB 
IB 
IB 
IIA 
IIA 
IIB 
IIB 
IIB 
IIB 
IIB 
IIIB 

Kategori 
2 
2a 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
20 
12 
15 
16 
17 
24 
117 

Birim 
ton 
ton 
ton 
1000 adet 
1000 adet 
1000 adet 
1000 adet 
1000 adet 
ton 
ton 
1000 çift 
1000 adet 
1000 adet 
1000 adet 
1000 adet 
ton 

Limit 
175 
54 
73 

540 
217 
236 
161 
213 
115 
181 

-1839 
143 
47 
73 

378 
26 

Üzerinde mutabakata varılan miktar kısıtlamalarından ihracat miktarlan düşülürken, 
toplam miktar kısıtlamasımn % 5'ine kadar, dönüşüm katsayısı olarak, ticari boyutlan 
130 cm'den küçük olan 5 giysiye karşılık (bebek giysileri dışmda olanlar), ticari 
boyutlan 130 cm'den büyük olan 3 giysi kuralı uygulanabilir. Bu ürünlere ilişkin 
İhracat Lisansının 9 No'lu kutusuna "Ticari boyutlan 130 cm'den büyük olmayan 
giysilerin dönüşüm katsayısı uygulanmalıdır." kaydı konulmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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EKIII 

Macaristan'ın Türkiye'den ithalatta Uyguladığı Tavanlar 

' KIŞIMI 

(Tam ürün tanımlan bu Protokolün III sayılı EK inin 2 nci Kısmında yer almaktadır.) 

Macaristan'ın global kotaları çerçevesinde Türkiye'nin payı: 

Değerler milyon dolar olarak verilmiştir: 

Alt tavan 

Dış Giyim 
Tuhafiye 
Diğer giyim eşyası 
Dokuma 
İkinci el giyim eşyası 

1997 

3,8 
1,0 
0,6 
1,0 

. ' ' ' — • , 

• Notlar: 

1. Tüketim mallarına ilişkinglobalfotaların dağıtımında Macaristan, Türk menşeli 
tekstil ve konfeksiyon ürünlerine, sınıflandırılmalarını da kapsayacak şekilde tercihli 
bir uygulamayı garanti edecektir. 

2. Bu EK te yer alan Türkiye'ye ait alt tavanlar, Macaristan'm iç tüketiminde önemli 
bir artış olması halinde, Türkiye'nin pazara giriş olanaklarmı iyileştirmek amacıyla 
yemden düzenlenecek olup, özellikle, tüketim ürünlerine uygulanan genel global kota 
seviyesinde bir artış olması sonucu Türkiye'nin alt tavan paylarında bir düşüş 
olmasına meydan verilmeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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EKA 

BAŞLIKI 

Sınıflandırma 

Madde 1 

Her iki tarafın yetkili makamian, Kombine Nomenklatürde (CN) yapılan herhangi bir 
değişikliği, yürürlüğe girmeden önce birbirlerine bildirmeyi taahhüt ederler. 

Her iki tarafın yetkili makamları, işbu Protokole tabi olan ürünlerin sınıflandırılmasına 
ilişkin herhangi bir karan, kabul edilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde 
birbirlerinin yetkili makamlanna bildireceklerdir. Bu bilgilendirme: , 

a) ilgili ürünlerin tanımlarını, 
b) ilgili kategori, ilgili CN kodlarını, 
c) karara yol açan sebepleri 

içerecektir. 

Sınıflandırmaya ilişkin bir karar, uygulamada veya mevcut Protokole tabi olan herhangi 
bir ürünün kategorisinde değişikliğe yol açtığı takdirde, sözkonusu karardan etkilenen 
ürünler, böyle bir değişimden sonra değerlendirildikleri kategori ve uygulama için işbu 
Protokol çerçevesinde belirlenen ticaret rejimine tabi olacaklardır. Böyle bir karar, 
diğer tarafa bildirildikten 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. , 

Taraflar, işbu Protokolün 2 (2) nci Maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmek anlayışıyla, bu Protokolün 14 ncü Maddesinde belirlenen usullere uygun 
olarak danışmalarda bulunmak hususunda mutabıktırlar. 

Karann uygulanma tarihinden önce sevk edilen ürünler, sevk tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde ithal edilmeleri kaydıyla, önceki sınıflandırma uygulamasına tabi 
tutulacaklardır. 

İşbu Protokolün kapsamındaki ürünlerin sınıflandırmasına ilişkin olarak, Türkiye'ye 
giriş aşamasında Macaristan ve Türkiye arasında görüş farklılığı bulunması halinde, 
ilgili sınıflandırma üzerinde anlaşmaya varma anlayışıyla, 14 ncü Madde uyannca 
danışmalar yapılana kadar, sınıflandırma geçici olarak ithalatçı tarafın göstergeleri baz 
alınacaktır. Uzlaşmaya vanlamadığı takdirde, mallann sınıflandırması, Kombine 
Nomenklatürde kesin bir sınıflandırma yapılabilmesini teminen Ortak Komiteye 
sunulacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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BAŞLIKII 

Menşe 

Madde2 

1. işbu Protokolde belirlenmiş düzenlemelere uygun olarak, Türk menşeli mallan 
Macaristan'a, Macar menşeli malların Türkiye'ye ihracı, örneği işbu Protokole ekli Macar 
veya Türk menşe sertifikası eşliğinde gerçekleştirilecektir. 

2. Bununla birlikte, Grup III'deki ürünler, işbu Protokolde belirlenmiş rejim çerçevesinde, her 
iki tarafta yürürlükte olan ilgili hükümlerle uyumlu olarak, ihracatçının sözkonusu ürünlerin 
Macaristan veya Türkiye menşeli olduklarını kanıtlayan fatura veya başka bir ticari belge 
ibraz etmesi durumunda, Türkiye veya Macaristan'a ithal edilebilirler. 

3. Avrupa Anlaşmasının 4 ncü Protokol'üne uygun olarak düzenlenmiş EURİ. dolaşım 
sertifikası veya EUR2. formu eşliğinde ithal edilen mallar için yukarıda linçi paragrafta 
atıfta bulunulan menşe şehadetnamesi gerekmemektedir. 

Madde 3 

Menşe şehadetnamesi ancak ihracatçının ya da vekilinin yazılı talebi üzerine düzenlenir. 
Macaristan ve Türkiye'nin yetkili makamları, menşe şahadetnamelerinin doğru olarak 
doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür; bu amaçla gerekli herhangi bir belgeyi veya delili 
talep edecekler veya uygun buldukları herhangi bir kontrolü gerçekleştireceklerdir. 

Madde 4 

Aynı kategoride yer alan ürünlerin menşelerinin belirlenmesinde farklı ölçütler bulunması 
halinde, şahadetname veya beyanname düzenlenirken temel alınan ölçütün belirlenebilmesi 
için, menşe şehadetnameleri veya beyannameleri malların yeterince ayrıntılı tanımını 
içermelidir. 

Madde 5 

Menşe şahadetnamesi ile ithalat formalitelerini yerine getirmek amacıyla mallar için gümrük 
ofislerinde hazırlanan benzer belgelerde yer alan ayrıntılar arasında küçük farklılıkların ortaya 
çıkması şahadetnamede yer alan ifadelerin doğruluğuna gölge düşürmez. 

BAŞLIKIII 

Türkiye'de miktar kısıtlamalarına tabi ürün kategorilerine ilişkin çift taraflı.kontrol sistemi 

BÖLÜM I-İHRACAT 

Madde 6 

Macaristan yetkili makamları, II sayılı EK'te atıfta bulunulan tekstil ürünlerinin, işbu 
Protokolün hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi imkan dahilinde olan miktar sınırlamaları 
kadar ile işbu Protokolün 7 ve 8'inci Maddeleri uyarınca miktar kısıtlaması veya gözetim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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önlemine tabi tekstil ürünlerinin, Macaristan'dan sevkiyatında her parti ürün için ihracat lisansı 
düzenleyeceklerdir. 

Madde 7 

1. İhracat lisansı, bu EK'e ilişik örneğe uygun olacak ve Türkiye'nin gümrük bölgelerine 
yapılacak ihracat için geçerli olacaktır. 

2. Her ihracat lisansı, sözkonusu ürün miktarının, ilgili ürün kategorisi için belirlenmiş olan 
miktar limitinden düşüldüğünü ve işbu Protokolün II Sayılı Ek'inde sıralanan ürün 
kategorilerinden sadece birini kapsadığını teyid etmelidir. İhracat lisansı, bahse konu 
ürünlerin bir veya daha fazla sevkiyatı için kullanılabilir. 

3. II Sayılı EK'te belirtilen dönüşüm oranı uygulandığında, ihracat lisansının 9 ncu kutusuna 
"Ticari boyutu 130 cm'yi geçmeyen giysilerin dönüşüm oranı uygulanacaktır" ibaresi 
eklenecektir. 

Madde 8 

önceden verilmiş bir ihracat lisansının iptali veya değiştirilmesi halinde, Türk yetkili makamları 
derhal durumdan haberdar edilmelidir. 

Madde 9 

1. İşbu Protokol uyarınca ihracat lisansı sevkiyattan sonra düzenlenmiş olsa dahi, lisansa konu 
mallar sevkiyatın gerçekleştiği sene için belirlenmiş bulunan miktar limitlerinden 
düşülecektir. 

2. l'inci Paragrafın uygulanmasında, sevkiyatın, malların uçak, gemi veya herhangi bir diğer 
araca yüklendiği tarihte gerçekleştiği kabul edilecektir. 

Madde 10 

12 nci ve daha sonraki Maddelerin uygulanmasıyla ilgili olarak, ihracat lisansı ibrazı, lisansın 
kapsadığı ürünlerin sevkiyatını takip eden yılın 31 Mart'ından önce gerçekleştirilecektir. 

BÖLÜM II 

İTHALAT 

Madde 11 

Miktar kısıtlamasına tabi tekstil ürünlerinin Türkiye'ye ithali, bir ithalat yetki belgesi veya 
ruhsatı ibrazına tabi olacaktır. 

Madde 12 

1. Türk yetkili, makamları yukarıda Madde ll'de atıfta bulunulan ithalat yetki belgesi veya 
ruhsatını, karşılık gelen ihracat lisansının aslının ithalatçı tarafından ibrazını müteakip en geç 
beş iş günü içerisinde otomatik olarak düzenleyeceklerdir. 
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.2. İthalat yetki belgeleri düzenlenme tarihlerinden itibaren tüm Türk Gümrük Bölgesinde altı 
ay boyunca geçerli olacaktır. 

3. Herhangi bir ihracat belgesinin geri alınması durumunda, Türk yetkili makamlan da 
sözkonusu belgeye istinaden düzenlenmiş olan ithalat yetki belgesi veya ruhsatını iptal 
edeceklerdir. 

Bununla birlikte, Türk yetkili makamlarının ihracat lisansının geri alınması veya iptal 
edilmesinden ürünlerin Türkiye'ye ithalinden sonra haberdar edilmesi halinde, sözkonusu 
miktarlar ilgili kategori ve kota senesi için belirlenmiş olan miktar limitlerinden düşülecektir. 

Madde'13 

1. Türk yetkili makamlarının, belirli bir kategori için, herhangi bir yılda, Macaristan tarafından 
düzenlenen ihracat lisanslarının toplam miktarının, sözkonusu kategori için II Sayılı EK'de 
belirlenmiş olan ve işbu Potokol hükümleri çerçevesinde tanınan arttırım İmkanlan 
çerçevesinde değiştirilebilen miktarları veya işbu Protokolün 8 nci Maddesine uygun olarak 
belirlenen herhangi bir miktarı aştığının farkına varması durumunda, bahsi geçen makamlar 
ithalat yetki belgesi veya ruhsatı düzenlemeyi durdurabilirler. Bu durumda, Türk yetkili 
makamları, hemen Macaristan makamlarını haberdar edecek ve işbu Protokolün 14 ncü 
Maddesinde belirlenen özel danışma mekanizması derhal işletilecektir. 

2. Miktar kısıtlamasına veya gözetim sistemine tabi olan Macar menşeli ürünlerin ihracatının, 
işbu EK hükümlerine uygun oİarak Macaristan tarafından düzenlenmiş bir ihracat lisansı 
eşliğinde gerçekleşmemesi durumunda, ilgili Türk makamlan ithalat yetki belgesi veya 
ruhsatı düzenlemeyi reddedebilirler. 

Bununla birlikte, bahse konu ürünlerin Türkiye'ye ithaline yetkili makamlar tarafından izin 
verilmesi halinde, sözkonusu miktarlar, işbu Protokolün 11 nci Maddesi hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, Macaristan yetkili makamlarının teyidi alınmadan, işbu Protokolün II Sayılı 
EK'i ile veya 8 nci Maddeye dayanarak belirlenmiş miktar limitlerinden düşülmeyecektir. 

. BAŞLIKIV 

İhracat sertifikası ve menşe şahadetnamesinin şekli ve düzenlenmesi, ve Türkiye'ye ihracata 
ilişkin hükümler 

Madde 14 

1. İhracat lisansı ve menşe şahadetnamesi, usulüne uygun olmak kaydıyla ilave nüshalar ihtiva 
edebilir. Bunlar İngilizce ve Fransızca olacaktır. El yazısı kullanımı halinde, mürekkeple ve 
matbu harflerle doldurulacaktır. 

Sözkonusu belgeler, 210x297 mm. ölçüsünde olacaktır. Kullanılan kağıt, beyaz yazı kağıdı 
olacak, mekaniksel odun hamuru içermeyecek ve 25g/m2'den hafif olmayacaktır. 

Belgelerin bir çok nüshası bulunması durumunda, sadece asıl olan en üst nüsha "gloş 
modelli fona" hasılacaktır. Bu nüsha "orjinal", diğer nüshalar ise "nüsha" şeklinde açıkça 
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belirtilecektir. İşbu Protokol hükümleri uyarınca, Türkiye'ye yapılan ihracatın denetlenmesi 
aşamasında, Türk yetkili makamları tarafından sadece orjinal nüsha geçerli kabul edilecektir. 

2. Her belge, basılmış olsun veya olmasın, kendisini tanımlayan bir standart seri numarası 
taşıyacaktır. 

Bu numara aşağıdaki unsurlardan oluşacaktır: 

• Macaristan'ı tanımlamak üzere iki harf: HU 

• Türkiye'yi tanımlamak üzere iki harf: TR 

• Söz konusu yılın son hanesine tekabül eden ve kota yılını tanımlayan tek haneli bir 
rakam, örneğin 1996 için 6. 

o Düzenleyen makamı tanımlayan 01 'den 99'a kadar ardarda sıralanmış iki haneli bir 
rakam. 

• 00001'den 99999'a kadar ardarda sıralanmış beş haneli bir rakam. 

Madde 15 

İhracat lisansı veya menşe şahadetnamesi ilgili oldukları ürünlerin nakliyesinden sonra 
düzenlenebilir. Böyle durumlarda, "sonradan verilmiştir" ibaresini taşımalıdırlar. 

Madde 16 

1. İhracat lisansının veya menşe şahadetnamesinin çalınması, kaybolması veya tahrip olması 
durumunda, ihracatçı, belgeyi düzenleyen yetkili hükümet makamına, sahip olduğu ihracat 
belgelerine istinaden ikinci bir nüsha düzenlemesi için müracaatta bulunabilir. Bu şekilde 
ikinci kez düzenlenen şahadetname veya lisans "surettir" ibaresini taşıyacaktır. 

2. İkinci nüsha, ihracat lisansının veya menşe şahadetnamesinin orjinal tarihini taşıyacaktır. 

BAŞLIK V 

TÜRKİYE'NİN MACARİSTAN'A İHRACATINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Maddel7 

Gerekli görüldüğü takdirde, Türkiye'nin Macaristan'a ihracatına ilişkin özel idari hükümler 
belirlemek için, işbu Protokolün 14 ncü Maddesi çerçevesinde, herhangi bir Taraf danışma 
talebinde bulunabilir. 

Bu tür hükümler, işbu Protokol çerçevesinde Macar ihracatçılara sağlanan ile aynı veya 
eşdeğer korumayı Türk ihracatçılara sağlayacaktır. 
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BAŞLIK VI 

İDARİ İŞBİRLİĞİ 

Madde 18 

İşbu Protokol hükümlerinin uygulanmasında, Macaristan ve Türkiye, tam bir işbirliği içinde 
olacaklardır. Bu amaçla, Taraflar, teknik konular üzerine olanlar da dahil olmak üzere 
görüşmelerde ve görüş teatisinde bulunmaya hazır olacaklardır. 

Madde 19 

İşbu EK'in doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla, Macaristan ve Türkiye, işbu EK 
hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş ihracat lisansları ve menşe şahadetnamelerinin veya 
yapılmış herhangi bir bildirimin güvenilirlik ve doğruluğunun kontrolü için karşılıklı yardımda 
bulunacaklardır. 

Madde 20 

Macaristan, ihracat lisansı ve menşe şahadetnamesi düzenlemeye ve tasdik etmeye yetkili 
makamların isim ve adreslerini, bu makamlar tarafından kullanılan mühür örnekleri ve ihracat 
lisanslarını imzalamakla yükümlü memurların imza örnekleriyle birlikte Türkiye'ye 
gönderecektir. 

Madde 21 

1. Menşe şahadetnamesi veya ihracat lisanslarının müteakip tahkiki rasgele veya yetkili Türk 
makamların şahadetnamenin veya lisansın güvenilirliği veya bahsi geçen ürünlerin gerçek 
menşei hakkındaki bilginin doğruluğuna ilişkin makul tereddütleri bulunması durumunda 
yapılacaktır. 

2. Böyle durumlarda, Türk yetkili makamları, soruşturmanın mesnedini oluşturan şekil veya 
içeriğe ilişkin nedenleri belirterek, ilgili menşe şehadetnamesi veya ihracat lisansını veya bir 
nüshasını yetkili Macar makamlarına gönderecektir. Fatura ibraz edilmişse, sözkonusu 
fatura veya nüshası, şahadetname veya lisansa veya onların nüshalarına eklenecektir. Yetkili 
makamlar, bahsi geçen şahadetname veya lisansta yer alan ayrıntıların hatalı olduğuna dair 
bir bilgiye sahip olmaları durumunda bunu da ileteceklerdir. 

3. Yukarıdaki linçi paragraf hükümleri, işbu EK'in 2inci Maddesinde belirlenen menşe 
bildirimlerinin müteakip tahkikinde de uygulanacaktır, 

4. Yukarıdaki linçi ve 2nci paragraf çerçevesinde yürütülen müteakip tahkiklerin sonuçlan en 
geç üç ay içinde Türk yetkili makamlarına bildirilecektir. 

Gönderilen bilgi, tartışmalı şahadetname, lisans veya beyannamenin ihraç edilmiş bulunan 
mallara ait olup olmadığını ve bu malların, işbu Protokol ile belirlenen düzenleme 
çerçevesinde ihracata uygun olup olmadığını içerecektir. Türkiye'nin talebi halinde 
sözkonusu bilgi, gerçekleri, özellikle de malların gerçek menşeine ilişkin olanları tam olarak 
belirleyebilmek için gerekli tüm belgelerin nüshalarını da içerecektir. 
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Benzer tahkiklerin menşe beyannamelerinin kullanımında sistematik düzensizlikleri ortaya 
çıkarması durumunda, Türkiye, bahsi geçen ürünlerin ithalini bu EK'in 2 nci Maddesi 1 nci 
paragrafındaki hükümlere tabi tutabilir. 

5. Menşe şehadetnamelerinin müteakip tahkiki amacıyla şahadetnamelerin nüshalan ve ilgili 
ihracat belgeleri, yetkili Macar makamları tarafından en az üç sene muhafaza edilecektir. 

6. İşbu maddede belirtilen rastlantısal inceleme usulüne başvurulması, bahsi geçen ürünlerin iç 
piyasada kullanımının serbest bıral. İmasına bir engel teşkil etmemelidir. 

Madde 22 

1. 2linçi Maddede atıfta bulunulan inceleme sonucu elde edilen, ya da Macaristan veya Türk 
yetkili makamlarının elinde bulunan bilgiler işbu Protokol hükümlerinin ihlal edildiğini veya 
hile yapıldığını doğruluyor ya da şüphe uyandınyorsa, Taraflar, sözkonusu hile veya ihlali 
engellemek için acil olarak işbirliği yapacaklardır. 

2. Bu amaçla, Macaristan ve Türk yetkili makamlan, kendi istekleriyle veya birbirlerinin talebi 
üzerine, Macaristan ve Türkiye'nin taraf olduğu işbu Protokolü ihlal eden işlemlerle ilgili 
olarak, gerekli soruşturmaları yürütücek veya yürütülmesini sağlayacaklardır. Taraflar, 
gerçek menşeleri belirlenecek olan ürünlere ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, hile veya 
ihlale neden olan diğer bilgileri, sözkonusu soruşturmalann sonuçlan ile birlikte karşılıklı 
olarak bildirirler. 

3. Aralannda anlaşmaları durumunda, Tarafların atadığı memurlar, yukanda 2 nci paragrafta 
atıfta bulunulan soruşturmalara katılabilirler. 

4. Yukanda 1 nci paragrafta atıfta bulunulan işbirliği çerçevesinde, Macar ve Türk yetkili 
makamlan, işbu Protokol hükümlerinin ihlali veya yapılan hileyi önlemede kullanılabilir 
kabul ettikleri herhangi bir bilgiyi mübadele edeceklerdir. Bu tür mübadeleler, özellikle 
Taraflann, bahsi geçen ürünlerin herhangi bir Tarafa ithalinden önce Macaristan veya 
Türkiye'den transit geçiş yaptığını düşünmelerine neden olacak makul sebepler bulunması 
durumunda, Macaristan'daki veya Türkiye'deki tekstil ürünleri üretimi ve Taraflann işbu 
Protokol kapsamlıdaki ürünlerede üçüncü ülkelerle ticarete ilişkin bilgi içerebilir. Herhangi 
bir Tarafın talebi üzerine sözkonusu bilgiler, eldeki tüm ilgili belgelerin nüshalannı 
içerebilir. 

5. İşbu Protokol hükümlerinin ihlal edildiğine veya hile yapıldığına dair yeterince kanıt 
bulunması halinde, Macaristan ve Türkiye'nin yetkili makamlan, Protokolün 11 nci 
Maddesinin 4 ncü paragrafında belirlenen tedbirleri ve böyle bir hile veya ihlalin tekrannı 
önlemek için gerekli diğer tedbirleri almaya karar verebilirler. 
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I. İhracatçı (Adı, Açık Adresi, Ülke) 

5. Malı teslim alan (İsim, açık adres, ülke) (Tercihe Bağlı) 

8. Sevk tarihi ve yeri- Taşıma aracı 

ORJİNAL 

3 Kota yılı 

2 No 

4 Kategori Numarası 

İHRACAT LİSANSI 
(Tekstil ürünleri) 

6 Menşe Ülke 7 Varış Ülkesi 

9. Tamamlayıcı ayrıntılar 

10 Marka ve İşaretler-Kolilerin sayı ve türleri - ÜRÜNLERİN TANIMI 11 Miktar (1) 12 FOB Değeri (2) 

13 YETKİLİ MAKAM ONAYI 
Ben, aşağıda imzası bulunan, yukanda tanımlanan ürünlerin Avrupa Dirliğinde yürürlükte bulunan hükümlere uygun olarak 6 numaralı kutuda belirtilen ülke 
menşeili olduğunu tasdik ederim. 

14 Yetkili Makam (Adı, Açık Adresi, Ülke) 
Yer 

(İmza) (K«şe) 

(1) Net ağırlık (kg) ve aynı zamanda bahsekonu kategori için net ağırlık dışında kullanılan birim cinsinden miktar gösterilir. 

(2) Satış Kontratında belirtilen döviz cinsinden 
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l.lhracatçı (Adı, Açık Adresi, Ülke) 

5. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) 

ORJÎNAL 

4 Kategori Numarası 

MENŞE ŞAHADETNAMESİ 
(Tekstil Ürünleri) 

6 Menşe Ülke 7 Varış Ülkesi 

8. Sevk yeri ve tarihi-Taşıma aracı 9. Tamamlayıcı ayrıntılar 

10 Marka ve İşaretler-Kolilerin sayı ve türleri - ÜRÜNLERİN TANIMI llMiktar(l) 12 FOB Değeri (2) 

13 YETKİLİ MAKAM ONAYI 
Ben, aşağıda imzası bulunan, yukarıda tanımlanan ürünlerin Avrupa Birliğinde yürürlükte bulunan hükümlere uygun olarak 6 numaralı kutuda belirtilen ülke 
menşeili olduğunu tasdik ederim. ' 

14 Yetkili Makam (Adı, Açık Adresi, Ülke) 

(İmza) (Kaşe) 

(1) Net ağırlık (kg) ve aynı zamanda bahsekonu kategori için net ağırlık dışmda kullamlan birim cinsinden miktar gösterilir. 

(2) Satış kontratında belirtilen döviz cinsinden 
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EKB 

Macaristan ve Türkiye'ye işbu Protokolün 4 (2) nci Maddesinde belirtilen anlamda 
tekrar ithal sözkonusu olduğu takdirde, aşağıda belirtilen özel hükümler aksini 
gerektirmedikçe, bu EK'e ekli listede sıralanan ürünler, işbu Protokolün hükümlerine 
tabi olacaktır: . 

1. 2inci paragraf uyarınca, sadece bu EK'e ekli listede belirlenen miktar 
kısıtlamalarına tabi ürünlerin Türkiye'ye tekrar ithali, işbu Protokolün 4(2) inci 
Maddesinde belirtilen anlamda tekrar ithal telakki edilecektir. 

2. Bu EK'e ekli liste kapsamı dışında kalan ürünlerin tekrar ithali, sözkonusu 
ürünlerin II sayılı EK kapsamında miktar kısıtlamasına konu olması halinde, işbu 
Protokolün 14 üncü maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde gerçekleştirilecek 
danışmalar sonucunda miktar•kısıtlaması veya gözetim önlemine tabi tutulabilir. 

3. Her iki tarafın çıkarları da dikkate alınarak, Türkiye kendi isteğiyle, veya 
Macaristan'dan işbu Protokolün 14 üncü maddesi çerçevesinde gelecek bir talebe 
karşılık olarak: 

a) belirlenmiş miktar limitlerinin bir kısmının bir kategoriden bir diğer kategoriye ön 
kullanım veya bir yıldan müteakip yıla taşıma şeklinde transferi olasılığım; 

b) sözkonusu limitlerin arttmmı olasılığını 

inceleyerek, buna imkan tanıyabilir. 

4. Bununla beraber, Türkiye, yukarıda 3 üncü paragrafta belirlenen esneklik 
kurallarını, aşağıda belirtilen limitler dahilinde, otomatik olarak uygulayabilir : 

a) kategoriler arasında yapılacak transferler, transfer yapılan kategorinin miktarının 
%25'ini geçemez, 

b) spesifik miktar limitlerinin bir yıldan müteakip yıla aktarımı cari kullanım yılı için 
belirlenen miktarın % 13,5ini geçemez. 

c) spesifik miktar limitlerinin ön kullanımı, cari kullanım yılı için belirlenen miktarın 
% 7,5ini geçemez. ' 

5. Türkiye yukarıdaki paragraflar uyarınca bir önlem aldığı takdirde Macaristan'ı 
haberdar edecektir. 

6. Türk yetkili makamları, linçi paragrafta atıfta bulunulan miktarları ekonomik etkili 
hariçte işleme rejimini düzenleyen on yetki belgesi düzenleme tarihinde 
düşeceklerdir. Spesifik miktar limiti, Ört yetki belgesi düzenlenen yıl miktarından 
düşülecektir. 
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7. Bir kategoriden diğerine yapılan transferler ve II ve III sayılı Gruplarda yer alan 
ürünlere ilişkin miktar limitlerinde . gerçekleştirilen toplam kesintiler işbu 
Protokolün I sayılı EK inde yer alan çevrim tablosuna göre hesaplanacaktır. 

8. Bu EK'te yer alan tüm ürünler için Macaristan kanunlannca yetkili kılınmış 
kurumların vereceği menşe şahadetnameleri işbu Protokolün EK A'sına uygun 
olarak düzenlenecektir. Bu belgeler, işleme faaliyetinin Macaristan'da 
gerçekleştiğine dair kanıt teşkil etmek üzere, yukanda 6ıncı paragrafta belirtilen ön 
yetki belgesine atıfta bulunan bir ibare taşıyacaktır. 

9. Türkiye, yukanda 6ncı paragrafta atıfta bulunulan ön yetki belgesini düzenleyen 
Türk yetkili makamlarının isim, adres ve mühür örneklerini Macaristan'a 
iletecektir. 

10. Yukandaki linçi ve 9uncu paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Macaristan 
ve Türkiye, Taraflann işbu Protokolün hariçte işleme hükümlerinden 
yararlanmasını ve Macaristan ile Türkiye arasındaki tekstil ürünleri ticaretinin 
gelişimini sağlayacak uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla danışmalara devam 
edeceklerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



EKB'YEEK 

MACARİSTAN'A YÖNELİK OPT MİKTAR SINIRLARI 

(Pratik nedenlerle EK'te kullanılan ürün tanımlan kısaltılmış şekilde verilmiştir.) 

Kat 

4 
5 
6 
7 
8 
12 
15 
16 
17 
24 

Tanım 

Tişörtler 
Süveterler 
Örülmüş pantolanlar 
Bluzlar 
Gömlekler 
Çoraplar. 
Kadm paltoları 
Takımlar 
Ceketler 
Pijamalar 

Birim 

adet 
adet 

...adet 
adet 
adet 

...........çift 
......adet 

..adet 

..adet 
...........adet 

Yıl 

1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 .;•.'' 
1997 
1997 

Türkiye'nin 
miktar limitleri 

> 

• • ' • • • • • ' ı 
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. EKC 

5inci Maddenin 3üncü Paragrafına İstinaden 

Macaristan menşeili küçük işletme ürünleri ve folklorik ürünler 

1. Küçük işletme ürünlerine ilişkin olarak 5inci Maddenin 3üncü paragrafında imkan 
tamnan muafiyetler sadece aşağıda sıralanan tipteki ürünlere uygulanacaktır: 

a) sadece ayak veya el ile çalışan dokuma tezgahlannda örülmüş, Macaristan'ın 
küçük işletmelerinde geleneksel olarak yapılmış dokumalar, 

b) yukarıda değinilen dokumalardan elle elde edilmiş ve sadece elle, herhangi bir 
makinamn yardımı olmaksızın dikilmiş Macaristan'm küçük işletmelerinde 
geleneksel olarak yapılmış giysiler ve diğer tekstil ürünleri, 

c) Türkiye ile Macaristan arasında ekli listede mutabakata varıldığı üzere, 
Macaristan'ın el yapımı geleneksel folklorik ürünleri 

Sadece, tedarikçi Tarafın yetkili makamlarınca, bu EK'e ekli örneğe uygun olarak 
belgelendirilmiş ürünler sözkonusü muafiyetlerden faydalanacaktır. Bu belgelerde 
düzenlenme gerekçeleri belirtilmelidir. İthalatçı Tarafın yetkili makamları, sözkonusü 
belgeleri, ilgili ürünlerin bu EK'te belirtilen şartlan sağladığını kontrol ettikten sonra 
kabul edecektir. Yukanda (c) paragrafında belirtilen ürünlere ilişkin belgeler, açıkça 
görülebilecek şekilde yazılmış 'TOLKLORİK" ibaresini taşımalıdır. Bu ürünlerin 
niteliğine ilişkin anlaşmazlıkları çözmek amacıyla bir ay içerisinde danışmalarda 
bulunulacaktır. 

Bu EK kapsamında yer alan ürünlerin ithalatının Türkiye'de sorun yaratacak bir 
düzeye ulaşması halinde, gerekli olduğu takdirde, bir miktar kısıtlaması uygulaması 
yoluyla sorunu çözüme kavuşturma anlayışı içinde en kısa zamanda Macaristan ile, • 
işbu. Protokolün 14üncü maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde, danışmalar 
başlatılacaktır. 

2. EK A'nm IVncü ve Vnci Kısım hükümleri bu EK'in linçi paragrafı kapsamında 
bulunan ürünlere "mutatis mutandis" olarak uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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EKC'YEEK 

Üzerinde Mutabakata Vanlan Geleneksel Folklorik Macaristan El Yapımı Tekstil 
Ürünleri Listesi 

Bu liste yalnızca tarihsel olarak, ve sadece Macaristan'a özgü geleneksel folklorik 
tekstil ürünlerini içermektedir. 

Sözkonusu ürünler, bluzlar, gömlekler ve tunikler ile yelekler, önlükler, masa örtüleri, 
şallar ve eşarplardır. 

Aşağıda isim, tanım ve stilleri belirtilen bu ürünler şu özelliklere sahiptirler: 

- Macaristan elsanatı atölyelerinde üretilmişlerdir. 
- Macar folklorik stilinde sadece elle işlenmiş nakışlarla süslenmişlerdir. 
- Aplike nakış içermezler. 
- Fermuarsız ürünlerdir. 

İsimler ve tanımlar 

(a)INGVAlXAK/BLUZOK 

Stil 

Matyo 
Paloc 

Dokunmuş kumaştan tunikler, kollu veya kolsuz Sioagard 
gömlek ve gömlek çeşitleri (sık nakışlı) 

(b)LAJBI/MELL*ENY 

Kolsuz, fermuarsız veya düğmesiz, yelek 
şeklinde dokunmuş giyim eşyaları (sık nakışlı) 
(c)KÖTÖ/KÖTENY 

önlük şeklinde dokunmuş giyim eşyaları (sık 
nakışlı) 

Kalocsa 
Furta 
Kunsâg 
Bereg 
Heves 
Matyo 
Kunsâg 

Matyo 
Kalocsa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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(d)FUTÖ/TERITÖ/GARNITURA/ALÂTET Matyo 
Paloc 

Masa örtüleri ve değişik çeşitlerde servis ürünleri Tura 
(sık nakışlı) Buzsak 

Hovey 
Kalocsa 
Kunsâg 
Bereg 
Szûr(keçe ve keçeden eşya articles) 
Szûcs 

(e)VÂLLKENDÖ/KENDÖ/STÖLA Matyo 
Sioagard 

Örme şal ve atkı türleri (püsküllü veya 
püsküUsüz) (sık nakışlı) (püsküllerinin sadece 
elle yapıldığı ürünler) 
(f)BLUZOK KEVERT MOTIVUMOKKAL Macaristan'ın değişik yörelerinden 

folklor stillerinin bileşimleri 
örülmüş bluzlar (sık nakışlı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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MUTABAKAT ZAPTI NO: 1 

Macaristan ile Türkiye arasındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticaretine ilişkin işbu Protokol 
çerçevesinde, Protokolün 7 nci ve 8 nci Maddelerinin, gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde, 
Macaristan ve Türkiye'nin, Türk ve Macar iç piyasa ilkeleri ile uyumlu olarak gözetim sistemi veya 
koruma önlemleri uygulamasını engellemeyeceği hususunda Taraflar mutabıktırlar. 

Böyle bir durumda, işbu Protokolün Ek Asının uygulanacak ilgili hükümlerine ilişkin olarak, 
uygun bir yöntemle, Taraflar önceden bilgilendirileceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Macaristan Cumhuriyeti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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MUTABAKAT ZAPTI No: 2 

İşbu Protokolün 12 nci Maddesinin 1 nci paragrafıyla uyumlu olmak kaydıyla, zorunlu teknik ve 
idari sebeplerden dolayı veya ekonomik problemlere çözüm bulmak için veya işbu Protokolün 
hükümlerinin ihlali veya sahtekarlık ile mücadele etmek üzere, Taraflar, Türk ve Macar iç 
pazarlarının ilkeleriyle uyumlu olarak, sınırlı süre için bir idari sistem kuracaklardır. 

Bununla birlikte, Taraflar 12 nci Maddenin 2 nci paragrafında öngörülen danışmalarda tatmin 
edici bir çözüme ulaşamazlarsa, herhangi bir Tarafın talebi üzerine, Macaristan veya Türkiye 
geçici ihraç sınırlamalarına uyacaklarını taahüt ederler. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Macaristan Cumhuriyeti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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MUTABAKAT ZAPTI No:3 

Macaristan ile Türkiye arasındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticaretine ilişkin işbu Protokol 
çerçevesinde, Taraflar, talep tarihinden itibaren ve 12 nci Maddenin 2 nci paragrafında atıfta 
bulunulan danışmalannsonuçlanmasını beklemeksizin, ilgili sorunları daha da derinleştirmemek 
amacıyla ihracat lisansı düzenlememek konusunda işbirliği yapmak hususunda mutabıktırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Macaristan Cumhuriyeti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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MUTABAKAT ZAPTI No:4 

Macaristan ile Türkiye arasındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticaretine ilişkin işbu Protokol 
çerçevesinde, Taraflar, Protokolün uygulama süresi veya bütün miktar kısıtlamalarının 
kaldınlacağı sürenin sonu ile kastedilen tarihin, en geç 1 Ocak 1998 veya Macaristan ve Türkiye 
arasında kararlaştırılacak olan daha önceki bir tarih olduğu konusunda hususunda mutabıktırlar. 

îşbu Anlaşma çerçevesinde, Taraflar, Protokolün III sayılı EK'inde belirlenen tercihli kotalar 
üzerinde mtabıktırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Macaristan Cumhuriyeti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



- 1 3 4 -

MUTABAKAT ZAPTI No:5 

Macaristan ile Türkiye arasındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticaretine ilişkin işbu Protokol 
çerçevesinde, Taraflar, Macaristan'ın, Protokolün EK C'sinin Ekinde sıralanmış ürünlerin 
fotoğraflarını içeren onbeş nüshayı, teşhis ve tahkik amaçları için, Türkiye'ye göndermesi 
hususunda mutabıktırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Macaristan Cumhuriyeti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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FİYATLARA İLİŞKİN ORTAK DEKLARASYON 

Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabıktırlar: 

1. 
İşbu Protokolün kapsadığı bir ürün, Taraflar arasındaki ticarette, normal rekabet koşullannda 
ortaya çıkacak fiyat aralığından daha düşük fiyatlarla, benzer veya doğrudan rakip ürünlerin yerli 
üreticilerine ciddi zarar veya zarar tehdidine yol açacak şekilde ithal edilmesi halinde, ilgili anti-
damping ve anti-sübvansiyon kuralları saklı kalmak kaydıyla, 

- herhangi bir tarafın talebi üzerine, durumu düzeltecek tüm uygun çözümleri araştırmak amacıyla 
danışmalar gerçekleştirilecektir. 

- özellikle kritik "koşullarda, durumu düzeltmek amacıyla uygun tedbirlerin Taraflarca derhal 
alınabilmesini teminen, 15 gün içerisinde danışmalarda bulunulacaktır. 

2. 
Fiyatlandırmanın işbu Protokolün doğru uygulanması açısından önem teşkil etmesi nedeniyle, 
Protokolün 1 nci Maddesinin 3 ncü paragrafında atıfta bulunulan danışmalarda bu husus göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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PROTOKOLB 

Bazı Kömür, Demir ve Çelik Ürünleri 

Madde 1 

Bu Protokol, Ek I'de sayılan Macaristan ya da Türkiye menşeli ürünlere 
uygulanacaktır. 

ı 

BÖLÜMI 

Demir ve Çelik Ürünleri 

Madde 2 

Türkiye, Ek II'de sayılan demir ve çelik ürünleri ithalatında Macaristan menşeli 
ürünlere uygulanan gümrük vergilerini aşağıdaki takvime göre tedricen kaldıracaktır: 

Gümrük vergileri 
- 1.1.1997 tarihinde temel verginin % 25'ine indirilecektir, 
- 1.1.1999 tarihinde kaldırılacaktır. 

Madde 3 

Macaristan, Ek IU'de sayılan demir ve çelik ürünleri ithalatında Türkiye menşeli 
ürünlere uygulanan gümrük vergilerini aşağıdaki takvime göre kaldıracaktır. 

1. Bu Protokol'ün Ek HFünde sayılmayan ürünler için gümrük vergileri 
Anlaşmanın 4 ncü Maddesinin 3 ncü paragrafında belirtilen şekilde kaldırılacaktır. 

2. Bu Protokol'ün Ek IH'ünde sayılan ürünler için gümrük vergileri 
Anlaşmanın 4 ncü Maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen şekilde kaldırılacaktır. 

BÖLÜMII 

Kömür Ürünleri 

Madde 4 

Türkiye, Macaristan menşeli kömür ürünleri ithalatında gümrük Vergilerini bu 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldıracaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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Madde 5 

Macaristan, Türkiye menşeli kömür ürünleri ithalatında gümrük vergilerini 
Anlaşmanın 4 ncü Maddesinin 3 ncü Paragrafında belirtildiği şekilde tedricen 
kaldıracaktır. 

BÖLÜM III 

Ortak Hükümler 

Madde 6 

1. Aşağıdaki hususlar, taraflar arasındaki ticareti etkilediği ölçüde bu Anlaşmanın 
düzgün bir şekilde işlemesiyle bağdaşmaz sayılır: 

i. Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya etki 
itibariyle bu sonucu doğuran işletmeler arasında işbirliği ya da işletmelerin tek bir 
merkezde toplanmasını sağlayan nitelikteki tüm anlaşmalar, işletme birlikleri 
tarafından alınan kararlar ve ortak uygulamalar; 

ii. Bir veya birden fazla işletme tarafından Türkiye veya Macaristan topraklarının 
tümünde veya önemli bir bölümünde sahip oldukları hakim durumun kötüye 
kullanılması. 

2. Bu maddeye aykırı uygulamalar, AKÇT'yi kuran Antlaşmanın 65 ve 66 nci 
Maddeleri ile AET Antlaşmasının 85 nci Maddesi ile belirlenen kuralların 
uygulanmasından kaynaklanan ölçütler çerçevesinde değerlendirilecektir. 

3. Eğer, Türkiye ya da Macaristan, bir uygulamanın 1 nci paragraf koşullarıyla 
bağdaşmayacağını mütaala eder ve 

- 3 ncü paragrafla belirtilen uygulama kurallarına uygun olmayan şekilde ele 
alındığını, ya da 

- Bu kuralların bulunmaması halinde, böyle bir uygulamanın tarafların 
çıkarlarına zarar vermesi ya da zarar verme tehlikesini ortaya çıkarması ya da yerel 
endüstrilerinde maddi zarara yol açması halinde, 

bu durumdan etkilenen Taraf, soruna danışmalar yoluyla otuz gün içinde çözüm 
bulunmaması halinde uygun önlemleri alabilir. Bu çeşit danışmalar otuz gün içerisinde 
gerçekleştirilecektir. 

Madde 7 

Ortak Komite, bu Protokol'ün uygulanmasını ele alacak bir alt-komitenin kurulmasına 
karar verebilir. 

Türkivp Riivnk Mille.t Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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7214.30.00 
7214.91.10 
7214.91.90 
7214.99.10 
7214.99.31 
7214.99.39 
7214.99.50 
7214.99.61 
7214.99.69 
7214.99.80 
7214.99.90 

7215.90.10 

7216.10.00 
7216.21.00 
7216.22.00 
7216.31.11 
7216.31.19 
7216.31.91 
7216.31.99 
7216.32.11 
7216.32.19 
7216.32.91 
7216.32.99 
7216.33.10 
7216.33.90 
7216.40.10. 
7216.40.90 
7216.50.10 
7216.50.91 
7216.50.99 
7216.99.10 

7218.10.00 
7218.91.11 
7218.91.19 
7218.99.11 
7218.99.20 

7219.11.00 
7219.12.10 
7219.12.90 
7219.13.10 
7219.13.90 

7219.14.10 
7219.14.90 
7219.21.10 
7219.21.90 
7219.22.10 
7219.22.90 
7219.23.00 
7219.24.00 
7219.31.00 
7219.32.10 
7219.32.90 
7219.33.10 
7219.33.90 
7219.34.10 
7219.34.90 
7219.35.10 
7219.35.90 
7219.90.10 

7220.11.00 
7220.12.00 
7220!20.10 
7220.90.11 
7220.90.31 

7221.00.10 
7221.00.90 

7222.11.11 
7222.11.19 
7222.11.21 
7222.11.29 
7222.11.91 
7222.11.99 
7222.19.10 
7222.19.90 
7222.30.10 
7222.40.10 
7222.40.30 

7224.10.00 
7224.90.01 
7224.90.05 
7224.90.08 
7224.90.15 

7224.90.31 
7224.90.39 

7225.11.00 
7225.19.10 
7225.19.90 
7225.20.20 
7225.30.00 
7225.40.20 
7225.40.50 
7225.40.80 
7225.50.00 
7225.91.10 
7225.92.10 
7225.99.10 

7226.11.10 
.7226.19.10 
7226.19.30 
7226.20.20 
7226.91.10 
7226.91.90 
7226.92.10 
7226.93.20 
7226.94.20 
7226.99.20 

7227.10.00 
7227.20.00 
7227.90.10 
7227.90.50 
7227.90.95-

7228.10.10 
7228.10.30 
7228.20.11 
7228.20.19 
7228.20.30 
7228.30.20 
7228.30.41 
7228.30.49 
7228.30.61 
7228.30.70 
7228.30.89 
7228.60.10 

7228.70.10 
7228.70.31 
7228.80.10 
7228.80.90 

7301.10.00 

7302.10.31 
7302.10.39 
7302.10.90 
7302.20.00 
7302.40.10. 
7302.90.10 
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PROTOKOLC 

(Madde 11 'e İstinaden) 

Macaristan ve Türkiye Arasında Tarım Tavizleri Değişimi 

Madde 1 

Bu Protokol, Anlaşmanın II nci Bölümünde belirtilen ürünlere uygulanacaktır. 

Madde 2 

Taraflar bu Protokolün A ve B eklerinde sayılan tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık 
ürünlerine, Anlaşmanın menşe kurallarına ilişkin D Protokolü hükümlerine uygun 
olarak, birbirlerine tercihli muamelede bulunacaklardır. 

Madde 3 

1. Taraflar, bu Protokolün A ve B tablolarının kapsadığı ürünlerde, ilgili eklerin III 
ncü sütününde belirtilen miktarlar için IV ncü sütunda belirtilen ithalat vergi 
oranlarını uygulayacaklardır. 

2. İthalatta tarife kotalarını aşan miktarlara MFN vergileri uygulanacaktır. 

Madde 4 

Tarflardan birinin AB menşeli ürünler için IV üncü sütunda belirtilen vergi oranlarını 
indirmeye karar vermesi halinde, sözkonusu indirilmiş vergiler, bu sütunda belirtilen 
ithalat vergi oranlarının yerini alacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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Protokol C'nin A Eld 
(Hinci Maddeye İstinaden) 

Türkiye menşeli tarım ürünlerine aşağıda belirtilen miktar sınırları çerçevesinde 
Macaristan'ın uygulayacağı indirilmiş ithalat vergi oranları: 

i. 

G.T.İ.P. 

0701.90.51 

0702.00.15.01,02 
0702.00.20,25,30 
0802.50. 

0802.22 

0804.20.90 

0805.10 

0805.20 

0805.30 

0805.40 

0806.20 

0813J0.00 

2001.10.00 

2001.90.65 

2002.10.10 

2002.90.99 

2005.90.30,50,60 

.2008.11 

2008.19 

2009.19 

2009.70 

II. 

Tanım 

Patates 

Domates 

Fıstık 

Fındık 

Kuru İncir 

Portakal 

Mandarin ve 
klemantinler 
Limon ye tatlı 
limonlar 
Greyfurtlar 

Kuru üzüm 

Kuru kayısı 

Hıyarlar ve 
kornişonlar 
Zeytin 

Domates 

Diğer domates 

Diğer sebzeler 

Yerfıstığı 

Diğer sert kabuklu 
meyve 
Diğer portakal suları 

Elma suyu 

III. 

Miktar 
(Ton) 

2500 

200 

sınırsız 

300 

100 

3000 

6000 

2000 

1000 

150 

75 

50 

100 

25 

25 

50 

100 

50 

300 

50 

IV. 

Macaristan'ın 
Uygulayacağı 
Vergi Oranı 

%25 

% 10 

%5 

% 5 

% 8,3 

%4,8 

% 16 

% 3,3 

% 17,5 

% 5,5 

% 19 

% 14 

%21 

%14 

% 20 

%20 

% 17,3 

% 22 

% 5,5 

% 23 
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2401.10 

2104.10.10 

İ2203.00 

1517.10.10 

1604.14 

1905.30.11,19,30,91 

1905.90.30,40,45, 
5560,90 
1902.11,19 

Tütün 

Çorbalar 

Biralar 

Margarin 

Tonbalıkları 

B isküviler ve gofretler 

Diğer bisküviler 

Makarna 

800 

100 

2500 hl 

200 

50 

100 

50 

200 

%33 

%33 

%26,1 

%20 

%21,6 

%56,3 

%56,3 

%18 
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Protokol C'nin B Eki 
(11 Maddeye İstinaden) 

Macaristan menşeli tarım ürünlerine aşağıda belirtilen miktar sınırları çerçevesinde 
Türkiye'nin uygulayacağı indirilmiş ithalar vergi oranları: 

I. 

G.T.I.P. 

0102.90 

0202.20 

0404.10 
0404.90 

1001.10 
1001.90 
1005.10 
1005.90 
1206.00.91 
1206.00.99 
1512.11 

16.02.10 

2005.10 

2007.10 

2009.60 

2009.70 

2204.10 

2204.21 

1517.10.10 

2005.80.00 

II. 

Tanım 

Canlı hayvanlar 

Dondurulmuş sığır eti 

Peynir altı suları 

Buğday 
(Eylül 1-Mayıs 31) 
Mısır 
(Eylül 1-Mayıs 31) 
Ayçiçeği tohunu 
(Ocak 1-Ağustos 31) 

Ham ayçiçek yağı 
(Ocak 1-Ağustos 31) 
Homojenize müstahzarlar 

Homojenize müstahzarlar 

Homojenize reçeller, 
marmelatlar 

Üzüm suyu 

Elma suyu 

Köpüklü şaraplar 

Şarap 

Margarin 

Tatlı mısır 

III. 

Miktar 
(Ton) 

40.00 

500 

200 

30000 

5000 

1000 

300 

200 

200 

200 

100 

100 

1000 hl 

1000 hl 

200 

500 

IV. 

Türkiye'nin 
Uygulayacağı Vergi 

Oranı 
% 25 

% 50 

%23 

%0 

%0 

% 0 

% 0 

• % 15 

%15 
1 

%15 

%35 

%35 

%50 

% 50 

%0+ECU 25,82/100 
kg 

%0+ECU 22,9/100 kg 
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PROTOKOLÜ 

(Madde 22'de atıfta bulunulan) 

'menşeli ürünler'kavramının tanımı ve idari işbirliği metodlarma ilişkin 

BAŞLIKI 

'MENŞELİ ÜRÜNLER'KAVRAMININ TANIMI 

Madde 1 

Menşe kuralı 

Bu Anlaşmanın uygulanmasında ve bu Protokolün 2 ve 3. Maddeleri hükümlerine halel 
gelmemek üzere; 

• . "> 

1. (a) Bu Protokolün 4. Maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye'de elde 
. edilen ürünler; 

(b) Bu Protokol'ün 5. Maddesinde belirtildiği şekilde Türkiye'de yeterli işçilik ve 
işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Türkiye'de elde edilmemiş 
maddeler ihtiva eden Türkiye'de elde edilen ürünler, 

Türkiye menşeli; 

; / . " • . • • . . • 

2. (a) <Bu Protokolün 4. Maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen Macaristan'da 
elde edilen ürünler; -

(b) Bu Protokol'ün 5. Maddesinde belirtildiği şekilde Macaristan'da yeterli işçilik 
veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Macaristan'da elde 
edilmemiş maddeler ihtiva eden Macaristan'da elde edilen ürünler, 

Macaristan menşeli;. 

kabul edilirler. 

Madde 2 

İki taraflı kümülasyon 

1. 1 (1) (b) Maddesine rağmen, bu Protokoldeki anlamında Macaristan menşeli 
maddeler, bu Protokolün 5(3) maddesinde atıfta bulunulamn ötesinde işçilik veya 
işlemden geçmiş olmalan koşuluyla, Türkiye menşeli olarak kabul edilirler ve 
sözkonusu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmalan şartı aranmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclir! (S. Sayısı: 418) 
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1 (2) (b) Maddesine rağmen, bu Protokoldeki anlamında Türkiye menşeli maddeler, 
bu Protokolün 5(3) maddesinde atıfta bulunulanın ötesinde işçilik veya işlemden 
geçmiş olmaları koşuluyla Macaristan menşeli olarak kabul edilirler ve sözkonusu 
maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz. 

Madde 3 

Polonya, Çek Cumhuriyeti veya 
Slovak Cumhuriyeti menşeli maddelerin Kümülasyonu 

1. (a) Madde 1 (1) (b) hükümlerine rağmen, 2 ve 4 ncü paragraflar hükümlerine tabi olmak 
üzere Türkiye ile anılan ülkeler arasındaki Anlaşmalara ekli Protokol 4 kapsamında 
Polonya, Çek Cumhuriyeti veya Slovak Cumhuriyeti menşeli maddeler, bu 
Protokolün 5(3) maddesinde atıfta bulunulanın ötesinde işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları koşuluyla Türkiye menşeli kabul edilir ve sözkonusu maddelerin, yeterli 
işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz. 

(b) Madde 1 (2) (b) hükümlerine rağmen, 2 ve 4 ncü paragraflar hükümlerine tabi olmak 
üzere Türkiye ile anılan ülkeler arasındaki Anlaşmalara ekli Protokol 4 kapsamında 
Polonya, Ç4k Cumhuriyeti veya Slovak Cumhuriyeti menşeli maddeler, bu 
Protokolün 5(3) maddesinde atıfta bulunulanın ötesinde işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları koşuluyla Macaristan menşeli kabul edilirler ve sözkonusu maddelerin 
yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz. 

2. 1. paragrafın uygulanmasıyla menşe statüsü kazanmış ürünler sadece, Türkiye veya 
Macaristan'da kazanılan katma değer, kullanılan Polonya, Çek Cumhuriyeti veya Slovak 
Cumhuriyeti menşeli maddelerin kıymetini aştığı sürece, Türkiye veya Macaristan menşeli 
sayılmaya devam eder. Aksi takdirde, sözkonusu ürünlerin menşei gerek bu Anlaşma gerekse 
Türkiye veya Macaristan'ın Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti ile yaptıklan 
Anlaşmaların uygulanmasında, kullanılan menşeli maddelerin hangisinin en yüksek kıymetli 
olduğuna göre Polonya, Çek Cumhuriyeti veya Slovak Cumhuriyeti menşeli kabul edilirler. 

Bu dağılımda, Türkiye veya Macaristan'da yeterli işçilik veya işlem görmüş olan Polonya, 
Çek Cumhuriyeti veya Slovak Cumhuriyeti menşeli maddeler dikkate alınmaz. 

3. 'Katma değer', ürün fabrika çıkış fiyatımdan, sözkonusu ürünlerin elde edildiği ülke 
veya ülkeler grubu menşeli olmayan kullanılmış tüm maddelerin gümrük kıymetinin 
çıkarılmasıyla bulunur, 

4. Bu Madde amaçları açısından, Türkiye ile Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak 
Cumhuriyeti arasındaki, Macaristan ile bu üç ülke arasındaki ve bu üç ülkenin de kendi 
aralarındaki ticarette, bu Protokolün menşe kuralları ile aym menşe kuralları uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



- 1 4 8 -

Madde4 '' •' 

Tamamen elde edilmiş ürünler 

Madde 1 (1) (a) ve (2) (a) anlamında, aşağıda belirtilen ürünlerin, tamamen Türkiye 
Macaristan'da elde edilmiş oldukları kabul edilir: 

(a) Türkiye veya Macaristan topraklarından veya deniz yataklanndan çıkanlan 
mineral ürünler; ' 

, (b) Türkiye veya Macaristan'da hasat edilen bitkisel ürünler; 

(c) Türkiye veya Macaristan'da doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar; 

(d) Türkiye veya Macaristan'da yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen 
ürünler; 

(e) Türkiye veya Macaristan'da avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler; 

(f) Türkiye veya Macaristan gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık 
ürünleri ve diğer ürünler; 

(g) Münhasıran (f) altparagrafında atıfta bulunulan ürünlerden, Türkiye veya 
Macaristan fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler; 

(h) Türkiye veya Macaristan'da toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri 
kazanılabilmesine müsait kullanılmış maddeler; 

(i) Türkiye veya Macaristan'da yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık 
ve hurdalar; 

(j) Türkiye veya Macaristan'da münhasıran (a)'dan (i)'ye kadar altparagraflarda 
belirtilen ürünlerden üretilmiş eşya. 

1 (f) paragrafında geçen 'Türkiye veya Macaristan gemileri' tabiri sadece: 

Macaristan veya Türkiye'de kayıtlı veya tescilli, 

Macaristan veya Türk bayrağı altında seyreden, 

en az % 50sine, Macar veya Türk vatandaşlan tarafından; veya idare merkezinin 
Türkiye veya Macaristan'da bulunduğu, müdür veya müdürlerin, Yönetim veya 
Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun Macar veya Türk 
vatandaşı olduğu ve ortaklık veya limited şirketler durumunda aynca, sermayenin 
asgari yansının Türkiye, Macaristan, onlann kamu kurumlan veya vatandaşlarına ait 
olduğu bir şirket tarafından sahip olunan, 

yönetici ve yetkilileri Macaristan veya Türkiye vatandaşı olan, 
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- 1 4 9 -

mürettebatının en az yüzde 75'i Macaristan veya Türkiye vatandaşı olan, 

gemiler için kullanılır. 

• : ı . • • • ' . ' / • 

3. "Macaristan" ve "Türkiye" tabirleri, Macaristan ve Türkiye'yi çevreleyen kara sularını 
, da kapsar. 

Yakalanan balığın üzerinde işlem veya işçilik gördüğü fabrika-gemiler dahil olmak üzere 
denizde seyreden gemiler, 2. paragrafta öngörülen koşullan yerine getirmeleri koşuluyla 
Macaristan veya * ürkiye topraklarının parçası olarak mütalaa edilir. 

Madde 5 

Yeterli işlem görmüş ürünler 

1. v 1. Madde açısından, 2 ve 3 ncü paragraf hükümlerine tabi olarak üzere menşeli 
olmayan maddeler, elde edilmiş ürünün imalatında kullanılan tüm menşeli olmayan 
maddelerin sınıflandınldığı pozisyondan farklı bir pozisyonda sınıflandınldığında, yeterli 
işçilik veya işlem gördüğü kabul edilir. 

Bu Protokolde geçen "fasıllar" ve "pozisyonlar" tabirleri, Armonize Eşya Tanımı ve Kodlama 
Sistemi'ni (bundan sonra 'Armonize Sistem' veya AS olarak atıfta bulunulacaktır) oluşturan 
nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar) anlamına gelir. 

'Sınıflandırma' tabiri, bir ürün veya maddenin belirli bir pozisyon altında smıflandınlması 
anlamına gelir. 

2. Ek Il'deki listenin 1 ve 2 nci sütunlarında geçen bir ürün için, 1. paragraftaki kural 
yerine, 3. sütunda belirtilen şartları uygulanır. 

(a) Türkiye veya Macaristan'da elde edilen bir ürünün menşe statüsünün tayininde EK-II 
listesindeki bir yüzde kuralının uygulanması halinde, işçilik veya işlemin katma 

•: değeri; elde edilmiş ürünün fabrika çıkış fiyatıyla, Türkiye veya Macaristan'a ithal 
edilmiş üçüncü ülke maddeleri kıymetinin farkına tekabül eder. 

(b) Ek Il'deki listede geçen 'kıymet' tabiri, kullanılan menşeli olmayan maddelerin 
ithalleri esnasındaki gümrük kıymeti, bunun bilinmediği veya tesbit edilemediği 
durumlarda, ilgili ülke topraklan içinde bu maddelere ödenen tesbiti mümkün ilk fiyat 
anlamına gelir. 

Menşeli maddelerin kıymetinin tesbiti gerektiğinde, yukandaki altparagrâfin 
hükümleri gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra -mutatis muîandis- uygulanır. 
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(c) Ek Il'deki listede geçen 'Fabrika çıkış fiyatı', son işçilik veya işlemin 
gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya elde edilen ürün için ödenen, kullanılan bütün 
madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu fiyattan, ürünün ihracında geri ödenmiş veya 
geri ödenmesi muhtemel yurtiçi vergilerin tenziliyle bulunur. 

(d) 'Gümrük kıymetleri', 12 Nisan 1979'da Cenevre'de aktedilmiş bulunan Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair 
Anlaşma'ya göre tayin edilen kıymet olarak anlaşılır. 

3. 1 ve 2 nci paragrafların uygulanması açısından, aşağıdaki işçilik veya işlemler, bir 
pozisyon değişikliği olsun veya olmasın, menşe statüsü kazandırmak için yetersiz addedilir: 

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik 
işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka 
sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma veya benzeri işlemler); 

(b) toz temizleme, eleme, ayırma, tasniileme, biraraya getirme (setler oluşturma dahil), 
yıkama, boyama, kesme gibi basit işlemler; 

(c) (i) ambalaj değişikliği, sevk eşyasının ayrılması ve birleştirilmesi; 

(ii) basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kumlama, karton veya 
tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri; 

- \ ' . . . . • • . • • ' ı . 

, ı . • • 

(d) ürün veya ambalajı üzerine marka, etiket veya tüm diğer ayırıcı işaretleri koyma 
işlemleri; 

(e) karışımların bir veya daha. fazla, unsurunun bu Yönetmelikteki Türkiye veya 
Macaristan menşeli sayılabilmesi için gerekli koşullan yerine getirmediği hallerde, 
değişik türden olup olmadığına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; 

f) tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı; 

g) (a) ila (f) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının birleşimi; 

h) hayvan kesimi. 

Madde 6 

Etkisiz Unsurlar 

Bir ürünün Türkiye veya Macaristan menşeli olup olmadığının tesbit edilmesinde, sözkonusu 
ürünün elde edilmesinde kullanılan elektrik enerjisi, yakıt, tesis ve ekipman ile makine ve 
aksamın veya ürünün nihai bileşimi içine girmeyen maddelerin menşeinin tesbiti gerekmez. 
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Madde 7 

Aksesııvarlar, yedek parçalar ve aksam 

Bir cihaz, makine, alet veya araç ünitesi beraberinde teslim edilen, normal cihazın bölümü 
durumundaki ve bu nedenle de fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca fatura edilmemiş olan 
aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; sözkonusu cihaz, makina, alet veya araç içinde mütalaa 
edilir. 

Madde 8 

Setler 

Setler, Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlandığı gibi, kendisini meydana 
getiren tüm bileşenler menşeli ürün ise, menşeli addedilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli 
olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış 
fiyatımın yüzde 15'ini geçmemesi koşuluyla, bütün olarak menşeli addedilir. 

Madde 9 

Doğrudan Nakliyat 

1. Anlaşma hükümlerince, veya Türkiye ile Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak 
Cumhuriyeti arasındaki Anlaşmalar çerçevesinde Madde 3 (2) hükümlerinin tatbiki halinde 
sağlanan tercihli muamele, sadece başka bir ülkeye girmeksizin Türkiye ve Macaristan 
ülkeleri arasında nakliyesi yapılan ürün veya maddeler için uygulanır. Bununla beraber tek bir 
sevkiyatı oluşturan Macaristan veya Türkiye menşeli bölünemeyen eşya, ihtiyaç hasıl olduğu 
takdirde diğer ülkeler üzerinden araç değiştirme veya geçici depolama yoluyla, ancak transit 
geçtiği veya antrepolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi, altında olmaları ve 
boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir 
işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, nakil olunabilirler. 

2. 1. paragrafda yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, sorumlu gümrük idaresine 
ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır: 

(a) ihracatçı ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir taşıma 
belgesi veya; 

(b) transit ülkenin gümrük yetkililerince düzenlenen, 

ürünlerin tam bir tanımını veren, 

ürünlerin yükleme, boşaltma ve tekrar yüklenme tarihlerini belirten, 
kullanılan gemi veya diğer nakil vasıtalarını tanımlayan, ve 

ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu 
belgeleyen, 
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bir sertifika; veya 

(c) bunların temin olunamaması halinde, ikame kanıtlatyıcı belgeler. 

Madde10 

Ülkesellik ilkesi 

Bu Başlık altında yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, Madde 2 ve 3'te 
bildirilen haller hariç olmak üzere, Macaristan veya Türkiye'de kesintisiz olarak yerine 
getirilmelidir. 

Türkiye veya Macaristan'dan başka bir ülkeye ihraç edilmiş menşeli eşya geri gelirse, Madde 
2 ve 3'te belirtilen durumlar dışında, gümrük yetkilileri, 

geri gelen eşyanın, ihraç olunanların aynısı olduğu, 

anılan ülkede bulundukları süre zarfında iyi şartlarda muhafaza edilmeleri için 
gerekenin ötesinde herhangi bir işlemden geçirilmemiş olduğu, 

hususlarında ikna edilmedikleri takdirde, menşeli olmayan eşya olarak addedilmelidirler. 

BAŞLIKII 

MENŞE KANITI 

Madde 11 

EUR.l Dolaşım Sertifikası 

Bu Protokol'deki anlamıyla ürünlerin menşe statülerinin kanıtlanması, bir örneği bu 
Protokolün Ek IlI'ünde görülen bir EUR. 1 Dolaşım Sertifikası ile yapılır. 

Madde 12 

EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Düzenlenmesi İçin Normal İşlemler 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası, ancak ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğu altında 
yetkili temsilcisinin yazılı başvumsu üzerine düzenlenir. Bu başvuru, bir örneği bu 
Protokolün Ek-III'ünde yer alan ve bu Protokole uygun olarak doldurulacak bir form ile 
yapılır. 

EUR.1 Dolaşım Sertifikaları için başvurular, ihracatçı Devlet gümrük idaresince asgari iki yıl 
süreyle muhafaza edilmelidir. 

• ' ' . • • ' • • ' • ' . ' • • ı . ' ' . ' • • 
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2. İhracatçı veya temsilcisi, ihraç olunacak ürünlerin EUR.l Dolaşım Sertifikası 
düzenlenebilecek nitelikte elverişli olduğunu kanıtlayan destekleyici belgeleri talep üzerine 
ibraz eder. / 

İhracatçı veya temsilcisi, tercihli muameleye elverişli ürünlerin menşe statüsünün 
doğruluğunu tesbit amacıyla ilgili idarenin talebi halinde her tür tamamlayıcı vesaiki ibraz 
etmeyi ve anılan yetkililer tarafından hesaplarının denetlenmesini ve yukarıda belirtilen 
ürünlerin elde edilmesine dair işlemler üzerinde her türlü incelemeye müsaade etmeyi 
üstlenir. 

İhracatçılar bu paragrafta işaret edilen destekleyici vesaiki asgari iki yıl muhafaza 
etmelidirler. 

3. Bir EUR.l Dolaşım Sertifikası, sadece bu Anlaşmanın veya Türkiye ile Polonya, Çek 
Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti arasındaki Anlaşmaların uygulanması açısından gerekli 
ispat belgesi olarak kullanılabileceği durumlarda düzenlenebilir, 

4. İhraç edilecek ürünler bu Protokolün 1(1) maddesi çerçevesinde Türkiye menşeli, 
veya 3(2) maddesi çerçevesinde Polonya, Çek Cumhuriyeti veya Slovak Cumhuriyeti menşeli 
sayıldıktan durumda, Türkiye' gümrük idaresi tarafından EUR; 1 Dolaşım Sertifikası 
düzenlenir. İhraç edilecek ürünler bu Protokolün 1(2) maddesi çerçevesinde Macaristan 
menşeli, veya 3(2) maddesi çerçevesinde Polonya, Çek Cumhuriyeti veya Slovak 
Cumhuriyeti menşeli sayıldıkları durumda, Macaristan gümrük idaresi tarafından EUR. 1 
Dolaşım Sertifikası düzenlenir. 

5. 2. veya, 3. maddenin kümülasyon hükümlerinin tatbiki halinde, ihraç edilecek eşya bu 
Protokol anlamında menşeli ürünler olarak kabul edilebilirse, EUR.1 Dolaşım Sertifikalan 
kapsamındaki eşyanın Türkiye veya Macaristan'da olması koşuluyla, Türkiye veya 
Macaristan gümrük idaresi bu Protokolde belirlenmiş şartlar altında EUR.l Dolaşım 
Sertifikalan düzenleyebilirler. 

Bu durumlarda EUR.l Dolaşım Sertifikaları, evvelce düzenlenmiş veya hazırlanmış menşe 
şahadetnamesinin ibrazına bağlı olarak düzenlenir. Bu menşe şahadetnamesi ihracatçı Devlet 
gümrük idaresince asgari iki yıl muhafaza edjlmelidir.. 

6. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Anlaşma ile belirlenen tercihli tarife düzenlemelerinin 
uygulanmasında ispat belgesi niteliği taşıdığından, eşyamn menşei ile belgedeki diğer 
bilgilerin doğruluğunun kontrolü için gerekli tedbirlerin alınması, ihracatçı ülke gümrük 
idaresinin sorumluluğundadır. • ' , _ • ' • 

7. EUR.1 sertifikalarının düzenlenmesi için şartlann yerine getirilip getirilmediğini 
kontrol amacıyla, gümrük idaresi her türlü kanıt belgesini isteme veya uygun gördükleri her 
türlü kontrolü yapma hakkına sahiptir. 

8. 1. paragrafda atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını sağlamak ihracatçı 
Devlet gümrük idaresinin sorumluluğundadır Özellikle, ürünün tanımı için aynlmış bulunan 
boşluğun, her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup 
doldurulmadığım kontrol ederler. Bu amaçla, ürünlerin tammlan, herhangi bir boş satır 
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bırakılmaksızm belirtilmelidir. Boş alanın tamamen dolmaması halinde tanımın son satmnın 
altına bir yatay çizgi çizilmeli, boşluk da çapraz bir çizgi ile kapatılmalıdır. 

9. Dolaşım Sertifikasının düzenlenme tarihi, belgenin gümrük idaresine ayrılmış olan 
bölümünde belirtilmelidir. 

10. Bir EUR.l Dolaşım Sertifikası, ait olduğu ürünlerin ihracı esnasında, ihracatçı Devlet 
gümrük idaresi tarafından düzenlenir. Fiili ihracatın gerçekleşmesinin veya kesinleşmesinin 
hemen akabinde ihracatçıya ulaştırılır. , 

Madde 13 

Uzun-Dönem EUR.l Sertifikaları 

1. Madde 12 (10) hükümlerine rağmen, bir EUR.l Dolaşım Sertifikası -bundan sonra 
*LT Sertifikası' olarak atıfta bulunulacaktır-, aynı ihracatçının, sözkonusu sertifikanın 
düzenlenme tarihinden itibaren en çok bir yıl süre içinde aynı ürünlerden aynı ithalatçıya 
yapacağı bir dizi ihracatı kapsaması durumunda, ihracatçı Devlet gümrük idaresi tarafından 
ait olduğu ürünlerin sadece bir kısmı ihraç edilirken düzenlenebilir. 

2. LT sertifikaları, 12. madde hükümlerine göre, ihracatçı Devlet gümrük idaresinin 
takdiri ve bu işlemin gerekleri hakkındaki yargıları çerçevesinde sadece, ihraç olunacak 
eşyanın menşe statüsünün XT sertifikalarının geçerlilik süresi zarfında değişmeden 
kalacağının beklendiği durumlarda düzenlenir. Bir eşya artık LT sertifikası kapsamında 
değilse, ihracatçı belgeyi düzenleyen gümrük idaresini derhal bilgilendirir 

3. LT sertifikası prosedürünün işlediği durumlarda, ihracatçı Devlet gümrük idaresi 
tanınmalarını sağlayabilecek ayırıcı bir işaret taşıyan EUR.l sertifikalarının kullanılmasını 
isteyebilir. 

4. EUR.l sertifikasının İT numaralı 'Gümrük onayı' kutusu her zaman olduğu gibi 
ihracatçı Devlet gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. 

5. Aşağıdaki ifadelerden biri, EUR. 1 sertifikasının 7 no.lu kutusuna yerleştirilecektir: 
•LT CERTIFICATE VALID UNTIL ...VLT-BIZONYİTVÂNY ERVENYES ...-IG' 
'LT SERTİFİKASI... TARİHİNE DEĞİN GEÇERLİDİR' (tarih normal rakamlarla belirtilir.) 

6. LT sertifikasının 8 ve 9. kutularında marka ve numaralara ambalaj sayısı, türü ve brüt 
ağırlık (kg) ve diğer ölçülere (litre, m3, vs.) atfa gerek yoktur. Ancak 8. kutu, tanınması için 
yeterince kesin bir eşya tasvir ve tanımını ihtiva etmelidir. 

7. 18. Madde hükümlerine rağmen, LT sertifikası ait olduğu herhangi bir eşyanın ilk 
ithalatı esnasında veya daha önce ithal gümrük idaresine ibraz edilmelidir. İthalatçının, 
gümrükten çekme işlemini ithalatçı Devletin muhtelif gümrük idarelerinde gerçekleştirmesi 
halinde, gümrük idaresi kendisinden LT sertifikasısinin birer kopyasını bütün diğer idarelere 
iletmesini isteyebilir. 
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8. Bir LT sertifikası gümrük idaresine ibraz edildiğinde, ithal eşyasımn menşe statüsünün 
ispatlanması, LT sertifıkasısinin geçerlilik süresi zarfında aşağıdaki şartlan sağlayan faturalar ile 
yapılır: 

(a) bir fatura hem menşeli, hem de menşeli olmayan eşya ihtiva ediyorsa, ihracatçı bu iki 
grubun kesin tefrikini yapar; 

(b) ihracatçı her fatura üzerinde, eşyayı kapsayan LT sertifikasının numarasını, belgenin son 
geçerlilik tarihini ve eşyanın menşei ülke veya ülkelerin isimlerini belirtir. 

İhracatçı tarafından fatura üzerine konulan, LT sertifikası numarası ile menşe ülke 
ibaresi, eşyanın tercihli menşe statüsü kazanmak için bu Protokolda belirlenen şartlan 
yerine getirdiğine dair bir beyan oluşturur. 

İhracatçı Devlet, gümrük idaresi, yukarıdaki hükümler muvacehesinde fatura üzerinde 
görülmesi gerekli kayıtların, imza sahibinin okunaklı el yazısıyla yazılmış adı ve imzası 
ile desteklenmesini talep edebilir; 

(c) fatura üzerinde eşyanın tasvir ve tanımı, sözkonusu eşyanın faturanın atıfta bulunduğu 
LT sertifikası üzerinde de listelenmiş olduğunu açıkça gösterecek detayda olur; 

(d) faturalar, sadece LT sertifikasının geçerlilik süresi zarfında ihraç edilen eşya için 
hazırlanabilir. Ancak, ihracatçı tarafından hazırlanışım müteakip dört ay içinde ithal 
gümrük idaresine de sunulabilir. 

9. LT sertifikası prosedürü çerçevesinde, bu Madde şartlannı karşılayan faturalar 
telekomünikasyon veya elektronik bilgi-işlem metodlarını kullanarak hazırlanabilir ve/veya 
iletilebilir. Bu tür faturalar ithalatçı Devlet gümrük idaresi tarafından, o ülke gümrük idaresince 
belirlenen usullere uygun olarak ithal edilen eşyanın menşe statüsünün ispatı olarak kabul edilir. 

10. Eğer ihracatçı Devlet gümrük idaresi, bu Madde hükümleri çerçevesinde düzenlenen bir 
sertifika ve/veya faturanın tedarik edilen herhangi bir eşyaya ilişkin olarak geçersizliğini görürse, 
derhal ithalatçı Devlet gümrük idaresini bu durumdan haberdar eder. 

11. Bu Madde hükümleri, Türkiye ve Macaristan'ın gümrük formalitelerine ve gümrük 
belgelerinin kullanımına ilişkin kurallarının uygulanmasına halel getirmez.. 

Madde 14 

Sonradan düzenlenmiş EUR.1 Dolaşım Sertifikaları 

1. EUR.1 Dolaşım Sertifikası hata, gayriiradi ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihracat 
anında düzenlenmemiş ise istisnai durumlarda ait olduğu ürünün ihracından sonra da 
düzenlenebilir: 

2. 1. paragrafın uygulanmasını teminen, ihracatçı yazılı başvurusunda: 

sertifikanın ait olduğu ürünlerin ihraç yer ve tarihini belirtmeli, 
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sözkonusu ürünlerin ihracı esnasında hiçbir EUR.l Dolaşım Sertifikasının 
düzenlenmediğini belgelendirmeli ve sebeplerini belirtmelidir. 

3. Gümrük idaresi sonradan EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenleme işlemini, ancak 
ihracatçının başvurusundaki bilgilerin ilgili dosyadakiler ile uyumlu olması halinde yerine 
getirebilir. 

• ' • • ' . • ' : • ' • ' • • ' - • ' , . • ı . ' 

Sonradan düzenlenmiş EUR.l Dolaşım Sertifikası aşağıdaki ibarelerden birisi ile tasdiklenir: 

'ISSUED -RETROSPECTIVELY', 'KIADVA VISSZAMENOLEGES HATALLYAL' veya 
"SONRADAN VERİLMİŞTİR". , \ 

\ ' ' • • • • " • . • ' ' • ' . . . . . \ • . - • ' " . ' . 

4. 3. paragrafda belirtilen tasdik, EUR.l Dolaşım Sertifikasının "Gözlemler" kutusuna 
yazılır. > 

; , •.. M a d d e 1 5 )'•' 

İkinci nüsha EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi 

1. EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybolması veya hasar görmesi hallerinde, 
ihracatçı sertifikayı düzenleyen gümrük idaresine elindeki ihracat belgelerine istinaden ikinci 
bir nüsha düzenlemesi için yazılı olarak başvurabilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha aşağıdaki ibarelerden birisi ile tasdik edilmelidir: 

•DUPLICATE, 'MÂSOLAT' veya İKİNCİ NÜSHADIR. :. 

3. 2. paragrafda belirtilen tasdik ifadesi, EUR. 1 Dolaşım Sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna yazılır. 

4. Orijinal EUR.l Dolaşım Sertifikasının, düzenlenme tarihini taşıması gereken ikinci 
nüsha, bu tarihten itibaren geçerli olur. 

Madde 16 

Serti/ika düzenlenmesi için basitleştirilmiş prosedür 

1. Bu Protokolün 12, 14 ve 15. Maddelerinin istisnası olarak, aşağıdaki hükümlere göre, 
EUR.l Dolaşım Sertifikalarınin düzenlenmesi için basitleştirilmiş işlemler kullanılabilir. 

2. İhracatçı ülke gümrük idaresi, EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenebilen sık aralıklı 
sevkiyatlar yapmakta ojan ve yetkili idareye ürünlerin menşe statüsünü doğrulayan gerekli 
bütün güvenceyi veren herhangi bir ihracatçıyı -buradan itibaren 'onaylanmış ihracatçı' olarak 
atıfta bulunulacaktır-, bu Protokolün 12. Maddesindeki şartlar muvacehesinde EUR.1 
sertifikası almak amacıyla ihracat esnasında ihracatçı Devlet gümrük idaresine eşyayı veya bu 
eşyaya ilişkin EUR.l sertifikası başvurusunu ibraz etmemek üzere yetkili kılabilir. 
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3. Paragraf 2'de işaret edilen yetki, yetkili idarenin seçimine bağlı olarak EUR. 1 
Dolaşım Sertifikasının 11 No.lu 'Gümrük onayı' kutusunun; 

(a) ihracatçı Devlet yetkili gümrük idaresinin mührü ve o idare memurlanndan birisinin 
imzası ile-faks ile de olabilir- önceden onaylanmasını, veyahut da; 

(b) onaylanmış ihracatçı tarafından, ihracatçı Devlet gümrük idaresince kabul edilmiş ve 
bu Protokolün Ek V'inde verilmiş örneğe uygun özel bir mühür ile onaylanmasını, ki 
bu mühür formların üzerinde önceden baskılı olabilir; 

şart koşar. 

4. Paragraf 3 (a)'da belirtilen hallerde, EUR. 1 Dolaşım Sertifikasının 7 No.lu 'Gözlemler' 
kutusuna aşağıdaki ibarelerden bir tanesi konulur 

'SIMPLIFIED PROCEDURE, 'EGYSZERûSiTETT ELJÂRÂS' veya 
'BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜR' 

5. EUR. 1 sertifikasının 11 No.lu 'Gümrük onayı1 kutusu gerekli ise onaylanmış 
ihracatçı tarafından doldurulur. ' s 

6. Onaylanmış ihracatça gerekli ise, EUR.l sertifikasının 13 No.lu 'Sonradan Kontrol 
Talebi' kutusunda, bu belgenin doğrulanması ile yetkili idarenin adı ve adresini belirtir. 

7. Basitleştirilmiş prosedürün uygulandığı hallerde ihracatçı Devlet gümrük idaresi, 
tanınmasını sağlayacak ayırıcı bir işaret taşıyan EUR.l sertifikalarının kullanılmasını 
isteyebilir. 

8. Paragraf 2'de atıfta bulunulan yetkilendirme hakkında yetkili idare özellikle: 

(a) EUR.l sertifikalan başvurusunun hangi koşullarla yapılacağını; 

(b) bu başvuruların hangi koşullarla asgari iki yıl muhafaza edileceğini; 

(c) Paragraf 3 (b)'de işaret-edilen hallerde, bu Protokolün 28. Maddesinde atıfta 
bulunulan sonradan kontrol işlemini yürütecek yetkili idareyi; 

belirler. 

9. İhracatçı Devlet gümrük idaresi, paragraf 2 uyarınca sağlanan özel muamele için 
elverişli olmayan belirli eşya gruplarını açıklayabilir. 

10. Gümrük idaresi, lüzumlu gördükleri bütün güvenceyi sağlamayan ihracatçılara, 
paragraf 2'de öngörülen yetkiyi vermeyi reddeder. Yetkili idare yetkiyi herhangi bir 
zamanda geri alabilir. Bunu, onaylı ihracatçının artık şartları yerine getirmemesi veya artık 
gerekli güvenceyi vermemesi durumunda yapmalıdır. 

11. Eşyanın hareketinden önce gerekli gördüğü herhangi bir doğrulama işlemini 
gerçekleştirmek amacıyla yetkili idare koyduğu kurallara uygun olarak, onaylanmış 
ihracatçıdan göndereceği eşya hakkında kendisini bilgilendirmesini isteyebilir. ' 
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12. İhracatçı Devlet gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçılar üzerinde, gerekli 
gördükleri incelemeleri yapabilirler. Anılan ihracatçılar, bunun yapılmasına müsaade 
etmelidirler. 

1.3. Bu Madde hükümleri, gümrük formaliteleri ve gümrük belgelerinin kullanımına 
ilişkin Türkiye ve Macaristan-mevzuatının uygulanmasına engel teşkil etmez. 

. .Madde 17 

Sertifikaların değiştirilmesi 

1. Bir veya daha fazla EUR. 1 Dolaşım Sertifikasının herhangi bir zamanda bir veya daha 
fazla sertifika ile değiştirilmesi, bu işlemin eşyanın kontrolünden sorumlu gümrük idaresi 
veya diğer yetkili idareler tarafından yapılması kaydıyla mümkündür. 

2. Türkiye, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti veya Slovak Cumhuriyeti menşeli 
olan ve bir EUR. 1 sertifikası kapsamında bir serbest bölgeye ithal edilen ürünler bir muamele 
veya işleme tabi tutulduğunda, sözkonusu muamele veya işlem bu Protokol hükümleriyle 
uyumlu ise, yetkili idare ihracatçının talebi üzerine yeni bir EUR. 1 sertifikası düzenlemelidir. 

3. Değiştirilen sertifika, bu madde hükümleri dahil bu Protokolün uygulanması amacıyla 
kesin EUR. 1 Dolaşım Sertifikası olarak kabul edilir. , 

4. Değiştirilen sertifika, başvuranın talebinde arzedilen bilgiler ilgili idarece 
doğrulandıktan sonra, yeniden ihracat yapan kişinin yazılı talebi üzerine düzenlenir. Orijinal 
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının tarih ve seri numarası 7. kutu'da yer alır. 

Madde 18 

Belgelerin geçerliliği 

1. Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası, ihracatçı Devlet gümrük idaresi tarafından düzenleniş 
tarihinden itibaren dört ay zarfında eşyanın giriş yaptığı ithal ülkesi gümrük idaresine ibraz 
edilmelidir. 

2. 1. paragrafta belilenen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı Devlet gümrük idaresine 
ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, sözkonusu sertifikanın son tarihe kadar ibraz 
edilememesinin mücbir sebepler veya istisnaî durumlardan kaynaklanması durumunda 
tercihli muamele uygulanması için kabul edilebilir. 

3. Diğer gecikmiş ibraz hallerinde ithal Devleti gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son 
tarihten önce teslim edilmiş olması durumunda belgeleri kabul edebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



- 1 5 9 -

Maddel9 

Sergiler 

1. Türkiye veya Macaristan tarafından, Türkiye veya Macaristan dışındaki bir ülkeye 
sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında Macaristan veya Türkiye'ye ithal edilmek 
üzere satılan ürünler, Macaristan veya Türkiye menşeli addedilmelerini sağlayan Protokol 
gereklerini yerine getirmeleri ve gümrük idaresine; 

(a) İhracatçının bu ürünleri Türkiye veya Macaristan'dan, serginin düzenlendiği 
ülkeye gönderdiği ve"orada sergilediği; 

(b) Bu ihracatçı tarafından Türkiye veya Macaristan'daki bir kimseye satıldığı 
veya tasarrufuna verildiği; 

(c) Sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği 
haliyle Türkiye veya Macaristan'a sevk edildiği ve; 

(d) Sergilenmek üzere gönderildiğinden, teşhir edilmek dışında başka bir amaçla 
kullanılmadığı; 

kanıtlanmak kaydıyla ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanacaktır. 

2. Bir EUR.l Dolaşım Sertifikası normal usullere uygun olarak gümrük idaresine ibraz 
edilmelidir. Üzerinde sergi yerinin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde eşyanın 
niteliği ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek belgeler istenebilir. 

3. 1. paragraf yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla 
düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her 
türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya 
teşhirlere uygulanır. 

Madde 20 

Sertifikaların ibrazı 

EUR.1 Dolaşım Sertifikalan ithalatçı Devlet gümrük idaresine, bu idarece konulmuş 
kurallara göre ibraz edilir. Anılan idare, bir sertifikanın çevirisini talep edebilir. Ayrıca, 
ürünlerin Anlaşmanın uygulanmasının gerektirdiği koşullara uygun olduğuna ilişkin 
ithalatçının beyanını da ekinde bulunduran bir ithalat .beyannamesini de talep edebilir. 

Maddeci 

Parçalar halinde ithalat 

Bu Protokolün 5 (3) Maddesi hükümlerine halel gelmemek üzere, eşyayı gümrükte beyan 
eden şahsın talebi üzerine ve yetkili idare tarafından belirlenen şartlara binaen, Armonize 
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Sistem'in 84 ve 85. Fasıllarında yer alan birleştirilmemiş veya monte edilmemiş ürünlerin 
parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bunlar tek bir kalem olarak kabul edilir ve ürünün 
bütünü için tek bir dolaşım sertifikası, ilk parçanın ithalatı esnasında verilebilir. 

Madde22 

Sertifikaların muhafazası 

EUR.l Dolaşım Sertifikalan, ithalatçı ülke gümrük idaresi tarafından o ülkede yürürlükte 
olan mevzuata göre muhafaza edilir. 

Madde 23 

'• EÜJL2 Formu 

1. Madde 11'e rağmen, sadece menşeli ürünler ihtiva eden ve beher sevkiyat başına 
kıymeti"5110 ECU'yu geçmeyen sevkiyatlar için bu Protokol anlamında menşe statüsünün 
ispatlanması, bir örneği bu Protokolün Ek IV'ünde görülen EUR.2 formu ile yapılabilir. 

2. EUR.2 formu ihracatçı veya ihracatçının sorumluluğu altındaki yetkili temsilcisi 
tarafından bu Protokole uygun olarak doldurulur ve imzalanır. ' 

3. Herbir sevkiyat için bir EUR.2 formu doldurulur. 

4. EUR.2 formunu düzenlemiş olan ihracatçı, ihracatçı ülke gümrük idaresinin talebi 
üzerine, bu formun kullanılışına ilişkin her türlü destekleyici belgeyi ibraz eder. 

5. 18, 20 ve 22. Maddeler EUR.2 formlarına da gerekli değişiklikler yapılmış olarak 
uygulanır. 

Madde 24 

Farklılıklar 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya EUR.2 formunda yer alan beyanlar ile ürünlerin ithalat 
formalitesini yerine getirmek amacıyla gümrük idaresine ibraz edilen vesaikteki ifadeler 
arasında küçük farklılıklar bulunması, bu belgenin teslimatı yapılan ürünlere ait olduğunun 
kesinlikle tesbiti halinde, vesaiki kendiliğinden hükümsüz kılmaz. 

Madde 25 

Menşe ispatından muafiyet 

1. Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların 
şahsi bagajının bir bölümünü oluşturan ürünler, ticari yoldan ithal edilmiş olmamaları, 
anlaşmanın tatbiki için gerekli şartlan yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın 
doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi 
veya EUR.2 formu dolduııılması istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. 
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2. Arızi olarak yapılan ve sadece yolcuların veya alıcıların ya da ailelerinin şahsi 
kullanımına mahsus ürünler içeren ithalat, eşyanın niteliği ve miktarı itibariyle ticari bir amaç 
gözetilmediği bariz ise, ticari yoldan yapılan ithalat sayılmaz. 

Ayrıca, sözkonusu ürünlerin toplam kıymeti, küçük paketler halinde ise 365 ECU'yu, 
yolcuların şahsi bagajlarının bir bölümünü teşkil ediyor ise 1 025 ECU'yu geçmemelidir. 

Madde 26 

ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar 

1. ECU cinsinden ifade edilen tutarların ihracatçı ülke ulusal parası cinsinden eşdeğer 
tutan ihracatçı ülke tarafından tesbit olunur ve bu Anlaşmanın diğer Taraflarına ve Türkiye 
ile Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti arasındaki Anlaşmaların diğer 
taraflarına duyurulur. Eğer tutarlar ithalatçı ülke tarafından tesbit edilmiş olan mütekabil 
tutarları geçiyorsa, ithalatçı ülke bu tutarı, ancak ürünlerin ihracatçı ülke parası cinsinden 
fatura edilmiş olması halinde kabul eder. 

Eşya Türkiye'nin parası veya Macaristan, Polonya. Çek Cumhuriyeti veya Slovak 
Cumhuriyeti'nin paralan cinsinden faturalandırılmışsa, ithalatçı ülke ilgili ülke tarafından 
bildirilen tutarları kabul eder. " 

2. ECU'nun temel parkesi. Ekim 1994'ün ilk çalışma günü içinde milli para cinsinden 
ifade edilen değerdir. Müteakip ikişer yıllık dönemler için limitler, bahse konu iki yıllık 
dönemden hemen önceki yılın Ekim ayının ilk çalışma günündeki ECU cinsinden ulusal 
paraya eşdeğer olur. Kullanılan döviz kurlarında ilk değişiklik 1 Mayıs 1997'de olacaktır. 

BAŞLIK III 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde 27 

Mühür ve adreslerin iletilmesi 

Türkiye ve Macaristan gümrük idareleri, kendi gümrük idaresinde EUR.1 Dolaşım Sertifikası 
düzenlerken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını, EUR.1 Dolaşım Sertifıkalannin 
düzenlenmesinden ve anılan belgeler ile EUR.2 formlarmın doğruluğunun kontrolundan 
sorumlu gümrük idaresinin adreslerini birbirlerine iletirler. 

Madde 28 

EUR.1 Sertifikaları ve EUR.2 formlarının sonradan kontrolü 

1. EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve EUR.2 formlarının doğruluğunun sonradan kontrolü, 
sondaj usulüyle veya ithalatçı ülke gümrük idaresinin sözkonusu ürünlerin gerçek menşesine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



- 162 -

ilişkin bilgilerin doğmluğu veya belgenin geçerliliği hakkında makul şüphesi olması halinde 
yapılır. 

2. EUR.l Dolaşım Sertifikalarının sonradan kontrolü amacıyla ihracatçı ülke gümrük 
idaresi, sertifikaların kopyaları ile onlara ilişkin her türlü ihraç belgelerini asgari iki yıl 
muhafaza etmelidir. 

3. Bu Protokolün doğru uygulanmasını teminen Macaristan ve Türkiye, ilgili gümrük 
idareleri aracılığıyla birbirlerine Madde 12 (5) çerçevesinde düzenlenenler de dahil olmak 
üzere, EUR.l Dolaşım Sertifikalarının ve EUR.2 formlarının gerçerliliğinin ve sözkonusu 
ürünlerin gerçek menşeine ilişkin bilginin doğruluğunun kontrolü hususunda yardımda 
bulunurlar. 

4. 1. paragraf hükümlerini uygulamak amacıyla ithalatçı ülke gümrük idaresi EUR.1 
Dolaşım Sertifikası veya EUR.2 formunu yahut bu vesaikin birer kopyaşını,gerektiği hallerde 
araştırmanın içeriğine ilişkin formu, ihracatçı ülke gümrük idaresine geri gönderirler. 

İlgili ticari vesaik veya kopyalan, EUR.l sertifikası veya EUR.2 formuna eklenir ve gümrük 
idaresi anılan belge veya fonu üzerinde belirtilen hususların doğru olmadığı yönünde elde 
edilen bilgiyi gönderir. 

5. İthalatçı ülke gümrük idaresi, Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kontrol 
sonucunun beklendiği süre İçinde askıya almaya karar verirse, ürünlerin gerekli görülecek bir 
ihtiyatî tedbir karşılığında serbest bırakılmasını ithalatçıya önerir. 

6. İthalatçı ülke gümrük idaresi kontrol sonuçlarından mümkün olan en kısa sürede 
haberdar edilir. Bu sonuçlar, anlaşmazlık konusu EUR.l Dolaşım Sertifikası veya EUR.2 
formunun sözkonusu ürünlere ait olup olmadığının ve bu ürünlerin hakikaten tercihli 
düzenlemelerden yararlanabilir olup olmadığının tesbitine elverişli şekilde olmalıdır. , 

Makul şüphe durumlarında, kontrol talebinin yapıldığı tarihten itibaren on ay içinde cevap 
alınamadığı takdirde veya sözkonusu vesaikin geçerliliğinin veya ürünlerin gerçek menşeinin 
tesbitine imkân verecek ölçüde yeterli bilginin cevapta yer almaması durumunda talepte 
bulunmuş olan gümrük idaresi, mücbir sebepler veya istisnaî durumlar dışında, sözkonusu 
Anlaşmada yer alan muameleden yararlandırılma talebini reddeder. 

7. İthalatçı Devlet gümrük idaresi ile ihracatçı Devlet gümrük idaresi arasında 
çözümlenemeyen veya bu Protokolün yorumlanmasıyla ilgili sorun ortaya çıkaran 
anlaşmazlıklar, Gümrük İşbirliği Komitesi'ne intikal ettirilir. 

8. Her halükarda ithalatçı ile ithal ülkesi gümrük idaresi arasındaki anlaşmazlıkların 
halli, sözkonusu ülke mevzuatı çerçevesinde olur 

9. Sonradan kontrol işlemi veya elde edilebilen diğer bilgiler bu Protokol hükümlerinin 
ihlal edildiğini gösterir mahiyette ise, Türkiye veya Macaristan kendiliklerinden veya diğer 
tarafın talebi üzerine, bu ihlallerin tanımlanması ve engellenmesi için ivedilikle gerekli 
araştırmaları yaparlar veya bu araştırmaları yapılmasını temin ederler. Bu amaçla Türkiye 
veya Macaristan diğer tarafın bu araştırmalara katılması için davette bulunabilir. , 
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10. Sonradan kontrol işlemi veya diğer mevcut bilgiler bu Protokol hükümlerinin ihlal 
edilmekte olduğunu gösterir mahiyette ise, ürünler ancak bu Protokolde belirlenmiş olan idari 
işbirliğinin işlerlik kazandırılmasından ve özellikle sonradan kontrol işlemi de dahil olmak 
üzere ilgili hususların tamamlanmasından sonra bu Protokol kapsamı altında menşeli ürünler 
olarak kabul edilebilir. 

Aynı şekilde, ürünlere menşeli ürün muamelesi ancak sonradan kontrol işleminin 
tamamlanmasından sonra reddedilebilir. 

Madde 29 

Cezalar 

Tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir vesaiki hazırlayan veya 
hazırlanmasına sebep olan şahıslar cezalandırılır. 

Madde 30 

Serbest bölgeler 

Türkiye ve Macaristan, bir EUR.l Dolaşım Sertifikası kapsamında ticarete konu olan ve 
nakliyeleri esnasında kendi ülkesi içinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan eşyanın, başka 
eşya ile değiştirilmemeleri ve bozulmalarını önleyici normal işlemler dışında herhangi bir 
işleme tabi tutulmamalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri alırlar 

BAŞLIK IV 

SON HÜKÜMLER 

Madde 31 

Protokol'de Değişklik 

Ortaklık Konseyi iki yıllık aralıklarla veya Macaristan veya Türkiye'nin talebi halinde, bu 
Protokolün hükümlerinin uygulanmasını gerekli bir değişiklik veya düzeltme yapmak 
amacıyla inceler. 

Sözkonusu incelemede özellikle akit Tarafların, üçüncü ülkelerle serbest ticaret bölgelerine 
veya gümrük birliklerine katılımları dikkate alınır. 

Madde 32 

Gümrük İşbirliği Komitesi 

1. Bu Protokolün doğru ve birörnek uygulanması açısından, gümrükler konusunda 
kendisine tevdi edilebilecek herhangi bir görevin yerine getirilmesi ve idari işbirliğinin 
yürütülmesi ile yükümlü bir Gümrük İşbirliği Komitesi kurulur. 
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2. Komite, bir taraftan Türkiye'nin gümrük konularından sorumlu uzmanlarından ve 
diğer taraftan Macaristan tarafından atanan uzmanlardan oluşur. 

Madde33 

Petrol ürünleri 
' i 

Ek Vl'da yer verilen ürünler, geçici olarak bu Protokol kapsamının dışında tutulacaktır. 
Bununla beraber, idari işbirliğine ilişkin düzenlemeler gerekli değişiklikler yapıldıktan1 sonra 
bu ürünlere de uygulanır. 

Madde 34 

Ekler 

Bu Protokolün Ekleri, onun ayrılmaz bir parçasını oluşturur 

Madde 35 

Protokolün Uygulanması 

Türkiye ve Macaristan, bu Protokolün uygulanması için gerekli adımlan atarlar. 

Madde 36 

Polonya ve Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti ile İlgili Düzenlemeler 

Akit taraflar, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti ile, bu Protokolün tatbikini 
mümkün kılacak düzenlemeleri sonuçlandırmak için gerekli her türlü tedbiri alırlar. Akit 
taraflar bu hususta aldıkları tedbirleri birbirlerine ileteceklerdir. \ 

Madde 37 

Transit veya depolamadaki eşya 

Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde 
ya da. Macaristan veya Türkiye'de, sundurma, antrepo veya serbest bölgelerde geçici 
depolanmış halde bulunan eşya üzerinde Anlaşma'hükümlerinin tatbiki, sözkonusu tarihten 
itibaren dört ay içinde ihracatçı ülkenin yetkili idaresince sonradan düzenlenmiş bir EUR.l 
Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresine, eşyanın doğrudan nakledilmiş 
olduğunu tevsik eden belgelerle beraber verilmesi kaydıyla mümkün olabilir. 
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EKİ 

NOTLAR 

Ö nsoz 

Bu notlar gerektiğinde, Ek Il'deki listede yer alan özel şartlar yerine Madde 5(l)'de belirtilen 
pozisyon değişikliği kuralına tabi olsalar dahi, menşeli olmayan maddeler kullanılarak imal 
edilen tüm ürünlere uygulanır. 

Notl 

1.1. Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1 nci sütun Armonize 
Sistem'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2 nci sütun ise bu 
sistemde yer alan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyaların tanımını 
vermektedir. İlk iki sütundaki her kayıt için 3 ncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı 
hallerde 1 nci sütundaki kayıtın önüne 'y' ibaresi konulması, 3 ricü sütundaki kuralın 
faslın veya pozisyonun sadece 2 nci sütunda belirtilen kısmına uygulanacağı anlamına 
gelmektedir. 

1.2 1 nci sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması veya bir 
fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2 nci sütundaki ürün tanımlan genel olarak 
verilmiş olduğunda, 3 ncü sütundaki bitişik kural. Armonize Sistem'de bir faslın tarife 
pozisyonlarında, veya 1 nci sütunda biraraya getirilmiş pozisyonlardan herhangi 
birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır. 

1.3 Listede bir tarife pozisyonu altındaki farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, 
her bir bent, 3 ncü sütundaki bitişik kurala tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının 
tanımım içerir. 

Not2 

2.1. "İmalat" terimi, montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere herhangi bir türdeki 
işçilik veya işleme sokmayı kapsar. Ancak Not 3.5'e bakınız. 

2.2. "Madde" terimi, ürünün imalatında kullanılan herhangi bir madde, ham madde, parça 
veya aksamlar v.b."ni kapsar. 

2.3. "Ürün" terimi, bilahare başka bir imalatta kullanılması sözkonusu olsa bile, imal edilmiş 
ürün anlamına gelir. 

2.4. "Eşya" terimi, hem maddeyi ve hem de ürünü kapsar. 
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Not3 

3.1. Bir pozisyonun veya bir pozisyonun herhangi bir bölümünün listede olmaması halinde, 
Madde 5 (l)'de belirtilen "pozisyon değişikliği" kuralı uygulanır. Eğer "pozisyon 
değişikliği" kuralı listedeki herhangi bir kalem için geçerli ise, o zaman bu husus 3 ncü 
sütundaki kurallarda belirtilir. 

3.2.' 3 ncü sütundaki bir kuralın gerekli gördüğü işçilik veya işlem yalnızca kullanılan 
menşeli olmayan maddeler için yerine getirilmelidir. 3 ncü sütundaki bir kuralın içerdiği 
kısıtlamalar da aynı şekilde kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanır. 

3.3. Bir kuralın "herhangi bir pozisyondaki maddelerin" kullanılabileceğini belirtmesi 
halinde, yine bu kuralın ihtiva edebileceği özel sınırlamalara bağlı olmak şartıyla, ürün 
ile aynı pozisyona dahil maddeler de kullanılabilir. Ancak " pozisyonunun diğer 
maddeleri dahil herhangi bir pozisyondaki maddelerden imalat" ifadesi, yalnızca, 2 nci 
sütunda verilen, ürününkinden farklı bir tanımı olan bir ürünle aynı pozisyonda 
sınıflandırılan maddelerin kullanılabileceği anlamına gelir. 

3.4. Pozisyon değişikliği kuralı veya listedeki kural yoluyla imalat sırasında menşe statüsü 
kazanan menşeli olmayan maddelerden imal edilmiş bir ürün diğer bir ürünün 
imalatında madde olarak kullanılırsa, bünyesine maddeği ürüne uygulanan kural bu 
ürüne uygulanmaz. 

Örneğin: 

8407 Pozisyonundaki bir motor, ki kullanılacak kural menşeli olmayan maddelerin 
kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir, 7224 pozisyonundaki 
dövme suretiyle kabaca şekil verilmiş diğer alaşımlı çeliklerden yapılır. 

Eğer bu dövme işlemi ilgili ülkede menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, listede 
7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu dövme işlemi ile menşe statüsünü 
kazanmış olur. Bu takdirde aynı fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, kıymet 
itibariyle motorun kıymet hesaplamasında o ülke menşeli olarak dikkate alınır. Yani, 
kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan 
külçenin kıymeti hesaba katılmaz. 

3.5. Pozisyon değişikliği kuralı veya listede yer alan diğer kurallar yerine getirilse dahi, 
gerçekleştirilen işlemin bütünü Madde 5 (3) anlamında yetersiz ise, bir ürün menşe 
statüsü kazanamaz. 

3.6. Menşe kurallarının uygulanması için nitelendirme birimi, Armonize Sistem 
nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırkan kullanılan temel birim olarak kabul 
edilen belirli bir üründür. Armonize Sistem'in yorumlanması için Genel Kural 3 yardımı 
ile sınıflandırılan setler için nitelendirme birimi, setteki her bir kalem itibariyle tesbit 
edilir: Bu hüküm aynı şekilde 6308, 8206 ve 9605 No.lu pozisyonlardaki setlere de 
uygulanır. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



- 1 6 7 -

Aynı şekilde: 

- bir grup haline getirilmiş veya parçaların montajından oluşan bir ürün Armonize 
Sistem hükümleri gereğince tek bir pozisyon altında sınıflandırılıyorsa, tümü 
nitelendirme birimini oluşturur. 

- bir sevkiyat Armonize Sistemin aynı pozisyonu altında sınıflandırılan belli sayıda aynı 
ürünlerden oluşuyorsa, menşe kurallarının tatbikinde her bir ürün ayrı ayrı ele 
alınmalıdır. 

- Armonize Sistemin 5. Genel Kuralı çerçevesinde sınıflandırma yapılırken ambalaj 
ürüne dahil ediliyorsa, menşe tesbiti amacıyla da dahil edilir. 

Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem mikıarını gösterir ve daha fazla işçilik ve 
işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu 
nedenle, bir kural imalatın belirli bir aşamasında menşeli olmayan madde 
kullanılabileceğini belirtirse, bu tür maddenin imalatın ilk aşamalarında kullanılması 
mümkün, daha ileri aşamasında ise mümkün değildir. ; 

Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla maddeden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, 
bu bir veya daha fazla maddenin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının 
kullanılması gerekmez. 

Örneğin; 

Dokumalar için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer maddeler yanında 
kimyevi maddelerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması 
gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir. 

Eğer aynı kural içindeki bir kısıtlama bir maddeye, ve diğer kısıtlamalar da diğer 
maddelere uygulanıyorsa, kısıtlamalar sadece fiilen kullanılan maddelere tatbik edilir. 

Örneğin; 

Dikiş makinelerine ilişkin kural, hem iplik gerdirme mekanizmasının hem de zikzak 
mekanizmasının menşeli ürün olmasını belirtmektedir; bu İki kısıtlama ancak anılan 
mekanizmalar gerçekten dikiş makinesine eklenmiş ise tatbik edilir. 

Listedeki bir kural bir ürünün özel bir maddeden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, 
bu şart kendi özellikleri gereği kuralı karşılamayan başka maddelerin kullanılmasını 
engellemez. 

Örneğin; 
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Özellikle tahıllar veya bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutanv 1904 
pozisyonundaki kural, tahıllardan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin 
veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez. 

Örneğin: 

Dokunmamış maddelerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu madde 
grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -
dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üreıilmese de- dokunmamış kumaştan 
başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin normal olarak 
iplikten önceki bir safhada - yani elyaf safhasında- olması gerekir. 

Dokumaya elverişli maddejerle ilgili 7.3 Notuna da bakınız. 

4.4. Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan azami kıymeti için iki veya daha 
fazla yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez, Kullanılan menşeli 
olmayan maddelerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarından en yüksek olanını 
aşamaz. Ayrıca her bir yüzde oranı ilgili olduğu maddeye uygulanırken aşılmamalıdır. 

Not5 

5.1 , Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak 
üzere kullanılmıştır ve eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dahil-
aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe kaide edilmiş, taranmış veya başka türlü 
işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri ifade eder. 

5.2 "Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve ince veya kaba 
hayvan kılları (5101 ila 5105), pamuk lifleri (5201 i la 5203) ve diğer bitki lifleri (5301 
ila 5305) ihtiva eder. 

5.3 "Tekstil hamuru", "kimyasal-maddeler" ve "kağıt yapma maddeleri" kavramları listede 
50'den 63'e kadar olan fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik veya kağıt lifleri ve 
iplikleri imalinde kullanılabilen maddeleri tanımlamak üzere kullanılmıştır. 

5.4 "Sentetik ve suni lifler" tabiri listede 5501 ila 5507 olan pozisyonlardaki sentetik veya 
sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atıfta bulunmak üzere 
kullanılmıştır. 

Not 6 

6.1 Listedeki pozisyonlarda sınıflandınlan bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 
3'üncü sütunda belirtilen şartlar üretimlerinde kullanılan tüm dokumaya elverişli temel 
maddelerin toplam ağırlığının tamamının % 10 veya daha azım oluşturan temel 
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dokumaya elverişli maddelere uygulanmayacaktır (Ayrıca aşağıdaki Not 6.3 ve 6.4'e de 
bakınız). 

Bununla birlikte, bu tolerans yalnızca iki veya "daha fazla temel dokumaya elverişli 
maddeden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli maddelerdi:-: 

-ipek, 
-yün, 
- kaba hayvan kılı, . 
-ince hayvan kılı. 
-atkılı, 
-pamuk, 
- kağıt yapım maddeleri ve kağıt, 
-keten, ' 
- kenevir, 
-jüt ve bitki iç-kabuklarının dokumaya elverişli eiûer lifleri 
- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifler:. 
- hindistan cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel dokumaya elverişli lifler, 
- sentetik filamentler, 
- sunî filamentler, 
- sentetik devamsız lifler, . 
- sunî devamsız lifler, 

Örneğin; 

5203 Pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 Pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden 
imal edilmiş 5205 Pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Dolayısıyla, menşe 
kurallarını karşılamayan'menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal 
maddeler veya tekstil hamumndan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en 
çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 Pozisyonundaki yün ipliğinden ve 550() Pozisyonundaki devamsız liflerden 
sentetik iplikten imal edilmiş 5112 Pozisyonundaki bir yünlü mensucat kanşık bir 
mensucattır. Dolayısıyla menşe'kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik 
(kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imalatını gerektirmektedir) veya yün 
iplik (karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii 
liflerden imalatını gerektirmektedir) veya bunların bir'karışımı, mensucatın ağırlığının 
en çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

örneğin; 
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5205 Pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 52İd Pozisyonundaki pamuklu kumaştan 
imal edilmiş, 5802 Pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat 
iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya 
kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık üründür. 

Örneğin; 

Eğer belirtilen tufte edilmiş kumaş, 5205.Pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 
Pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise. bu takdirde açıktır ki, kullanılan 
iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli maddedir ve'aynı şekilde tufte edilmiş kumaş 
bir karışık üründür. 

Örneğin; 

Tufteleri hem sunî ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş olan jüt 
mesnetli bir'hah,-üç. temel dokumaya elverişli madde kullanıldığı için bir karışık 
üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha sonraki bir imalat aşamasında 
kullanılan menşeli olmayan maddeler, hep birlikte toplam ağırlıkları halı içindeki temel 
dokumaya elverişli maddelerin ağırlığının % 10'unıı aşmadığı takdirde kullanılabilirler. 
Böylece, jüt mesnedi ve/veya sunî iplikler, ağırlık koşuluna uyulmak suretiyle, imalatın 
Sözkonusu aşamasında ithal edilebilirler. 

"Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları içeren poliüretan 
parçalarından imal edilmiş iplik" ihtiva eden meuMieaııa.bu tolerans sözkonusu iplik 
için%20'dir. 

"Alüminyum yaprak" veya "alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik 
film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen yenisi ikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik 
film arasına sıkıştırılmış kumaşlarda bu tolerans sözkonusu şerit için % 30'dur. 

Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, 
sözkonusu mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan tekstil 
astarları ve iç astarları haricindeki tekstil maddeleri, mamulünkinden başka bir 
Pozisyonda yer almaları ve toplam değerlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini 
aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler ' 

Kullanılmakta olan ve dokumaya elverişli madde ihtiva eden herhangi bir dokumaya 
elverişli maddelerden yapılmamış şeritçi ve kaytancı eşyası ve aksesuar veya diğer 
maddelerin, Not 4.3'ün kapsamı dışında kalmalarına rağmen,-sütun 3'te yer alan şartlan 
sağlamaları gerekmemektedir. > 

Not 4.3'e göre, dokumaya elverişli madde ihtiva etmeyen herhangi bir menşeli olmayan 
bir dokumaya elverişli maddelerden yapılmamış şeritçi ve kaytancı eşyası ve aksesuar 
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veya diğer ürünler, sütun 3'te listelenen maddelerden yapılamadığı hallerde, serbestçe 
kullanılabilirler. 

Örneğin; 

Listedeki bir kural buluz gibi bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini 
belirtiyorsa, bu kural, düğme gibi metal eşyaların -AirP düğmeler bir dokumaya elverişli 
maddelerinden yapılmadığı için- kullanılmasını engellemez. 

Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menseli olmayan maddelerin kıymeti 
hesaplanırken şeritçi ve kaytancreşyası ve aksesuarların kıymetlerinin de dahil edilmesi 
gerekir. 
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EK II 

İmal edilen ürünün menşe statüsü kazanabilmesi 
için yabancı menşeli girdilere 

uygulanması gerekli işçilik veya işlemler listesi 
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AS pozisyon 
numarası 

(D 

0201 

0202 

0206 

0210 

0302 ila 0305 

0402 
0404 ila 0406 

0403 

0408 

y0502 

y0506 

0710 İla0713 

Ürün tanımı 

'.<• • • - ( 2 ) ' • . ' 

Sığır eti, taze veya soğutulmuş 

Sığır eti, dondurulmuş 

Sığır cinsi hayvanların, domuz, koyun, keçi, at, 
eşek ve bardoların yenilebilen sakatatları, taze, 
soğutulmuş veya dondurulmuş 

Etler ve yenilebilen sakatat, tuzlanmış, 
salamura edilmiş, kurutulmuş veya 
tütsülenmiş; et veya sakatatın yenilen un 
ezmeleri 
Balıklar (canlı balık hariç) 

Süt ürünleri 

Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt, krema, yoğurt, 
kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği 
artırılmış süt ve krema, konsantre edilmiş .. 
olsun olmasın, ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın 
veya aromalandırılmtş veya ilave meyva veya 
kakao içersin içermesin 

Kuş yumurtaları, kabuksuz, yumurta sarıları 
(taze, kurutulmuş.buharla veya kaynar suda 
pişirilmiş.kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer 
bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin 
içermesin) 

Evcil domuz, yaban domuzu ve porsukların 
ince ve kalın kılları, hazırlanmış 
Kemikler ve boynuz içi kemikleri, işlenmemiş 

Yenilebilen sebzeler, dondurulmuş, 
kurutulmuş veya geçici olarak konserve 
edilmiş (0710 ve 0711 pozisyonundaki 
ürünlerin bir kısmı hariç) 

Yabancı menşeli girdilere uygulanarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

( 3 ) • • . ; . . • • . ' ' . . • • . • ' • • 

0202 pozisyonda yer alan, dondurulmuş sığır eti 
dışındaki girdilerden yapılan imalat 
0201 pozisyonda yer alan, taze veya soğutulmuş 
sığır eti dışındaki girdilerden yapılan imalat 
0201 ila 0205 pozisyonlarında yer alan, karkaslar 
dışındaki girdilerden yapılan imalat 

0201 ila 0206 ve 0208 pozisyonlarında yer alan et veya 
sakatat ve 0207 pozisyonunda yer alan kümes 
hayvanlarının karaciğerleri dışındaki girdilerden 
yapılan imalat 
Fasıl 3'ün kullanılan tüm girdilerinin o ülke menşeli 
olması gereken imalat 

0401 ve 0402 pozisyonlarda yer alan, süt ve krema 
dışındaki girdilerden yapılan imalat , 

- Fasıl 4'ün kullanılan tüm girdilerinin o ülke menşeli . 
olması gereken imalat, 
- kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan meyve 
sularının (ananas suyu, küçük limon suyu ve üzüm 
suyu hariç) o ülke menşeli olması gereken imalat, ve 
-17. Fasılın kullanılan herhangi bir girdisinin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 
0407 pozisyonundaki kuş yumurtaları dışındaki 
herhangi bir pozisyonun girdilerinden yapılan imalat 

İnce ve kalın kılların temizlenmesi, dezenfekte 
edilmesi, ebatlarına göre ayrılması ve düzeltilmesi 
Fasıl 2'nin kullanılan tüm girdilerinin o ülke menşeli 
olması gereken imalat 
Kullanılan tüm bitkisel girdilerin o ülke menşeli 
olması gereken imalat 
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y 0710 

y 0711 

0811 

0812 

0813 

0814 

y Fasıl 11 

y 1106 

1301 

y1302 , 

1501 

Tatlı mısır (buharda veya kaynar suda 
pişirilmemiş veya pişirilmiş), dondurulmuş 

Tatlı mısır, geçici olarak konserve edilmiş 

Meyveler ve sert kabuklu meyveler, pişirilmemiş 
veya buharda veya kaynar suda pişirilmiş, (ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin ' 
içermesin) 

- ilave şeker içerenler 

- diğerleri 

Geçici olarak konserve edilmiş ( örneğin kükürt 
dioksit gazı kullanılarak salamurada.kükürtlü su 
içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) 
takat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli 
olmayan meyve ve sert kabuklu meyveler 
Meyveler, kurutulmuş (0801 ila 0806 
pozisyonlârındakiler hariç);bu fasılda yer alan 
kurutulmuş meyve ve sert kabuklu meyve 
karışımları 

Turunçgilleri veya kavıınların(karpuzlar dahil) 
kabuklan taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya 
geçici olarak konserve edilmiş ( salamurada, 
kükürtlü suda veya diğer koruyucu eriyikler 
içinde) 

Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta; inülin; , 
buğday glüteni (1106 pozisyonundaki ürünlerden 
bir kısmı hariç) 

0713 Pozisyonundaki kabuğu çıkarılmış, 
kurutulmuş baklagillerin un ve ezmeleri 

Lak, tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineleri ve 
yağ reçineleri (pelesenkler gibi) 

Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar 
ve kıvam verici maddeler, tadil edilmiş 
Eritilmilş domuz yağı (lard); diğer katı domuz 
yağları ve kümes hayvanlarının katı yağları 
(eritilmiş), presle veya çözücü ile elde edilmiş 
olsun olmasın 

- Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 

-diğerleri 

Taze veya soğutulmuş tatlı mısırdan yapılan imalat 

Taze veya soğutulmuş tatlı mısırdan yapılan imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan girdilerinin kıymetinin ürünün 
fabrjka çıkış fiyatının %30'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm meyve ve sert kabuklu meyvelerin o 
ülke menşeli olması gerektiği imalat 

Kullanılan tüm meyve ve sert kabuklu meyvelerin o 
ülke menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan tüm meyve ve sert kabuklu meyvelerin o 
ülke menşeli olmasrgereken imalat 

Kullanılan tüm meyve ve sert kabuklu meyvelerin o 
ülke menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan tüm hububat, yenilen sebzeler ve 0714 
^pozisyonundaki kök ve yumruların veya meyvelerin o 
ülke menşeli olması gerektiği imalat ' < 

0708 Pozisyonundaki baklagillerin kurutulması veya 
değirmenden geçirilmesi 

1301 pozisyonunun kullanılan tüm girdilerinin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
aşmadığı imalat 
Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam verici 
maddelerden imalat 

0203,0206,0207 pozisyonlarındaki girdiler veya 
0506 pozisyonundaki kemikler dışındaki girdilerden 
yapılan imalat 

0203 ve 0206 pozisyonlarındaki domuz eti veya 
yenilen sakatatından veya 0207 pozisyonundaki 
kümes hayvanlarının eti ve yenilen sakatatından 
yapılan imalat 
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1502 

1504 

y 1505 

1506 

y 
1507ilal515 

y 1516 

y 1517 

y 1519 

Sığır, koyun ve keçi yağları ( ham veya eritilmiş), 
presle veya çözücü ile elde edilmiş olsun olmasın 

- Kemik veya artıklardan elde edilen yağlar 

- diğerleri 

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı 
yağları ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat kimyasal olarak 
değiştirilmemiş 

- Balıklar ve deniz memelilerinin katı ve sıvı 
yağlarının katı fraksiyonları 

- diğerleri 

Rafine edilmiş lanolin 

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların 
fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın fakat 
kimyasal olarak değiştirilmemiş 

- Katı fraksiyonlar 

- diğerleri -

Sabit bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları, 
rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak 
değiştirilmemiş 

- Katı fraksiyonlar (Jojoba yağı fraksiyonları 
hariç) 

- Diğerleri (aşağıda belirtilenler hariç); 

- Çin ağacı yağı (Lung yağı) Mersin ağacı mumu, 
Japon mumu 

- Teknik ve sınai amaçlarla kullanılanlar; (insan 
gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde 
kullanılanlar hariç) 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, ve 
bunların fraksiyonları (tekrar esterlenmiş, rafine 
edilmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem 
görmemiş) 

1507 ila 1515 pozisyonlarda yer alan bitkisel sıvı ' 
yağların yenilebilen sıvı karışımları 

Suni mum karakterini haiz sınai yağ alkolleri 

' 

0201, 0202, 0204 veya 0206 pozisyonlarındaki girdiler 
veya 0506 pozisyonundaki kemikler dışında herhangi 
bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

2. Fasılda yer alan kullanılan tüm hayvansal girdilerin o 
ülke menşeli olması gereken imalat 

1504 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak 
üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 

2 ve 3. Fasıllarda yer alan, kullanılan tüm hayvansal 
girdilerin o ülke menşeli olması gereken imalat 

1505 Pozisyonundaki ham yapağı yağından yapılan 
imalat 

1506 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak 
üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 

2. Fasılda yer alan, kullanılan tüm hayvansal girdilerin o 
ülke menşeli olması gereken'imalat 

1507 ila 1515 Pozisyonlarında yer alan diğer girdilerden 
imalat 

Kullanılan tüm bitkisel girdilerin o ülke menşeli olması 
gereken imalat 

Kullanılan tüm bitkisel ve hayvansal girdilerin o ülke 
menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan tüm bitkisel girdilerin o ülke menşeli olması 
gereken imalat 

1519 Pozisyonundaki yağ asitleri dahil herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 
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1601 

1602 

1603 : 

1604 

1605 

y 1701 

1702 

y 1703 

1704 

1806 

Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler 
ve benzeri ürünler, esası bu ürünler olan gıda 
müstahzarları 

Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat 
veya kan 

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve 
diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları 

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; balık 
yumurtalarından 61de edilen havyar ve havyar1 

yerine kullanılan ürünler 

Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu 
hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su 
omurgasızları 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf 
sakkaroz (katı halde), aromalardırılmtş veya 
renklendirilmiş 

Diğer şekerler ( kimyaca saf laktoz, maltpz, 
glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde): ilave aroma 
veya renk verici maddeler katılmamış şeker 
şurupları; suni bal (tabii bal ile karıştırılmış • 
olsun olmasın); karamel 

- Kimyaca saf maltoz ve fruktoz 

- Aromalandırılmış veya renklendirilmiş katı 
haldeki diğer şekerler 

-Diğerleri 

Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde 
edilen melaslar, aromalandırılmış veya 
renklendirilmiş 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 

Fasıl 1 'de yer alan hayvanlardan yapılan imalat 

Fasıl l'de yer alan hayvanlardan yapılan imalat' 

Fasıl l'de yer alan hayvanlardan yapılan imalat. 
Ancak kullanılan tüm balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakça ve diğer su omurgasızlarının o ülke 
menşeli olması Gereklidir. 

' , . • ' " 1 

Kullanılan tüm balık ve balık yumurtalarının o ülke 
menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan tüm kabuklu hayvanlar, yumuşakça ve 
diğer su omurgasızlarının o ülke menşeli olması 
gereken imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmadığı 
imalat 

1702 Pozisyonundaki diğer maddeleri de içeren tüm 
girdilerden yapılan imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin o ülke menşeli olması 
gereken imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmadığı 
imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
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1901 

1902 

1903 

1904 

1905 ' 

2001 

2002 

2003 

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası 
teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao tozu 
bulunmayanlar veya ağırlık itibarıyla % 50'den az kakao 
tozu içerenler); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında 
yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao tozu bulunmayan veya ağırlık itibarıyla %10'dan 
az kakao tozu içerenler) 

- Malt hülasası 

-Diğerleri 

Makarnalar pişirilmiş veya doldurulmuş (et veya diğer 
maddelerle) veya başka şekilde hazırlanmış olsun 
olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, 
ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun 
olmasın) 
Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri 
(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri 
şekillerde) 

Hububat ve hububat ürünlerinin kabartılması veya 
kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn 
flakes gibi); dane halindeki hububat (mısır hariç) (ön 
pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış) 

- Kakao içermeyenler 

-- Hububat, (mısır hariç) (dane halinde, ön-pişirme 
yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış) 

- Diğerleri 

- Kakao içerenler 

Ekmek, pasta, kek,bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri 
(kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve 
benzeri ürünler 

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen 
diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş) 

Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) 

Mantar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka 
usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 

Fasıl 10'da yer alan hububattan yapılan imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmaması koşuluyla, 
kullanılan tüm girdilerin Urününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Durum buğdayı hariç olmak üzere kullanılan tüm hububat, 
et, sakatat, balık, kabuklu hayvan, yumuşakçanın o ülke 

, menşeli olması gereken imalat 

1108 Pozisyonundaki patates nişastası dışında herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Ancak 2001, 
2004 ve 2005 pozisyonlarındaki hazırlanmış veya konserve 
edilmiş tatlı mısır daneleri veya koçanları ile 0710 
pozisyonundaki pişirilmemiş, buharda veya suda 
kaynatılarak pişirilmiş dondurulmuş tatlı mısır 
kullanılamaz. 

- Kullanılan tüm hububat ve unları {Zea indurata cinsi 
mısır, durum buğdayı ve türevleri hariç) nın tamamen 
elde edilmiş olması gereken, ve 

- Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmadığı, 

imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmaması koşuluyla, 1806 
pozisyonu hariç olmak üzere kullanılan tüm girdilerin 
urününkinden farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Fasıl 1 l'de yer alan girdiler hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm meyveler, sert kabuklu meyveler veya 
sebzelerin o ülke menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan tüm domateslerin o ülke menşeli olması 
gereken imalat 

Kullanılan tüm mantar ve domalanların o ülke menşeli 
olması gereken imalat 
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2004 ve 2005 

2006 

2007 

2008 

y 2009 

y 2101 

y 2103 

y 2104 

y2104' 

y 2106 

Diğer sebzeler ( sirke veya asetik asitten başka 
usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 
(dondurulmuş veya dondurulmamış) 

Meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve 
diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu 
alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş) 

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert 
kabuklu meyva püresi ve meyva veya sert kabuklu 
meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen' 
diğer bitki parçaları ( başka surette hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) 

- Meyvalar ve sert kabuklu meyvalar( buharda veya 
suda kaynatma dışında herhangi bir yöntemle 
pişirilmiş) (ilave şeker içermeyen, dondurulmuş) 

- Sert kabuklu meyvalar, ilave şeker veya alkol 
içermeyen 

- Diğerleri 

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ( fermente 
edilmemiş ve alkol katılmamış)(ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın) 

Kavrulmuş hindiba ve onun hülasa, esans ve 
konsantreleri 

- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici 
karışımlar 

- Hazır hardal 

- Çorbalar, et suları ve bunların müstahzarları 

- Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 

Şeker şurupları, arpmalandırılmış veya 
renklendirilmiş 

Kullanılan tüm sebzelerin o ülke menşeli olması 
gereken imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmadığı 
imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm meyva ve sert kabuklu meyvaların 
o ülke menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan 0801,0802 ve1202ilal207 
pozisyonlarında yer alan o ülke menşeli kabuklu 
meyve ve yağlı tohumların kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %60'ını aştığı imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm girdilerin ürünilnkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan hindibanın o ülke menşeli olması 
gereken imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak hardal 
unu veya ezmesi veya hazır hardal kullanılmış 
olabjlir. 

Hardal unu veya ezmesinden imalat 

2002ila2005 Pozisyonlarında yer alan hazırlanmış 
ve konserve edilmiş sebzeler dışındaki herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 
Ürünün bütün halde sınıflandırıldığı pozisyona 
uygulanan kural geçerlidir. 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmadığı 
imalat 
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2201 

2202 

y2204 

2205 

y2207 
y 2208 ve 
y 2209 

y 2208 

y 2303 

y2306 

2309 

2402 -

y2403 

y 2504 

Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular 
dahil), (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar 

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya 
lezzetlendirilmiş ) ve alkolsüz diğer içkiler (2009 
pozisyonundaki meyva ve sebze suları hariç) 

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil), 
alkol ilave edilmiş üzüm şırası 

Üzüm ürünleri ihtiva eden aşağıdaki ürünler: 

Vermut ve bitkiler veya kokulu maddelerle 
lezzetlendirilmiş diğer taze üzüm şarapları; etil alkol 
ve diğer alkoller (tağyir edilmiş olsun olmasın); 
alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler, içki 
imalinde kullanılan bileşik alkol müstahzarları, sirke 

Alkol derecesi hacim itibarıyla % 50'den az olan 
viskiler 

Mısır nişastası imalat artıkları (konsantre edilmiş 
ıslatma sıvıları hariç) (kuru madde üzerinden 
hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 
40'tan fazla olanlar) 

Zeytinyağı üretiminden arta kalan küspe ve diğer katı 
artıklar (ağırlık itibarıyla zeytinyağı oranı % 3' ten 
fazla olanlar) 

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 

Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış 
purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar 

İçilen tütün 

Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası bakımından 
zenginleştirilmiş, saflaştırılmış ve ezilmiş) 

Kullanılan tüm suların o ülke menşeli olması 
gereken imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmaması 
ve kullanılan herhangi bir meyve suyunun (ananas, 
küçük limon ve üzüm suları hariç) o ülke menşeli 
olması koşuluyla, kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Diğer üzüm şırasından imalat 

Üzüm veya üzümden elde edilen diğer girdiler 
dışında herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat 

Kullanılan herhangi bir hububat esaslı alkolün 
kıymetinin fabrika çıkış fiyatının %15'ini 
geçmediği imalat 

Kullanılan mısırın tamamının o ülke menşeli 
olması gereken imalat 

Kullanılan zeytinin tamamının o ülke menşeli 
olması gereken imalat 

Kullanılan tüm hububat, şeker, melas ve sütün 
o ülke menşeli olması gereken imalat 

2401 pozisyonundaki kullanılan işlenmemiş tütün 
veya tütün artıklarının ağırlık itibarıyla en az % 
70'inin o ülke menşeli olması gereken imalat 

2401 pozisyonundaki kullanılan işlenmemiş tütün 
veya tütün artıklarının ağırlık itibarıyla en az % 
70'inin o ülke menşeli olması gereken imalat 

Ham kristalize grafitin karbon muhtevası 
bakımından zenginleştirilmesi, saflaştırılması ve 
ezilmesi 
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y2515 

y2516 

y2518 

y2519 

y2520 

y2524 

y2525 

y2530 

y2707 

2709 ila 2715 

y Fasıl 28 

y 2811 

y2833 

y Fasıl 29 

y2901 

y2902 

Mermer, kabaca yontulmuş, (testere ile yahut başka 
surette kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen dikdörtgen 
şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler 
halinde kesilmiş) 

Granit, porfir, bazalt, gre, ve kabaca yontulmaya veya 
inşaata elverişli diğer taşlar (testere ile veya başka 
surette kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen dikdörtgen 
şeklinde (kare dahil) bloklar veya dilimler halinde 
kesilmiş) 

Kalsine dolomit 

Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava 
geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum 
oksit, saf olsun olmasın, 
( eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç) 

Dişçilikte kulanılmak üzere özel olarak hazırlanmış 
alçılar 

Tabii asbest lifleri •'. > 

Mika tozu 

Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş toprak 
boyalar 

Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya 
mahsus, bileşimindeki aromatik unsurları aromatik 
olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, yüksek 
sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasıyla elde 
edilen yağlar, 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta 
hacim itibarıyla % 65'ten fazla damıtılan yağlar (ve 
benzol ve petrol esansı karışımları dahil), 

Mineral yağlar ve bitümenli maddelerin damıtılmış 
ürünleri; mineral mumlar 

Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir 
toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve 

"izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri 
(2811 ve 2833 pozisyonlarının bazı kısımları hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Kükürt trioksit 

Alüminyum sülfat 

Organik kimyasal ürünler (2901,2902,2905 
pozisyonlarının bazı kısımları ve 2915,2932,2933 _ 
ve 2934 pozisyonları hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya 
mahsus asiklik hidrokarbonlar 
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya 
mahsus siklanikler, siklenikler (azulenler hariç), 
benzen, toluen, ksilen 

Kalınlığı 25 cm'yi geçen mermerin daha önce 
kesilmiş ojsa bile testere ile veya başka surette 
kesilmesi 

Kalınlığı 25 cm'yi geçen taşların daha önce 
kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette 
kesilmesi 

Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. Ancak tabii 
magnezyum karbonat (manyezit) kullanılmış 
olabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı imalat 

Asbest konsantrelerinden imalat 

; Mika veya mika artıklarının öğütülmesi 

Toprak boyaların kalsine edilmesi veya öğütülmesi 

Bunlar Ek VI ürünleridir. 

Bunlar Ek VI ürünleridir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak, aynı 
pozisyonda yer alan girdilerin kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20' sini aşmamaları 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kükürt dioksitten imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak, aynı 
pozisyonda yer alan girdilerin kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20' sini aşmamaları 
koşuluyla kullanılabilir. 

Bunlar Ek VI ürünleridir. 

Bunlar Ek VI ürünleridir. 
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y 2 9 0 5 

2915 

y 2932 

2933 

2934 

y Fasıl 30 

3002 

Bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri, 
etanol ve gliserolün metal alkoksitler . 

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların 
anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, 
peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sUlfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

- İç eterler ve bunların halojenlenmiş, sUlfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

-,.Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller ve bunların . 
halojenlenmiş, sUlfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozolanmış türevleri 

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler; nükleik asitler 
ve tuzları 

Diğer heterosiklik bileşikler 

Eczacılık ürünleri (3002,3003 ve 3004 pozisyonları 
hariç olup bunlara ait kurallar aşağıda belirtilmiştir). 

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste 
kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve 
diğer kan fraksiyonları; aşılar, toksinler, 
mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri 
ürünler: 

- Dozlandırılmış veya perakende satışa hazır 
durumda, tedavide veya korunmada kullanılan iki 
veya daha fazla ürün karışımları ve bu amaçlarla 
kullanılan karıştırılmamış ürünler 

- Diğerleri: 

— insan kanı 

— Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanmış hayvan kanı 

2905 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat. Ancak ürünün kıymetinin fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek koşuluyla bu 
pozisyondaki metal alkolatlar kullanılabilir. 

Herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. 
Ancak 2915 ve 2916 pozisyonlarındaki kullanılan 
tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış . 
fiyatının % 20'sini geçememelidir. 

Herhangi bir pozisyondaki maddelerden yapılan 
imalat. Ancak 2909 pozisyonundaki kullanılan 
tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçememelidir. 

Herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. 
Ancak 2932 ve 2933 pozisyonlarındaki kullanılan 
girdilerin, kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçememelidir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. Ancak aynı 
pozisyon içinde yer alan tüm girdiler, kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşulunda kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak aynı 
pozisyon içinde yer alan girdiler kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşulunda kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
yapılan imalat. Bu tanıma uyan girdiler, kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 

' koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
yapılan imalat. Bu tanıma uyan girdiler, kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
yapılan imalat. Bu tanıma uyan girdiler, kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



182 -

3003 ve 3004 

y Fasıl 31 

y 3105 

y Fasıl 32 

y 3201 

3205 

— Serum .hemoglobin ve serum globulini 
dışındaki kan fraksiyonları 

— hemoglobin, kan globulini ve serum globulini 

--diğerleri 

İlaçlar (3002, 3005 ve 3006 pozisyonundakiler hariç) 

Gübreler (3105 pozisyonunun bir kısmında yer 
alanlar hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin 
maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral 
veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; aşağıdakiler 
hariç olmak üzere bu fasıldaki ürünlerin tablet veya 
benzeri şekillerde veya 10 kg.ı geçmeyen 
ambalajlarda olanları: 
- sodyum nitrat 
- kalsiyum siyanamid 
- potasyum sülfat 
- magnezyum potasyum sülfat hariç) 

Pebagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar, 
tanenler ve türevleri, diğer boyayıcı maddeler, 
pigmentler, boya ve vernikler, macunlar, 
mürekkepler; (3201 pozisyonunun bir kısmı ve 3205 
pozisyonları hariç olup buna ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve 
diğer türevleri 

Boyayıcı laklar ve bu faslın 3 numaralı notunda 
belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan 
müstahzarlar O 

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat. Bu tanıma uyan girdiler, kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 
3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat. Bu tanıma uyan girdiler, kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat. Bu tanıma uyan girdiler, kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ilrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, ancak 3003 ve 
3004 pozisyonundaki girdilerin kıymetlerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini / 
geçmemesi koşuluyla bir arada kullanılabildiği 
ve, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini aşmadığı; 

imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinderi farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %20' sini,geçmemesi . 
koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Ancak aynı pozisyonda yer alan girdiler, 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20' sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat, Ancak aynı 
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Bitkisel tanen hülasalarından yapılan imalat 

3203,3204 ve 3205 Pozisyonları hariç olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat. Ancak 3205 pozisyonundaki girdiler,; 
kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemek koşuluyla kullanılabilir 

O Fasıl 32'deki Not 3'e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında 
kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler. 
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y Fasıl 33 

3301 

y Fasıl 34 

y3403 

y3404 

y Fasıl 35 

3505 

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik 
veya tuvalet müstahzarları ( 3301 pozisyonu hariç 
olup buna ilişkin kural aşağıda belirtilmiştir). 

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın ) 
(konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler; 
uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, 
mumlarda veya benzerlerinde 'enflurage' veya 
'maceration' suretiyle elde edilen konsantreleri; 
uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan 
terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış 
"aromatik suları ve sulu çözeltileri 

Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama 
müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, 
müstahzar mumlar, temizleme veya bakım 
müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü 
mumlar ve benzerleri,'model yapmaya mahsus her 
türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik 
müstahzarları. (3403 Pozisyonunun bir kısmı ve 
3404 pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Ağırlık itibarıyla % 70'ten az olmak koşuluyla 
bitümenli minerallerden elde edilen petrol yağları 
veya sıvı yağlar içeren yağlama müstahzarları 

Suni mumlar ve müstahzar mumlar 

- Parafın esaslı suni ve müstahzar mumlar, petrol 
mumları, bitümenli minerallerden elde edilen 
mumlar, yağlı mum veya pullu mum 

- Diğerleri 

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; 
tutkallar; enzimler (3505 pozisyonu ve 3507 
pozisyonunun bir kısmı hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir): 

Dekstinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden 
jelatinlenmiş veya esterifıye edilmiş nişastalar gibi); 
esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer 
nişastalar olan tutkallar. 

- Nişasta eterleri ve esterleri 

- Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Ancak aynı pozisyonda yer alan girdiler, 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20' sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

Bu pozisyondaki farklı bir "grubun" 0 ) girdileri 
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak aynı grupta yer alan 
girdiler, kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Bunlar Ek VI ürünleridir; 

Bunlar Ek VI ürünleridir. 

-1516 Pozisyonundaki mum karakterini haiz 
hidrojenize yağlar, 
- 1519 pozisyonundaki mum karakterini haiz, 
kimyasal olarak belirlenmemiş yağ asitleri veya 
sınai yağ alkolleri, 
- 3404 pozisyonundaki girdiler dışında herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat. 

Ancak bu girdiler, kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

\ 
Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan girdiler, kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3505 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak 
üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 

1108 pozisyonundakiler hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

(D 
'Grup', pozisyonun diğer kısımlarından noktalı virgül ile ayrılmış olan herhangi bir kısmı olarak kabul edilir. 
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y3507 

Fasıl 36 

y Fasıl 37 

3701 

3702 

3704 

y Fasıl 38 

y380I 

y3803 

y 3805 

y 3806 

y 3807 

3808 ila 
3814 

3818 ila 
3820 

3822 ve 3823 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan müstahzar enzimler 

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; 
kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler 

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya. 
3701,3702 ve 3704 pozisyonları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir: 

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş 
fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton 
veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir 
maddeden); anında develope olarak fotoğraf veren 
boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri halinde 
olsun olmasın) 

Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassa hale 
getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya 
mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo 
halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler 
(hassas, boş) 

Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton 
ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş), 

Muhtelif kimyasal maddeler (3801 pozisyonu, 3803, 
3805,3806,3807 pozisyonlarının bazı kısımları, 
3808 ila 3814 pozisyonları, 3818 ila 3820 
pozisyonları, 3822 ve 3823 pozisyonlar hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir: 

- Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kollöidal grafit 
ve yarı kollöidal grafit; elektrotlar için karbonlu 
hamurlar 

- Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla %30'dan 
fazla grafitin mineral yağlarla olan karışımları 

Rafine edilmiş tali oil (sıvı reçine) 

Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış 

Ester sakizları 

Odun zifti (Odun katranı zifti) 

Muhtelif kimyasal ürünler 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'şini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan girdiler, kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 veya 3702 
pozisyonundan farklı bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 veya 3702 
pozisyonundan farklı bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 veya 3704 
pozisyonundan farklı bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. 
Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan girdiler, kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı imalat 

3403 pozisyonundaki kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20's!ni 
aşmadığı imalat 

Tali oil (sıvı reçine )'nin rafine edilmesi 

Sülfat terebantinin ham esanslarının damıtma veya 
rafinaj yoluyla saflaştırılması 

Reçine asitlerinden yapılan imalat 

Odun katranının damıtılması 
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y 3901 ila 3915 

- Yağlama yağı için müstahzar katkı maddeler (3811 
pozisyonunda yer alan petrol yağları veya bitümenli 
minerallerden elde edilmiş yağlar içerenler) 

- 3823 pozisyonunda yer alan aşağıda belirtilenler;: 
— Dökümhane maçalarına ve kalıplarına mahsus 

esası tabii reçine olan müstahzar bağlayıcılar 
--Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen 

tuzları ve esterleri. 
-- 2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol 
—' Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, amonyumun 

veya etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); 
bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik 
asitlerin yağları ve bunların tuzları. 

-- İyon değiştiriciler, 
-- Elektrik tüpleri ve valilerinde vakum teminine 

yarayan emici bileşimler 

— Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler. 

~ Taşkömürü gazı saflaştırıİmasında üretilen 
amonyaktı gaz sıvıları ve kullanılan (spent) oksit 

— Sülfonaftenik asitler, bunların suda çözünmeyen 
tuzları ve esterleri 

-• Fusel yağları ve Dippel yağı 

— Farklı anyon içeren tuzların karışımları 

— Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan veya 
dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerinde 
bulunsun bulunmasın) 

- Diğerleri 

tik şekillerde plastikler, bunların döküntü, kalıntı ve 
hurdaları (3907 pozisyonunun bir kısmı hariç olup 
buna ilişkin kural aşağıda belirtilmiştir): 

- İlave homopolimerizasyon ürünleri 

Bunlar Ek VI ürünleridir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak 
aynı pozisyonda yer alan girdilerin kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilirler. \ 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı, 
ve 
- Kullanılan Fasıl 39 kapsamındaki girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
aşmadığı 
imalat^ 

(') Hem 3901 ila 3906 pozisyonları, hem de 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan maddelerden oluşan ürünlerde, sözkonusu kısıtlama sadece üründt 
ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 
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y 3907 

y 3916 ila 3921 

y3916 ve 
y39!7 

y3920 

3922 ila 3926 
l 

y400l 

4005 

4012 

y4017 

- Diğerleri 

Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril-bütadien-
stiren kopolimeri (ABS)'den). 

Plastikten yarı-mamuller ve plastikten eşya: 3916 
pozisyonunun bir kısmı, 3917 pozisyonunun bir 
kısmı ve 3920 pozisyonunun bir kısmı hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda verilmiştir: 

- Yassı ürünler (sadece-yüzey işlemlerinden daha 
ileri işlem görmüş veya dikdörtgen ve kareden başka 
şekilde kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha ileri 
işlem görmüş diğer ürünler 

- Diğerleri 

- ilave homopolimerizasyon ürünleri 

- Diğerleri •' • . ? • 

Profiller ve ince ve kalın çubuklar 

Iyonomer levhalar ve filmler 

Plastikten eşya 

Ayakkabılar için lamine edilmiş tabakalar veya krep • 
kauçuk 

Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize edilmemiş), (ilk 
şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde) 

Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış 
lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek 
bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve 
kolanlar: 

Sertleştirilmiş kauçuktan eşya 

- Fasıl 39'un kullanılan girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini aşmadığı 
imalat (1) 

Kullanılan tüm girdilerin.ürününkinden farklı bir . 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi koşulıyla 
kullanılabilir. 

- Fasıl 39'un kullanılan girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı 
imalat \ 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı ve 
- Fasıl 39'un kullanılan girdilerinin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmediği 
imalat'" 

Fasıl 39'un girdilerinin, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmediği imalat (1) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı ve 
- ürünle aynı pozisyonda yer alan girdilerin 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
aşmadığı; 
imalat 

Başlıca çinko ve sodyum olmak üzere metal 
iyonları ile kısmen nötralize edilmiş etilen ve 
metakrilik asit kopolimeri olan kısmi termoplastik 
tuzlardan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı imalat 

Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk hariç) 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
aşmadığı imalat 

4011 veya 4012 pozisyonları dışındaki herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat 
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y 4102 

4104 ila 
4107 

4109 

y4302 

4303 

y4403 

y4407 

y4408 

y4409 

y4410ila 
y4413 

y 4415 

y4416 

4418 

Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü alınmış 

Deriler, kılları veya yünleri alınmış (4108 ve 4109 
pozisyonlarındaki deriler hariç) 

Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri 
ve köseleler 

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, birleştirilmiş: 

-Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde 

- Diğerleri 

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya 

Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, 
dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi 
geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya (V) şeklinde 
bağlantı teşkil etmiş) 

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplamalık 
yapraklar ve kontraplak için yapraklar ve uzunlamasına 
testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış 
kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, 
zımparalanmış veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etmiş) 

- Herhangi bir kenarında veya yüzünde sürekli olarak şekil 
verilmiş( lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, 
ortalan (V) şeklinde oluklanrnış, kornişti, kalıplanmış, 
yuvarlatılmış ve benzeri şekillerde) ağaçlar, (birleştirilmemiş 
parke tahtaları dahil) (rendelenmiş, zımparalanmış veya (V) 
şekfinde bağlantı teşkil etmiş olsun olmasın): 

- Köşebentler ve pervazlar 

Köşebentler ve pervazlar, kalıplanmış süpürgelik ve diğer 
kalıplanmış yonga levhalar dahil 

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir 
sandıklar ve benzeri ambalajlar 

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, ve diğer fıçıcı 
eşyası ve bunların aksam ve parçaları 

- Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama 
parçaları 

- Köşebentler ve pervazlar 

Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin 
alınması 

Ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

4104 ila 4107 pozisyonlarındaki derinin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak 
birleştirilmemiş kürklerin kesim ve 
birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama. 

Birleştirilmemiş, dabaklanmış veya aprelenmiş 
kürklerden imalat 

4302 Pozisyonundaki birleştirilmemiş, 
dabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat 

Kabukları veya kısırları alınmış veya alınmamış 
yuvarlak ağaçlardan yapılan imalat 

Rendeleme, zımparalama veya (V) şeklinde 
bağlantı teşkil etme 

Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya 
(V) şeklinde bağlantı teşkil etme 

Zımparalama veya (V) şeklinde bağlantı teşkil 
etme 

Kornişleme veya kalıplama 

Kornişleme veya kalıplama 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan 
imalat 

İki esas yüzü testere ile biçilmiş fakat daha ileri 
bir işlem görmemiş, yarık açılmış tahtalardan 
imalat 
Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak 
hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş parke 
tahtalarından panolar, padavralar ve 'Shakes' 
kullanılabilir 
Kornişleme veya kalıplama 
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y4421 

4503 

y 4811 

4816 

4817 

y4818 

y 4 8 1 9 

y 4 8 2 0 

y 4823 

4909 

4910 

y 5003 

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri 

Tabii mantardan eşya 

Üzerleri çizilmiş, kaplanmış veya sadece kare 
biçimiqe getirilmiş kağıt ve karton 

'Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer 
kopya ve transfer kağıtları (4809 pozisyonundakiler 
hariç), mumlu teksir kağıdı ve ofset levhalar 
(kutulara konularak perakende satılacak hale 
getirilmiş olsun, olmasın) 

Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz 
kartpostallar ve haberleşme kartları; bunların kağıt ve 
kartondan kutular poşetler ve benzeri zarflar içine 
takım halinde yerleştirilmiş olanlari. 

Tuvalet kağıdı 

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif 
tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer 
ambalaj kutuları 

Ajandalar 

Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif 
tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) 

Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, 
davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya 
süslemeli olsun, olmasın) 

Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler 
dahil): 

- "Devamlı" türden olan takvimler veya kağıt veya 
karton dışındaki maddelerden mamul mesnetler 
üzerine takılı olan blok halindeki takvimler 

-Diğerleri 

ipek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan 
kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde 
edilen döküntüler dahil), karde edilmiş veya taranmış 

4409 pozisyonu dışında herhangi bir pozisyondaki 
ahşap malzemeden imalat 

4501 Pozisyonundaki mantardan imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden 
imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünühkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmediği, 
imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin urününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmediği imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmediği imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden 
imalat 

4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki girdilerden 
yapılan imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin urününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin; ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmediği, 
imalat 

4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki girdilerden 
yapılan imalat 

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



- 189 

5501 ila 
y 5507 

y Fasıl 50 ila 
Fasıl 55 

y Fasıl 56 

5602 

Sentetik ve suni devamsız lifler 

İplikler ve monofılamentler 

Pamuktan dokunmuş mensucat: 

- . kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- diğerleri 

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; 
sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 
(5602, 5604,5605 ve 5606 pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

, Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olsun olmasın): 
- İğne işi keçe 

Kimyasal girdilerden veya dokumaya elverişli 
madde hamurlarından yapılan imalat 

- Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek 
döküntülerinden, 

- Karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış diğer tabii 
liflerden, 

- Kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıt yapımına mahsus maddelerden 
imalat (1) 

Tek kat iplikten yapılan imalat (1) 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde 
eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya 
-kağıttan, 

veya . . ' 

en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, 
şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı 
bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmediği) 

imalat (1) 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
-tabii liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan maddelerden, 
imalat (1) 

- tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya dokumaya elverişli 
madde hamurlarından yapılan, 
imalat0) 

Ancak: 
- 5402 pozisyonundaki polipropilen 

fılamentlerinin, 
- 5503 ve 5506 pozisyonundaki polipropilen 

liflerin . 
veya,. 

- 5501 pozisyonundaki polipropilen filameht 
demetlerinin, 
denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten 
daha az olan tek katlı filament veya liflerinin, 
kıymetlerinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%40'ını aşmamak koşuluyla kullanılabildiği, 
imalat O 

(D Dokumaya elverişli maddelerinin karışımından yapılan Urllnlere ilişkin özel koşullar için. Açıklayıcı Not 6'ya bakınız 
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5604 

5605 

5606 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip 
veya halatlar; dokumaya elverişli iplik, ve 5404 ve 
5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri ( kauçuk . 
veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış) 

- Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk 
ip ve halatlar 

-Diğerleri, 

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe 
edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki 
metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 
veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri 

Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit 
ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 
pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl 
iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); senet iplik 
(chainette) 

-tabii liflerden, 
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik devamsız 
liflerden 
- kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan yapılan, 
imalat (1) 

Mensucatla kaplanmamış kauçuk ip veya halattan 
imalat 

-karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan maddelerden, 
imalat (|) 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde 
eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız lifllerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya 
- kağıt yapımında kullanılan maddelerden, 
imalat (1) 

- tabii liflerden 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız 
liflerden, 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan maddelerden, 
imalat (1) 

O Dokumaya elverişli maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 6'e bakınız. 
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Fasıl 57 

y Fasıl 58 

5810 

Halılar ve diğer dokumaya everişli 
maddelerden yer kaplamaları 

- İğne işi keçeden 

- Diğer keçeden 

- Diğerleri 

Özel dokunmuş mensucat; tufte 
edilmiş dokumaya elverişli mensucat; 
dantela; duvar halıları; şeritçi ve 
kaytancı eşyası; işlemeler (5805 
ve 5810 pozisyonu hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş 
olanlar 

- Diğerleri 

Parça, şerit veya motif halinde 
işlemeler 

- tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,. ' 
imalat (1) ^ 

Ancak: 

-5402 pozisyonundaki polipropilen fılamentlerinin, 
- 5503 ve 5506 pozisyonundaki polipropilen fılamentlerinin, veya 
- 5501 pozisyonundaki polipropilen fılament demetlerinin, 
denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı 
fflament veya liflerin, kıymetlerinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%40'ıni aşmamak, koşuluyla kullanılabildiği, 
imalat 

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış tabii liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan, 
imalat (1) 

- hindistancevizi lifli ipliklerden, 
- suni ve sentetik fılament ipliklerinden 
- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, 
imalat (1) 

Tek kat iplikten yapılan imalat 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye 

hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurlarından, 
imalat (1) 

yeya, 

en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, 
merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız 
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini 
geçmediği imalat) 

- Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden farklı bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, ve 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
50' sini aşmadığı, 

imalat 

( ' ' Tekstil maddelerinin karışımından üretilen ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 6'ya bakınız. 
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5901 

5902 

5903 

5904 

5905 

5906 

Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan 
türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış 
dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası 
veya şeffaf bezler; hazır tuailer; şapkacılıkta kullanılan 
bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat 

Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterden veya 
viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli 
iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 
mensucat 

- Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde 
oranı %90'ı geçmeyenler 

- Diğerleri 

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle 
lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler 
hariç) 

Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir 
sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli 
mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer 
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) 

Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları 

- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, 
sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar 

-Diğerleri 

Kauçuklu mensucat (5902 Pozisyonundakiler hariç) 

- örülmüş olanlar 

- Sentetik fılament ipliklerinden mamul diğer 
mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya 
elverişli madde oranı % 90'ı geçenler) 

- Diğerleri 

: İplikten imalat 

tplikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat 

İplikten imalat 

tplikten imalat 

tplikten imalat: 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde 
eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, 
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan yapılan, 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik apresi; kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) 
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız 
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği) 
imalat (1) \ 

- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş taranmamış veya başka şekilde 
eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, 
imalat (1) 

Kimyasal girdilerden imalat 

tplikten imalat 

O Dokumaya elverişli maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 6'ya bakınız. 
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5907 

y 5908 

5909ila5911 

Fasıl 60 

Fasıl 61 

Y Fasıl 62 

y 6202, 
y 6204, 
y 6206, 
y6209, 
y 6211 
ve" 
y6217 
y6210 
y6216 
ve 

y 6217 

Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; 
tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için 
boyanmış bezler (tualler) 

- Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmiş 

Teknik işlerde kullanılan dokumaya elverişli 
maddelerden mamul eşya: 

- 5911 pozisyonundaki keçeler dışındaki cilalama 
diskleri ve halkaları 

- Diğerleri 

Örme Eşya , 

Örme giyim eşyası .ve aksesuarları 

- Kesilerek şekil verilmiş veya doğrudan şekil 
verilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın 
dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde 
edilenler 

- Diğerleri 

Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş) (6202, 6204, 
6206,6209, 6210, 6211, 6216 ve 6217 pozisyonlarının 
bazı kısımları, 6213 ve 6214 pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Kadın, kız çocuklar ve bebekler için giyim eşyası ve 
aksesuarları (işlemeli olanlar) 

Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış 
mensucattan ateşe dayanıklı eşya 

iplikten imalat 

Lamba gömleği için boru şeklinde örülme 
mensucattan imalat 

6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü 
mensucattan veya paçavradan yapılan imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
-tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde 
eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, 
imalat (1) 

-tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve 
sentetik ve suni devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, 
imalat ( ') 

İplikten imalat (1) 

-tabii liflerden, veya, 
— karde edilmemiş, taranmamış veya veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve 
sentetik ve suni devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, 
imalat (1) 
İplikten imalat (1) 

İplikten imalat (2) 
veya 
Kullanılan işleme yapılmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat (2) 

İplikten imalat (1) 
veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmaması" 
şartıyla kaplanmamış mensucattan imalat (1) 

' .) Dokumaya elverişli maddelerin karışımından yapılan tlrllnlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 6'ya bakınız. 
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6213 ve 6214 

6217 

6301 ila 6304 

6305 

6306 

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, 
peçeler, duvaklar ve benzeri eşya: 

- İşlemeli olanlar 

- Diğerleri 

- Kol ve yakalar için kesilmiş iç astarlar 

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve 
benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat 
eşyası: ' 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

- Diğerleri 

—İşlemeli olanlar 

—Diğerleri 

Ambalaj için torba ve çuvallar 

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; 
çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus 
yelkenler; kamp eşyası: 

- Dokunmamış mensucattan 

- Diğerleri 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat, C)(2) 
veya . 
Kullanılan işleme yapılmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat (1) (2) 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat (2) 

- Kullanılan tüm girdilerin ürününden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, ve 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, 
imalat 

- tabii liflerden, veya . 
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan 

İmalat(2) 

Ağartılmamış tek kat iplikten,(2) 3 

veya 
Kullanılan işleme yapılmamış (örülmüş olanlar 
hariç) mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını aşmadığı, 
imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat (2) (3) 

-tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde 
eğirme işlemi için hazırlanmamış sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
-kimyasal girdiler, veya tekstil hamurundan, 
imalat' 

- tabii liflerden, veya • ' • ' . . . 
- kimyasal girdilerden veya tekstil hanurundan 

imalatı 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat (1) 

O Açıklayıcı Not 7'ye bakınız. 

"' Dokumaya elverişli maddelerin karışımlarından yapılan ürünlere ilişkin özel şartlar için, Not 6'ya bakınız. 

" ' Elastiki olmayan veya kauçukla birleştirilmemiş olan, örme mensucat parçalarının (kesilmiş veya şekilli olarak örülmüş) dikilmesi veya 
birleştirilmesi ile elde edilen örme eşya için 7 nolu Açıklayıcı Not'a bakınız. 

,•! Dokumaya elverişli maddelerin karışımlarından yapılan ürünlere ilişkin özel şartlar için, Not 6'ya bakınız. 
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y6307 

6308 

640 Ula 6405 

6503 

6505 

6601 

y 6803 

y 6812 

y 6814 

7006 

7007 

7008 

7009 

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin 
yapimmda kullanılan mensucat ve ipliklerden 
müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun 
olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli eşya 
(perakende olarak satılacak hale getirilmiş) 

Ayakkabılar 

6501 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve 
disklerinden yapılmış keçe şapkalar ve diğer keçe 
başlıklar ( astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın) 

Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve 
diğer başlıklar, parça halinde( fakat şerit halinde 
olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış 
veya donatılmış olsun olmasın ) 

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu 
şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler 
dahil) 

Kayağan taşı veya aglomere kayağan taşından eşya 

Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum 
karbonat esaslı karışımlardan eşya 

Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla 
elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer 
maddelerden bir mesnet üzerinde) 

7003, 7004 ve 7005 pozisyonundaki camların 
kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, 
delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş 
fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve 
donatılmamış olanlar 

Emniyet camları [sertleştirilmiş, (temperlenmiş), 
veya larriine edilmiş camlardan] 

Çok katlı yalıtım camları 

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) (dikiz 
aynaları dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat 

Takımı oluşturacak parçalardan herbiri, takım 
içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı 
uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. 
Ancak, o ülke menşeli olmayan eşyalar, toplam 
kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının 
% 15-ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer 
alabilir. 

6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban 
elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat. 

İplikten veya dokumaya elverişli lifllerden imalat2 

iplikten veya dokumaya elverişli liflerien imalat2 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini aşmadığı imalat 

işlenmiş kayağan taşından imalat 

Herhangi bir pozisyonun girdilerinden imalat 

İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip 
yoluyla elde edilmiş mika dahil) imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

(S. Sayısı: 418) 
Not 7'ye bakınız. 
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7010 

7013 

y 7019 

y7102 
y7103 ve 
y7104 
7106, 
7108 ve 
7110 

y 7107, y 7109 
ve y7111 

7116 

7117. • 

Cam damacana, kavanoz, şişe,küçük şişe, çanak, tüp, 
serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve 
ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan 
konserve kavanozları; camdan kapak ve benzerleri 

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve , 
benzeri işler için cam eşya (7010 ve 7018 
pozisyonundakiler hariç) 

Cam liflerinden( iplik haı iç) eşya 

İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar (tabii, 
sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) 

Kıymetli metaller: 

- İşlenmemiş olanlar 

- Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar (Ali) 

Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-
işlenmiş) 

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da 
yan kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya 
terkip yoluyla elde edilmiş) 

Taklit mücevherci eşyası 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

veya 

Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini aşmamak koşuluylaı cam 
kesim işlemi 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat, 

veya 

Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini aşmamak koşuluylaı cam 
kesim işlemi, 

veya 

Elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini aşmaması koşuluyla elde 
dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç) 

- Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş 
ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil 
verilmiş ipliklerden, 
veya 
- cam yününden imalat 

İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan 
imalat 

7106, 7108 ve 7110 Pozisyonlarında yer almayan 
girdilerden imalat, veya 

7106, 7108 ve 7110 pozisyonlarında yer alan 
kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal 
işlemlerle ayrıştırılması veya 

7106, 7108 ve 7110 pozisyonlarında yer alan 
kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi 
metallerlerle alaşımlarının yapılması 

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat 

İşlenmemiş kıymetli metallerle kaplanmış 
metallerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini aşmamak koşuluyla, 
•kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden 
imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



- 1 9 7 -

7207 

7208 ila 7216 

7217 

y 7218, 
7219ila7222 

7223 

y 7224, 
7225ila72_7 -

7228 

7229 

y 7301 

7302 

7304, 
7305 ve 7306 

7308 

y 7315 

Demir veya alaşımsız çelikten yan-mamuller 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, 
profiller, çubuklar 

Demir veya alaşımsız çelikten teller 

Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı hadde 
mamulleri, çubuklar, profiller ' 

Paslanmaz çelikten teller 

Diğer.alaşımlı çelikten yarı mamuller, yassı hadde 
mamuleri, düzensiz kangallar halinde çubuklar 

Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı 
veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi 
boş çubuklar 

Diğer alaşımlı çelikten teller 

Palplanşlar 

Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı 
malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas 
göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, 
dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, 
seletler, sıkıştır ıa levhaları ve kramponlar, rayların 
döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için 
bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal 
edilmiş diğer parçalar , 

Demirden (dökme demir hariç)'veya çelikten ince ve 
kalın borular, içi boş profiller 

Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki 
prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, 
köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, 
ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, 
pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, 
kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta 
kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten 
saçlar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri 

Patinaj zincirleri 

7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 
Pozisyonlarındaki girdilerden imalat 

7206 Pozisyonundaki külçelerden veya diğer ilk 
şekillerden imalat 

7207 Pozisyonundaki yarı mamul girdilerden 
imalat 

7218 Pozisyonundaki külçelerden veya diğer ilk 
şekillerden imalat 

7218 Pozisyonundaki yarı mamul girdilerden 
imalat 

7224 Pozisyonundaki külçelerden veya diğer ilk 
şekillerden imalat 

7206. 7218 veya 7224 Pozisyonundaki külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7224 Pozisyonundaki yarı mamul girdilerden 
imalat 

7206 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7206 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7206, 7207, 7218 ve 7224 Pozisyonlarındaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak 7301 
Pozisyonundaki kaynak yapılmış profiller 
kulanılmayabilir. 

Kullanılan 7315 Pozisyonundaki girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini aşmadığı imalat 
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y7322 

y Fasıl 74 

y 7403 

y Fasıl 75 

y Fasıl 76 

7601 

y7616 

y Fasıl 78 

7801 

Isıtması elektrikle olmayan merkezi ısıtmaya mahsus 
radyatörler. 

Bakır ve bakırdan eşya (7401 ila 7405 pozisyonları 
hariç, 7403 pozisyonunun bir kısmına ait kural 
aşağıda belirtilmiştir): 

Bakır alaşımları (ham): . 

Nikel ve nikelden eşya (7501 ila7503 pozisyonları 
hariç) 

Alüminyum ve alüminyumdan eşya (7601, 7602 
pozisyonları ve 7616 pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup;7601 pozisyonu ve 7616 pozisyonunun bir 
kısmına ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir): 

İşlenmemiş alüminyum 

Alüminyumdan eşya [alüminyum tellerden mensucat, 
ızgara, ağ, kafeslik, mukavemetlendirici mensucat ve 
benzeri eşya (sonsuz bantlar dahil) ile alüminyum 
depluvayye hariç] 

Kurşun ve kurşundan eşya (7801 ve 7802 
pozisyonları hariç olup 7801 pozisyonuna ilişkin 
kural aşağıda belirtilmiştir): 

işlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

Kullanılan 7322 Pozisyonundaki tüm girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %5'ini aşmadığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı ve, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı, 
imalat 

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya bakır 
döküntü ve hurdalarından imalat . 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı ve 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün . 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı ve 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı, 
imalat 

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum döküntü ve 
hurdalarından elektroliz veya ısıl işlem yoluyla 
imalata 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ancak alüminyum tellerden mensucat, ızgara, ağ, 
kafeslik, mukavemetlendirici mensucat ve 
benzeri girdilerin (sonsuz bantlar dahil) veya 
alüminyum depluvayyenin kullanılabildiği, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün . 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı,ve ' 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı, 
imalat 

'İşlenmemiş' veya 'külçe' kurşundan imalat 

\ 
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y Fasıl 79 

7901 

y Fasıl 80 

8001 

y Fasıl 81 

8206 

.8207 

8208 

"y 8211 

8214 

- Diğerleri 

Çinko ve çinkodan eşya (7901 ve 7902 pozisyonları 
hariç olup 7901 pozisyonuna ilişkin kural aşağıda 
belirtilmiştir): 

İşlenmemiş çinko 

Kalay ve kalaydan eşya (8001, 8002 ve 8007 
pozisyonları hariç olup 8001 pozisyonuna ilişkin 
kural aşağıda belirtilmiştir): 

işlenmemiş kalay 

Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve bunlardan mamul 
eşya 

8202ila8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya 
daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende 
satış için hazırlanmış takım halinde) 

El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı 
aletlerin değişebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, 
ıstampalama, zımba ile delme, set ve yiv açma, 
raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama gibi) 
(metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem 
görmesine mahsus haddeler ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus aletler dahil) 

Mekanik cihazlara veya makinalara mahsus bıçaklar 
ve kesici ağızlar 

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun 
olmasın)(kapanan budama çakıları dahil) 
(8208 pozisyonundakiler hariç) 

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan 
kırkmaya mahsus makinalar, kasap ve mutfak 
satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt 
bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve 
aletleri (tırnak törpüleri dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Ancak 7802 pozisyonundaki döküntü ve hurdalar 
kulanılmayabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Ancak, 7902 pozisyonundaki döküntü ve hurdalar 
kullanılmayabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak 8002 
pozisyonundaki döküntü ve hurdalar 
kullanılmayabilir. 

Ürünle aynı pozisyonda yer alan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 8202ila8205 pozisyonları 
dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Ancak 8202ila8205 pozisyonlarındaki aletler, 
kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % l.Vini aşmamak koşuluyla takıma dahil 
edilebilir, 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı ,ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı ,ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak, adi 
metalden bıçak sapları ve bıçak ağızları 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak adi 
metalden saplar kullanılabilir. 
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8215 

y 8306 

y Fasıl 84 

8403 ve y 8404 

8406 

8407 

8408 

8409 

8412 

8415 

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, 
spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker 
maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası 

Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası 

Nüklear reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları (8403 
pozisyonu, 8404 pozisyonunun bir kısmı, 
8406ila8409, 8412, 8415, 8418 pozisyonları, 8419 
pozisyonunun bir kısmı, 8420, 8425ila8430 
pozisyonları, 8431 pozisyonunun bir kısmı, 8439, 
8441, 8444ila8447 pozisyonları, 8448 pozisyonunun 
bir kısmı, 8452, 8456ila8466, 8469ila8472, 8480, 
8484 ve 8485 pozisyonları hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir): 

Merkezi ısıtma kazanları (8402 pozisyonundakiler 
hariç) ve merkezi ısıtma kazanları için yardımcı 
cihazlar 

Buhar türbinleri 

Kıvılcım ile ateşlemeü içten yanmalı doğrusal veya 
döner pistonlu motorlar ( patlamalı motor) 

Sıkıştırma ile ateşlemeü içten yanmalı pistonlu 
motorlar (dizel veya yarı dizel) 

Sadece veya esas itibariyle 8407'veya 8408 
pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçalan 

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden makinalar 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve 
ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin 
ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Ancak adi 
metalden saplar kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
Ancak 8306 pozisyonundaki diğer girdiler, kıymeti 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmamak 
koşuluyla kullanılabilir. 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı ve, 
- yukarıdaki sınır dahilinde, ürünle aynı 
pozisyondaki girdilerin, kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 5'ine kadar kullanılabildiği imalat. 

Kullanılanı tüm girdilerin 8403 veya 8404 
pozisyonları dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. Ancak 8403 veya 8404 
pozisyonundaki girdiler, birarada mütalaa edildiği 
takdirde toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika 
çıkışı fiyatının % 5'ini geçmemeleri koşuluyla 
kullanılabilirler. 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat ' 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 
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8418 

y 8419 

8420 • 

8425 ila 8428 

8429 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı 
pompaları (8415 pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton sanayiine 
mahsus makinalar 

Kalenderler ve diğer hadde makinaları (metal veya 
cam hadde makinaları hariç) ve bu makinaların 
silindirleri 

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine 
mahsus makina va cihazlar 

Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, 
greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, 
skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, 
k^üreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak 
suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri: 

- Yol silindirleri 

-Diğerleri 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, 
- yukarıdaki sınır dahilinde, ürünle aynı 
pozisyondaki girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının sadece % 5'ine kadar bir kıymete 
kadar kullanılabildiği, ve 
- menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürününki ile aynı 
pozisyondaki girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ine kadar kullanılabildiği 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, Ürün ile aynı 
pozisyondaki girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25' ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
-yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonundaki 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 5'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %30'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonundaki 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 5'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 
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8430 

y 8431 

8439 

8441 ' 

8444 ila 8447 

y 8448 

8452 

8456 ila 8466 

8469 ila 8472 

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, 
yayılması, tesviyasi, sıyrılması, kazılması, 
sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus 
diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık' 
sökme makinaları; kar kUreyicileri ve püskürtücüleri 

Yol silindirlerinin aksam ve parçaları 

Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline 
veya kağıt veya karton imaline veya finisajına 
mahsus makina veya cihazlar 

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine 
mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme 
makina ve cihazları dahil) 

Tekstil sanayiinde kullanılmaya mahsus bu 
pozisyonlarda yer alan makinalar 

8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil makinaları ile 
kullanılmaya mahsus yardımcı makina ve cihazlar 

Dikiş makinaları (8440 pozisyonundaki kitap dikme 
makinaları hariç ); özellikle dikiş makinaları için 
imal edilmiş mobilya, tabla.ve mahfazalar; dikiş 
makinalannın iğneleri: 

- Dikiş makinaları (yalnız düz dikiş yapanlar) 
(motorsuz olanlarının başları 16 Kg.ı, motorlu 
olanlarının da başlan motorla birlikte 17 Kg.ı 
geçmeyenler) 

- Diğerleri 

8456ila8466 pozisyonlarındaki makinalı aletler, 
makinalar, bunların aksam ve parçaları ile 
aksesuarları' 

Büro-makinaları (örneğin, yazı makinaları, hesap 
makinaları, otomatik bilgi işlem makinaları, teksir 
makinaları, tel zımba makinaları) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
-yukarıdaki sınırlar içinde,8431 pozisyonundaki 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatıriın 
% 5'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat • 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat . 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, 
- Başın (motorsuz) montajında kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin kıymetinin o ülke menşeli 
girdilerin kıymetini aşmadığı^ve 
- Kullanılan zigzag, ip germe ve çengel 
mekanizmasının ö ülke menşeli olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat 
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8480 Metal dökümhaneleri için dereceler-(döküm 
kasaları); döküm plakaları, döküm modelleri; 
metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, 
mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için 
kalıplar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'ini aşmadığı imalat 

8484 Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan 
veya iki ya da daha fazla metal tabakalardan yapılmış 
contalar; poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı 
kompozisyonlarda takım veya grup halinde 
tertiplenmiş contalar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat 

8485 Bu fasılın. başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya 
yer almayan makinaların aksam ve parçaları (elektrik 
konektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer 
elektrikli aksam ve parçalar hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat 

y Fasıl 85 

8501 

8502 

y 8518 

8519 

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve 
parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve 
seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve 
sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların 
aksam, parça ve aksesuarı (8501, 8502 pozisyonları, 
8518 pozisyonunun bir kısmı. 8519ila8529 
pozisyonları, 8535ila8537 pozisyonları, 8542, 
8544ila8546 ve 8548 pozisyonları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir):. 

Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi 
üretim (elektrojen) grupları hariç] 

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif 
elektrik konvertörleri 

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri, hoparlörler 
(kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); elektrikli 
ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses 
amplifikatörleri . 

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve 
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar 
(ses kaydedici tertibatı bulunmayan): 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı ve, 
-yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 5'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 

- Kullanilan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8503 pozisyonundaki. 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 5'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 
pozisyonlarındaki girdilerinin biraradaki. 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine 
kadar kullanılabildiği, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşe girdilerin kıymetini aşmadığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kiymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
-kullanılanmenşeli olmayan girdilerin kıymetinin. 
kullanılan menşe girdilerin kıymetini aşmadığı 
imalat 
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8520 

8521 

8522 

8523 

8524 

8525 

8526 

8527 

Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses 
kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi tekrar vermeye 
mahsus tertibatı olsun olmasın) 

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video-
turnerla birlikte olsun olmasın) 

8519 ila 8521 pozisyonlarındaki cihazların aksam ve 
parça ve aksesuarları 

Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış fakat kayıt 
yapılmamış mesnetler (37. fasıldaki ürünler hariç) 

Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt yapılmış plaklar, 
bantlar ve diğer mesnetler (disk imaline mahsus 
matris ve kalıplar dahil fakat 37. fasıldaki ürünler 
hariç): 

- Disk imaline mahsus matris ve kalıplar 

-Diğerleri 

Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon 
yayınlarına mahsus verici cihazlar (alıcı cihazı veya 
ses kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon 
kameraları 

/ • ' 

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı 
telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus 
telsiz kontrol cihazları : 

Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınları için 
alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya 
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya 
saatle birlikte olsun olmasın) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ınt aşmadığı, ve 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı , 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıvmetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40 ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 pozisyonundaki 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%5'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ülke 
menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı imalat 
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8528 

8529 

8535 ve 8536 

8537 

8542 

8544 

8545 

-

8546 

Televizyon alıcıları [görüntü (video) monitörleri ve 
projektörleri dahil] (aynı kabin içerisinde bir radyo 
yayını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya 
tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) 

Sadece veya esas itibariyle 8525ila8528 
pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve 
parçalar: 

- Sadece veya esas itibariyle görüntü kayıt veya 
tekrar verme cihazlarına mahsus olanlar 

- Diğerleri 

Elektrik devrelerinin anahtarlanması (açılıp 
kapatılması) veya korunmasına veya elektrik 
devresirfe veya devresinden bağlantı yapmaya 
mahsus elektrik teçhizatı 

Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus olup 
8535ila8536 pozisyonlarında yer alan iki veya daha 
fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar (sayısal 
kumanda panoları dahil), konsollar, masalar, kabinler 
ve diğer mesnetler (90. fasılda yer alan alet ve 
cihazlarla donanmış olanlar dahil) (8517 
pozisyonunda yer alan cihazlar hariç) 

Elektronik entegre devreler ve mikrodevreler 

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş 
olanlar dahil) teller, kablolar ( koaksiyel kablolar 
dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler ( 
bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın ); 
tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik 
kablolar (bağlantı parçr' arı ile veya elektrik 
iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın) 

Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrodlar, 
kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve 
grafit veya diğer kömürden diğer eşya ( metalli veya 
metalsiz) 

Her tür maddeden elektrik izolatörleri 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40mı aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonundaki 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 5'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonundaki 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 5'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıda belirtilen sınırlar içinde 8541 ve 8542 
pozisyonlarındaki girdilerin biraradaki kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 
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8548 

8601 ila 8607 
'! 

8608 

8609 

y Fasıl 87 

8709 

8710 

8711 

y.8712 

8715 

Bu Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam 
ve parçaları 

Demiryolu taşıtları ve tramvaylar ve bunların aksam . 
ve parçalan 

Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit 
malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili 
su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava 
limanları için mekanik (eİektromekanik dahil) 
işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda 
cihazları; bunların aksam ve parçaları 

Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak 
yapılmış ve donatılmış konteynerler (sıvıların 
taşınmasına mahsus konteynerler dahil) 

Demiryolu taşıtları veya tramvaylar dışındaki taşıtlar; 
bunların aksam, parça ve aksesuarları ( 8709İIa8711 
pozisyonları, 8712 pozisyonunun birktsmı, 8715 ve 
8716 pozisyonları hariç olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Fabrika, antrepo, liman veya havalimanlarında kısa 
mesafelerde eşya taşımaya mahsus , kaldırma tertibatı 
ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; . 
demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde 
çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) 
(silahla donatılmış olsun plmasın) ve bunların aksam 
ve parçaları 

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı 
motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun 
olmasın); sepetler 

Bilyalı rulmanı olmayan bisikletler 

Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus 
benzeri arabalar ve bunların aksam ye parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün, 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imâlat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalât 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı ve, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 5'ine kadar kullanılabildiği, 
imalat ; . -

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin Ürünün 
. fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı imalat". 

• . . . * " • . . . ' • • " 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı ve, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat •'.. 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı ve, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının; % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
kullanılan menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı 
imâlat 

8714 pozisyonunda sınıflandırılmayan girdilerden 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı ve, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat 
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8716 

8803 

8804 

8805 

Fasıl 89 

y Fasıl 90 

9001 

9002 

9004 

Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; 
hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; 
bunların aksam ve parçalan 

8801 veya 8802 pozisyonlarındaki hava taşıtlarının 
aksam ve parçaları 

Paraşütler (yönetilebilir paraşütler dahil) ve 
rotoşütler; bunların aksam, parça ve aksesuarları 

-Rotoşütler 

-Diğerleri 
Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava 
taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve 
tertibat, yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar, 
bunların aksam ve parçaları 

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, 
kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet 
ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı 
(9001, 9002,9004 pozisyonları, 9005 pozisyonunun 
bir kısmı, 9006 pozisyonunun bir kısmı, 9007, 9011 
pozisyonları, 9014 pozisyonunun bir kısmı, 
9015ila9020 pozisyonları, 9018 pozisyonunun bir 
kısmı ve 9024ila9033 pozisyonları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir): 

Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları 
(8544 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha 
halinde polarizan maddeler; her tür maddeden 
mercekler (kontakt lensler dahil) prizmalar, aynalar 
ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik 
tarzda' işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç) 

Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş 
mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik 
elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun 
giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler 
ve diğer gözlükler) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı ve, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat 

Kullanılan 8803 pozisyonundaki girdilerin 
kıymetinin, ürün fabrika çıkış fiyatının % 5'ini, 
aşmadığı imalat 

8804 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan 8804 pozisyonundaki girdilerin 
kıymetinin, ürün fabrika çıkış fıyatının% 5'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan 8805 pozisyondaki girdilerin 
kıymetinin, ürün fabrika çıkış fiyatının % 5'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. Ancak, 8906 
pozisyonundaki taşıt gövdeleri kullanılmayabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin kiymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı ve, 
-yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan gfrdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının.% 40'ını aşmadığı imalat 
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y 9005 

y 9006 

9007 

9011 

y 9014 

9015 

9016 

Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik 
teleskoplar ve bunların mesnetleri (diğer astronomi 
aletleri ve bunların mesnetleri hariç) 

Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); 
kameralar; fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye 
mahsus cihazlar ve flaş '..imhaları (elektrikle çalışan 
flaş lambaları hariç) 

Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya 
kaydedilen sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları 
bulunsun bulunmasın) 

Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, 
sinefotomikrografı veya mikroprojeksiyon 
mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

Arazi ölçme (fotograrhetrik ölçüm aletleri dahil), 
hidrografık, oşinografık, hidrolojik, meteorolojik veya ' 
jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler 

Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi 
olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat ve, 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymetinin, kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat ve, 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymetinin, kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün . 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat ve, 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymetinin, kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat ve, 
- kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymetinin, kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

I 
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9017 

y9018 

9024 

9025 

9026 

9027 

9028 

9029 

Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya 
mahsus aletler (çizim makinaları, pantograflar, 
iletkiler, pergel takımları, sürgülü cetveller, hesap 
daireleri gibi); bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri 
(ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, 
kalibreler gibi) 

- Dişçi koltukları (tükürük hokkaları, ağız çalkalama 
tertibatı ve diğer tertibatla donatılmış olanlar) 

Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, 
kağıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, 
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik 
özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus 
makina ve cihazlar 

Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, 
termometreler, pirometreler, barometreler, 
higrometreler ve psikometreler (kaydedici tertibatı 
olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine halde 
olanları 

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya değişebilir 
diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus 
alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, 
manometreler, kalorimetreler gibi) (9014, 9015,9028 
veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç) 

Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar 
(polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz 
veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, 
genleşmeyi, yüzey gerilimini veya benzerlerini 
ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, 
ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve 
cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar 

Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre 
cihazları dahil) 

- Aksam, parça ve aksesuarlar 

- Diğerleri 

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, 
milometreler, pedometreler ve benzerleri; hız 
göstergeleri ve takometreler (9014 ve 9015 
pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ye 
- Kullanılan menşeli olmayan girdilerin 

"kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini aşmadığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'jnı aşmadığı imalat 
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9030 

9031 

9032 

9033 

y Fasıl 91 

9105 

9109 

9110 

9111 

Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus 
osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve 
cihazları (9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları 
hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik veya diğer 
iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet 
ve cihazlar 

Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; 
profil projektörleri 

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları 

90. fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, 
parça ve aksesuar (bu fasılın başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan) 

Saatler ve bunların aksam ve parçaları (9105 ve 
9109ila9113 pozisyomları hariç olup bunlara ait 
kurallar aşağıda belirtilmiştir): 

Diğer saatler 

Saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) 

Tamamlanmış saat veya saat makinaları 
(birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) 
(şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları 
(birleştirilmiş); saat makinalarının taslakları 

Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- Kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini aşmadığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmadığı, ve 
- Kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini aşmadığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı, ve 
- yukarıda belirtilen sınırlar içinde, kullanılan 
9114 pozisyonungaki girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği, 
imalat 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı ve, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği imalat 
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9112 

9113 

Fasıl 92 

Fasıl 93 

y 9401 vey 
9403 

9405 

9406 

9503 

y9506 

Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu Fasıldaki 
eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve 
parçalan . • 

Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları: 

- Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun olmasın)veya 
kıymetli metallerle kaplanmış olanlar 

- Diğerleri 

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı 

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

Adi metalden mobilya (Metrekare ağırlığı 300 gram 
veya daha az olan dolgusuz pamuklu kumaş 
kaplanmış) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne 
projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçalan; 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
sabit bir ışık kaynağına sahip reklam lambaları, ışıklı 
isim tabelaları ve benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve 
parçaları 

Prefabrik yapılar 

Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla küçültülmüş 
modeller ve benzeri modeller (hareketli olsun 
olmasın); her tür bilmeceler (puzzle) 

Tamamlanmış golf sopalarının başları 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı ve, 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürünle aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5'ine kadar 
kullanılabildiği imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat, 

veya 

9401 veya 9403 pozisyonlarındaki 
kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu 
mensucattan; 

- kıymeti ürünün fabrika çıkış kıymetinin 
%25'ini aşmaması, 
- kullanılan diğer girdilerin menşeli olması ve 
9401 veya 9403 pozisyonlarından başka 
pozisyonlarda yer alması koşuluyla, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, ve 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı 
imalat 

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat. 
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9507 

y 9601 ve 9602 

y 9603 

9605 

9606 

9608 

9612 

y 9614 

Oltayla balık avlamaya mahsus olta kamışları, olta 
iğneleri diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus 
el kepçeleri; kelebek ağları ve benzer ağlar; kuş 
avcılığına mahsus yapma kuşları (9208 ve 9705 
pozisyonlarındakiler hariç) ve benzeri avcılık ve 
atıcılık levazımatı. 

Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel ve mineral 
maddelerden eşya 

/ 
Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve benzerleri, 
zerdeva ve sincap kılından yapılan fırçalar hariç), elle 
kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlu 
olanlar hariç), boya yastık ve ruloları, silindirler ve • 
paspaslar 

İnsanların tuvalet malzemesi olarak ve dikiş dikmekte 
veya elbise.ve ayakkabılarını temizlemekte 
kullandıkları seyahat takımları 

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer 
aksamı; düğme taslakları 

Tükenmez kalem uçları; keçe uçlu veya diğer gözenek-
uçlu yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli kalemler, stilo 
kalemleri ve diğer dolmakalemler; duplikatör 
kalemleri; çevirmeli veya kaymalı kurşun kalemler; 
dolmakalem sapları, kurşun kalem sapları ve benzeri 
saplar; bunların aksam ve parçaları (başlık ve klipsler 
dahil) (9609 pozisyonundakiler hariç) 

Yazı makinaları için şeritler ve benzeri şeritler 
( mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette 
hazırlanmış) ( makaratı veya kartuşlu olsun olmasın); 
ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu 
veyakutusuz) 

Pipolar ve pipo lüleleri 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Ancak, aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler, 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
5'ini aşmaması koşuluyla kullanılabilir. 

Aynı pozisyonda yer alan yontulmaya elverişli 
'işlenmiş'girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı 
imalat 

Takımı oluşturan eşyalardan herbiri takım 
içerisinde olmaması halinde kendilerine ayrı 
ayrı uygulanacak kuralın gereklerini 
karşılamahdır. , 
Ancak, kullanılan menşeli olmayan girdiler 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %15' ini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, ve 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Ancak, uçlar kullanılabilir ve aynı pozisyonda 
sınıflandırılan diğer girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 5'ini aşmaması 
koşuluyla kullanılabilir. 

' | • ' 

- Kullanılan tüm girdilerin üründen farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, ve 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmadığı 
imalat 

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat ' 
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EKII I 

1. EUR.l Dolaşım sertifikalarıbu Ekte yer alan örnek şeklinde düzenlenmelidir. Bu 
form Anlaşmanın akdedildiği dillerden birinde veya birden fazlasında basılmalıdır. 
Sertifikalar anlaşmanın akdedildiği dillerden birinde veya daha fazlasında, ihracatçı 
ülkenin iç hukukuna uygun şekilde hazırlanmalıdır. El yazısı kullanılırsa matbaa 
harfleriyle ve mürekkeple doldurulacaktır.. 

2. Her sertifika, boyunda eksi 5 ve artı 8 mm'lik toleranslarla, 210 x. 297. mm 
ebatlarında olmalıdır. Kullanılan kağıt beyaz ve yazılmaya uygun büyüklükte 
olmalı, mekanik hamur ihtiva etmemeli ve metrekaresinin ağırlığı 25 gramdan az 
olmamalıdır. Mekanik veya kimyasal yolla yapılan tahrifatın gözle görülebilmesi 
için, yeşil renkte kıvrımlı çizgilerden meydana gelen bir fonla kaplanmalıdır. 

3. Macaristan ve Türkiye yetkili makamları bu sertifikaların basımını kendileri 
yapabilirler veya bu işi onaylarını alan Basımevlerine verebilirler. İkinci durumda 
her sertifikada bu onayın bulunması gerekir. Her sertifikada basımcının kimliğinin 
belirlenebilmesi için basımcının ismi ve adresinin veya basımcının tanınmasını 
mümkün kılacak bir işaretin bulunması gerekir. Basılmış olsun olmasın her 
sertifikanın diğer belgelerden ayırdedilmesini sağlayacak bir seri numarasına sahip 
olması gerekmektedir. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI 

1. İhracatçı (Adı, açık adresi, üke) 

3. Malın göndorildiğl şahıs (isim.açık adres, ülke) (tercihe bağlı) 

EUR.1 No A 000.000 

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz 

arasında tercihli ticarette kullanılan belge 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız) 
4. Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, ülke grupları 
veya alanlar 

5. Varış ülkesi, ülke 
grupları veya alanlar 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (tercihe bağlı) 7. Gözlemler 

8. Sıra no; Kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri <1); Eşyanın tanımı 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(litre, metreküp, 
vs,) 

10.Faturalar 
(Tercihe bağlı) 

11. GÜMRÜK ONAYI 
Onaylanan beyan 
İhraç belgesi (2) 

Form No.. 
Gümrük idaresi 
Düzenleyen ülke veya alan 

Tarih ... 

(İmza) 

12. İHRACATÇININ BEYANI 

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda 
belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi 
için gerekli olan koşullara uygun olduğunu 
beyan ederim. 

(İmza) 

' 1 ' Eğer mallar ambalajlı değilse, sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
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13. DOĞRULUĞUNUN KONTROLÜ İSTEMİ,: 

Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep 
edilir. , 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(İmza) 

14. KONTROLÜN SONUCU 
Yapılan kontrol bu belgenin (1) 

• 
belirtilen gümrük idaresince verildiğini ve içerdiği bilgilerin 
doğru olduğunu, 

• 
Gerekli doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
vermediğini (ekli notlara bakılacaktır) 

göstermektedir. 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(imza) 

(1) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz . 

NOTLAR 

1. Sertifikalar, silintiler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların 
üzerinin çizilmesi ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi 
tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. 

.Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası 
konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan yapılacak her 
türlü ilaveyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir. 

3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU 

1. İhracatçı (/sim, açık adres, ülke (Tercihe bağlı) 

3. Malın gönderildiği şahıs (isim, açık adres, ülke (Tercihe bağlı) 

EUR.1 N o A ooo.ooo 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notlan okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılacak belge İçin 
başvurudur. 

(İlgili ülkeler, ülke grubu ve alanları yazınız) 
4. Malın menşei sayılan 5. Varış ülkesi, ülke grubu 
ülke, ülke grubu veya alan veya alanı 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe bağlı) 7. Gözlemler 

8. Madde numarası; İşaretler ve numaralar; Koli sayısı ve türü'1'; Malların tanımı 9. Brüt ağırlık (kg) 
ve (litre, metreküp, 
vb.) ölçüler 

10. Faturalar 
(Tercihe bağlı) 

I 1 ' Mallar ambalajlanmamış ise sayısını veya 'dökme' olduğunu belirtiniz. 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyaların ihracatçısı;' 

Eşyaların, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli koşullara uygun olduğunu BEYAN; 

Eşyaların bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ*1) 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici 
belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki 
eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşyalar' için gerekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ ederim. 

(Yer ve tarih) 

(İmza) 

(1) örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynı halde tekrar-ihraç edilen mallara ait ithal 
belgeleri, dolaşım belgeleri, faturalar, imalatçının beyanları vs. 
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EK IV 

EUR.2 FORMU 

1. Eur.2 Formu bu Ekte yer alan örnek şeklinde düzenlenmelidir. Bu form Anlaşmanın 
akdedildiği dillerden birinde veya birden fazlasında basılmalıdır. Sertifikalar anlaşmanın 
akdedildiği dillerden birinde veya daha fazlasında, ihracatçı ülkenin iç hukukuna uygun 
şekilde hazırlanmalıdır. El yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve mürekkeple 
doldurulacaktır.. 

2. Her Eur.2 formu, boyunda eksi 5 ve artı 8 mm'lik toleranslarla, 210 x 148 mm ebatlarında 
olmalıdır. Kullanılan kağıt beyaz ve yazılmaya uygun büyüklükte olmalı, mekanik hamur 
ihtiva etmemeli ve metrekaresinin ağırlığı 64 gramdan az olmamalıdır. 

3. Macaristan ve Türkiye yetkili makamları bu sertifikaların basımını kendileri yapabilirler 
veya bu işi onaylarını alan Basımevlerine verebilirler. İkinci durumda her sertifikada bu 
onayın bulunması gerekir. Her sertifikada basımcının kimliğinin belirlenebilmesi için 
basımcının ismi ve adresinin, veya basımcının tanımlanmasını mümkün kılacak bir 
işaretin bulunması gerekir. Basılmış olsun olmasın her sertifikanın diğer belgelerden 
ayırdedilmesini sağlayacak bir seri numarasına sahip olması gerekmektedir. 
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FORM EUR.2 No 1 i l e . 
arasındaki (1) tercihli ticarette kullanılan form 

ihracatçı (Adı, açık adresi, ilke) 

3. Malın gönderildiği şahıs (isim, açık adres, ülke) 

3. İhracatçının beyanı 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyaların 

ihracatçısı, eşyaların, işbu formun düzenlenmesi için 

gerekli koşullara uygun olduğunu ve malların kutu 1'de 

gösterilen tercihli ticarete ilişkin hükümler çerçevesinde 

menşe ürün statüsü kazanmış olduğunu beyan ederim. 

5. Yer ve tarih 

6. İhracatçının imzası 

7. Gözlemler'1' 8. Menşe ülke 
(2) 

9. Varış ülkesi 

10. Brüt ağırlık (kg) 

11. Markalar; sevkiyat sayıları; Eşyanın tanımı 12. hracatçı ülkede bulunan, ihracatçının beyanının 
doğrulanmasından sorumlu idare 

(3) 

W İlgili idareler tarafından evvelce yapılmış herhangi bir doğrulamaya atıfta bulunulur. 
(2) "Menşe ülke" tabiri, mallara menşe teşkil ettiği kabul edilen ülke, ülkeler grubu veya alan anlamına 
gelmektedir. 
(3) "Ülke" tabiri, ülke, ülkeler grubu veya varış bölgesi anlamlarına gelmektedir. 
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13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ (STEMİ, : 
İhracatçı tarafından bu formun ön yüzünde yapılmış olan beyanın 

doğrulanması talep edilir (*) 

(Yer ve tarih) 

Mübür 

(İmza) 

14. KONTROLÜN SONUCU 

Doğrulama 

bu formdaki ifadeler ve hususlar doğrudur. 

• 7 
Bu form, gerekli doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına 
cevap vermemektedir. (ekli notlara bakılacaktır) 

.: i 
9 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(imza) 

0 Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz . 

(*) EUR.2 formlarının müteakip kontrolleri, rastgele veya, ithalatçı Ülkenin gümrük idarelerinin 
formların doğruluğuna ve sözkonusu malların gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu 
hususunda makul tereddütlerinin hasıl olması halinde, yapılacaktır. 

EUR.2 formunun doldurulması hakkında notlar 

' 1. EUR.2 formu, ihracatçının Ülkesinde kutu 1'de atıfta bulunulan ticareti yönlendirici hükümlerle 
belirlenmiş olan şartları yerine getirmiş olan mallar için hazırlanabilir. İşbu formu doldurmadan 
Önce, sözkonusu hükümler dikkatle incelenmelidir." 

2. Paket postası . ile sevkiyat halinde ihracatçı formu teslimat notuna iliştirir. Mektup postası ile 
sevkiyat halinde formu paketin içine yerleştirir. 'EUR.2' ibaresi ve formun seri numarası, C1 yeşil 
etiketli gümrük beyanından veya C2/CP3 gümrük beyanından uygun olanının üzerinde 
belirtilmelidir. 

3. Bu talimatlar ihracatçıyı, gümrük veya posta mevzuatının gerektirdiği diğer formaliteleri yerine 
getirmekten muaf kılamaz. 

4. Bu formu kullanaan bir ihracatçı, ilgili idarelere, talep edebilecekleri her türlü destekleyici belgeyi 
teslim etmeye ve, gerek muhasebe kayıtları gerekse işbu formun 11. kutusunda tanımlanan 
malların imalat prosesleri üzerinde yapılacak herhangi bir denetlemeyi kabule mecburdur. 
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EKV 

Madde 15 (3) (b) de yer alan mührün örnek baskısı 

30 mm. 

30 mm 

(D 
EUR.1 

(2) , 

(1) İhracatçı ülkenin sembolü. 
(2) Onaylı ihracatçının tanıtılması için bu bilgi gereklidir, 
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EKVI 

MADDE 34'TE ATIFTA BULUNULAN, GEÇİCİ OLARAK İŞBU PROTOKOL KAPSAMI HARİCİNDE BIRAKILMIŞ OLAN 
ÜRÜNLER LİSTESİ 

AS Pozisyon No 
y2707 

2709-2715 

y2901 

y2902 

y3403 

y 3404 

y 3811 

Ürün tanımı 
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya 
mahsus, 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta 
taşkömürü katranının hacim itibarıyla 
% 65'ten fazla damıtılmasından elde edilen 
(petrol esansı ve benzol karışımları dahil), 
bileşimindeki aromatik unsurları aromatik 
olmayanlardan daha fazla olan yağlar 

Mineral yağlar ve bunların destilasyon ürünleri, 
bitümenli maddeler; mineral mumlar. 

Güç temininde veya yakıt^olarak kullanılmaya 
mahsus asiklik hidrokarbonlar 

Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya 
mahsus siklanikler, siklenikler (azulenler hariç), 
benzen, toluen, ksilen 

Ağırlık itibarıyla % 70'ten az petrol yağları veya 
bitümenli mineral maddeler içeren yağlama 
müstahzarları 

Suni mumlar ve parafin esaslı müstahzar mumlar, 
petrol mumları, bitümenli minerallerden elde 
edilen mumlar, yağli mum veya pullu mum 

Yağlama yağı için müstahzar katkı maddeleri, 
petrol yağları veya bitümlü maddelerden elde 
edilmiş yağlar ihtiva eden 

© 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında 
Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları (1/622) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22.7.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-1215I3110 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.7.1997 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 

Türkiye ile Estonya arasında 3 Haziran 1997 tarihinde Tallinn'de imzalanan Anlaşma, hüküm
leri ve araçları Tarafların dış ticaret politikalarına temel teşkil eden Dünya Ticaret Örgütü ve Tica
ret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri doğrultusunda, yürürlüğe girişiyle bir
likte, Taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngören bir tercihli ticaret anlaşma
sıdır. 

Türkiye ile Estonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Türkiye ve Estonya'nm Av-
rupa'daki ekonomik bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılımını hedeflemekte ve ayrıca, Tür
kiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Gümrük Birliğinin işleyişine ilişkin kuralları belirle
yen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının bir gereği olarak, Türk dış ticaret politikasının Toplu
luğun Ortak Dış Ticaret Politikası ile uyumlu hale getirilmesini öngörmektedir. 

Türkiye Batı Avrupa bölgesinde başlayan ve zaman içerisinde Merkezî ve Doğu Avrupa Ül
keleri ile bazı Akdeniz ülkelerini de kapsayan ekonomik bütünleşme sürecine katılımı, yönündeki 
ilk adımını, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşma-. 
sı ile atmış, bunu 10 Aralık 1991 tarihinde EFTA Devletleri, 14 Mart 1996 tarihinde İsrail, 8 Ocak 
1997 tarihinde Macaristan, 29 Nisan 1997 tarihinde Romanya, 2 Haziran 1997 tarihinde Lit-
vanya ve son olarak 3 Haziran 1997 tarihinde Estonya ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları 
izlemiştir. 

Ayrıca, 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı ve Türkiye'nin ticarî çıkarları çerçe
vesinde Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Letonya, Slovenya, Polonya, Bulgaristan, Tunus, 
Fas, Mısır ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Alanı kurulmasını sağlayacak Anlaşmalara ilişkin 
görüşmeler ve hazırlıklar sürdürülmektedir. 



Anlaşmada model itibariyle tarafların AB ile yürürlükte olan düzenlemeleri esas alınmış ve 
Ek l'de sıralanan ürünler hariç olmak üzere, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25 ila 97 nci 
fasılları arasında yer alan tüm ürünler sanayi ürünleri kapsamında değerlendirilerek, ihracat ve it
halatlarında tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ile tüm miktar kısıtlamaları ve eş etkili ted
birlerin anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Estonya, tarım ürünleri ithalatında halihazırda gümrük vergisi uygulamıyor olmasına rağmen, 
henüz GATT'a taraf olmaması nedeniyle ileride tarifelerinin konsolidasyonu esnasında vergilerini 
yükseltebileceği ihtimali gözönünde bulundurularak, böyle bir durumda vergilerin ancak çok sınır
lı sayıda ürün için yükseltilmesi hususu garanti altına alınmıştır. Buna karşılık Türkiye, Estonya 
menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde sınırsız olarak veya tarife kontenjanları çerçeve
sinde "0" vergili veya vergi indirimi şeklinde taviz vermiştir. 

Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bu Anlaşmanın kapsamadığı alanları içere
cek şekilde genişletilmesine ilişkin bir geliştirici hüküm de içermektedir. 

Türkiye ile Estonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının başlıca amaçları aşağıda sıralan
maktadır : 

- Taraflar arasında ikili ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştiril
mesi, Türk ve Estonyalı işadamları arasındaki işbirliği imkânlarının geliştirilerek, tarafların yakın 
ilişkilerinin bulunduğu Batı Avrupa, Merkezî ve Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa BDT Ülkeleri ile 
Orta Asya Cumhuriyetlerinde ortak ticaret ve yatırım olanakları sağlanması; 

- Hammaddelerini Estonya'dari sağlayan Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerinin azaltılma
sı ve genel olarak Türk sanayicileri için bu pazarda Topluluk ve Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkele
rindeki rakipleriyle eşit rekabet şansı yaratılması: 

- Türkiye'nin 1/95 sayılı Gümrük Birliğine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve 
AB'nin tercihli gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, AB ile Estonya arasındaki Av
rupa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyumu ve Gümrük Birliğinin ana unsurlarından biri olan 
AB'nin Ortak Dış Ticaret Politikasına Türkiye'nin uyum sağlaması; 

- Gümrük Birliği sonrasında koruma oranlarının düşmesi sonucunda rekabete açılan Türk pa
zarında faaliyet gösteren Türk sanayici ve müteşebbislerine Estonya pazarında rekabet imkânı sağ
lanması. 

- Avrupa genelinde oluşturulacak menşe kümülasyonu içerisinde yer alınması ve bu çerçeve
de Türkiye menşeli ürünlerin menşe engeli olmaksızın AB ve EFTA ülkelerinin yanı sıra Merkezî 
ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üretim imkânlarından yararlanması ve bu pazarlarda işlenen nihaî 
ürünlerini sözkonusu ülkelere tercihli ticaret rejimi çerçevesinde ihraç edebilmesi; 

1995 yılı ticaret kompozisyonu baz alındığında, Estonya ile toplam ticaret hacminin 
% 98.3'ünün sanayi ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. Bu çerçevede, tarım ürünlerine ilişkin 
olarak tanınan karşılıklı tavizler de gözönüne alındığında anlaşma sayesinde karşılıklı ticaretin 
% 100'e yakın bir kısmı serbest bir şekilde gerçekleştirilecektir. 

Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması, karşılıklı ticaretin artırılması bakımından önemli 
bir baz teşkil edecektir. Ancak, bu yararın ötesinde, Türkiye'nin Pan-Avrupa Kümülasyonu siste
mine dahil olabilmesi için gerekli olan anlaşmaların tamamlanması sürecine katkısı bakımından da 
büyük önemi haizdir. 

Öte yandan, aralarında serbest ticaret anlaşması bulunan ve halen gümrük birliği müzakerele
rini sürdürmekte olan Baltık Cumhuriyetleri yaklaşık sekiz milyonluk nüfusları ile bir potansiyel 
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pazar arzettikleri gibi çevre ülkelerle sahip oldukları tercihli ticaret imkânları nedeniyle de önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda, anlaşma ülke ve madde olarak ihracatın çeşitlendirilmesi açısından ya
rarlı olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, geliştirici hüküm ile hizmetler sektörünün Anlaşma kapsamına alınmasıyla Türk mü
teşebbisleri için önemli bir fayda sağlanabilecek ve Anlaşmanın kamu alımlarına ilişkin hükümle
rinin işletilmesiyle Türk firmalarının Estonya'daki ihalelere girişinde kolaylaştırıcı bir rol oynaya
caktır. 

Türkiye ile Estonya arasında imzalanan Anlaşma, GATT 1994 ve Dünya Ticaret Örgütü, Tür-
kiye-AB 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve AB ile Estonya arasındaki Avrupa Anlaşması hü
kümleri paralelinde damping, rekabet ve devlet yardımları, fikrî, sınaî ve ticarî mülkiyet hakları, 
korunma önlemleri, devlet tekelleri gibi konularda da hükümler içermektedir. 

Anlaşmada, Türkiye ile Estonya arasında ikili menşe kümülasyonuna izin veren hüküm bulun
makta ve tarafların bu rejimi Türkiye'nin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde serbest 
ticaret alanı anlaşmaları akdedeceği diğer Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkelerini de kapsayacak şe
kilde genişletmelerine imkân tanınmaktadır. 

Anlaşma, Tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte 
ve süresiz olarak imzalanmış bulunmaktadır. Ancak, Taraflardan birisinin altı ay önce yaz»': bir bil
dirimde bulunması şartı ile çekilme hakkı bulunmaktadır. 

Tasarı, bu amaç ve gerekçeler çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 7.11.1997 
Esas No. : 11622 

Karar No.: 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 22.7.1997 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 24.7.1997 tarihinde esas komisyon olarak Dı
şişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuri
yeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 6.11.1997 tarihinde yaptığı 4 üncü Birleşimin
de Hükümeti temsilen Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; ülkemiz ile Estonya Cumhuriyeti arasında, 3 Haziran 1997 tarihinde Tallinn'de, 
taraflar arasında, üyesi oldukları Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması 
(GATT 1994) prensipleri doğrultusunda bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngören tercihli bir 
ticaret anlaşması imzalanmıştır. 

Sözkonusu Anlaşma ile; 
- Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ahenkli şe

kilde gelişmesinin teşvik edilmesi, 

u -Taraflar arasındaki ticaret için adil rekabet koşullarının yaratılması, 
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- Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli gelişmesi ve genişle
mesine katkıda bulunulması, 

- Taraflar arasındaki işbirliğinin artırılması, 
Amaçlanmaktadır. 
Tasarı ile; Anayasanın 90 inci maddesi uyarınca, sözkonusu Anlaşmanın Türkiye Büyük Mil

let Meclisince onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. 
Komisyonumuzda; Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeleri ve Hükümet adına verilen ta

mamlayıcı açıklamaları takiben, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddele
rinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz, esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz olunur. , 

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Sözcü 

Hüseyin Yayla 
, Hatay 

Üye , 
/. Ertan Yülek 

Adana 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 
Üye 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 
Üye 

Ab bas înceayan 
Bolu 
Üye 

Hasan Çağlayan 
Çorum 

Üye 
Mehmet Aydın 

İstanbul 
Üye 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Üye 
Çetin Bilgir 

Kars 

Başkan V. 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Mustafa Küpeli 

Adana 
Üye 

Aydın Tümen 
Ankara 

Üye 
Ataullah Hamidi 

Batman 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Refik Araş 

İstanbul 
Üye 

Osman Kılıç 
İstanbul 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 
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Üye Üye 
Mustafa Ünaldı Süleyman Çelebi 

Konya Mardin 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Cevat Ayhan Ertuğrul Eryılmaz 

Sakarya _ Sakarya 
Üye Üye 

Abdullatif Şener Mehmet Yaşar Ünal 
Sivas Uşak 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
, 11.12.1997 

Esas No.: 1/622 
Karar No.: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 9 Aralık 1997 tarihli 4 ün
cü Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı 
ile Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri doğ
rultusunda imzalanan ve 2001 yılma kadar aşamalı olarak serbest ticaret alanı oluşturulmasını ön
gören Tasarı, iki ülkenin Avrupa'dakİ bütünleşme sürecine aktif olarak katılımını amaçlamaktadır. 

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştirilme
sini öngören Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul, edilmiştir. 

Anlaşma ile Türk sanayicileri için rakipleriyle eşit şartlarda rekabet olanağı sağlanacağından 
Komisyonumuzca, Tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar 
verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Murat Karayalçın A. Ahmet Denizolgun 

Samsun Antalya 
Kâtip Üye 

B. Fırat Dayanıklı . M. Ali Bilici 
Tekirdağ Adana 
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Üye . 

İlker Tuncay 
Ankara 

Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 
Üye 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Ahmet Tan 

İstanbul 
Üye 

Osman YumakoğuUarı 
İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

' ,' ' a 

Üye 
Nihan İlgün 

Tekirdağ 

Üye 
Cemal Külahlı 

Bursa 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 

Üye 
Bülent Tanla 

İstanbul 
, Üye 

Osman Çilsal 
Kayseri 

Üye 
Abdullah Gencer 

Konya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METlN 

T U R K I Y E C U M H U R I Y E T I I L E E S T O N Y A C U M H U R I Y E T I A R A S I N D A S E R B E S T TI
C A R E T ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 3 Haziran 1997 tarihinde Tallinn'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Eston
ya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. . 

MADDE 2. — Sözkonusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. • 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mesut Yılmaz ı 
Başbakan 

Başb. Yrd. ve Dev. Bak. 
B.Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
M. Gürdere 

Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 
Devlet Bakan 

B. Kara 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Adalet Bakanı 
O. Sungurlu 

Maliye Bakanı 
Z. Temizel 

Sağlık Bakanı 
H.İ. Özsoy 

Çalışma ve Sosyal Güv. Bak. 
Prof. Dr. N. Çağan 

Kültür Bakanı 
/. Atalay 

Başb. Yrd. ve Millî Sav. Bak. 
/. Sezgin 

Devlet Bakanı 
Y. Seçkiner 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
Vrof Dr. Ş. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

İçişleri Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Uluğbay 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menzir 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Turizm Bakanı 
/. Gürdal 

Çevre Bakanı 
Dr. İ. Aykut 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

DevlctBakanı 
R. Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. A. Andican 
Devlet Bakanı 

R.jŞahin 
Devlet Bakanı 

E. Aşık 
Devlet Bakanı 

M. Batallı 
Dışişleri Bakanı 

/. Cem 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Y. Topçu 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. Taşar 
Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 

M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ESTONYA CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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DİBACE 

Bir yanda TÜRKİYE CUMHURİYETİ (aşağıda bundan böyle "Türkiye" olarak 
adlandmlacaktır) ve öte yanda. ESTONYA CUMHURİYETİ (aşağıda bundan 
böyle ''Estonya" olarak adlandırılacaktır); 

Avrupa'daki ekonomik entegrasyon sürecine aktif şekilde katılmak hususundaki 
niyetlerini hatırda tutarak ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını 
araştırmak hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek; 

Türkiye ile Estonya arasında 28 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Ticari ve Ekonomik. İşbirliği Anlaşmasını, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında Ortaklık Kuran Anlaşmayı ve Estonya ile Avrupa 
Toplulukları arasında Ortaklık Kuran Avrupa Anlaşmasını, göz önünde 
bulundurarak; 

Bu Anlaşmaya Taraf olanların (aşağıda bundan böyle "Taraflar" olarak 
adlandırılacaktır) kendi aralarında ve başlıca ticari ortakları ile geliştirdikleri 
işbirliğinden kazanılan tecrübeyi dikkate alarak; 

Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve karşılıklı işbirliğini, 
bu Anlaşma tarafından kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak çıkar 
alanlarında geliştirmek ve çeşitlendirmek ve böylece eşitlik, farklı muamelede 
bulunmama ve haklar ve vecibeler arasında denge esaslarına dayanan bir çerçeve 
ve bunu destekleyici bir ortam yaratmak amacıyla harekete geçmek hususundaki 
arzularını beyan ederek; j 

Tarafların çok taraflı ticaret sisteminin sürekli uygulanmasındaki karşılıklı 
çıkarlarını hatırda tutarak ve hükümleri ile araçları dış ticaret politikalarına temel 
teşkil eden Ticaret ve Tarifeler .Genel Anlaşması (GATT)/Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) ile ilişkilerini göz önünde tutarak; 

Bu amaçla, anılan araçların, özellikle serbest ticaret alanları kurulmasına ilişkin 
olanların hükümlerine uygun olarak, Taraflar arasındaki ticarette engellerin 
tedrici bir şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlayan hükümler ortaya koymak 
hususunda kararlı olarak; f 

Tarafların ticaretin serbestleştirilmesi yönündeki yükümlülükleri ve özellikle 
DTÖ/GATT'tan kaynaklanan hak ve vecibelerini gözönünde tutarak; 

Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı (aşağıda bundan böyle "işbu 
Anlaşma" olarak adlandırılacaktır) akdetmeye karar vermişlerdir: 
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MADDEİ 

Amaçlar 

1. Türkiye ve Estonya, işbu Anlaşma ve GATT' 1994 ile DTÖ Anlaşmasının 
hükümleri ile uyumlu bir şekilde, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 
bir Serbest Ticaret Alanı tesis ederler. 

2. Bu Anlaşmanın amaçlan şunlardır: 

a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, Türkiye ile Estonya arasındaki 
ekonomik ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek; 

b) Türkiye ile Estonya arasındaki ticarette adil rekabet koşullan yaratmak; 

c) Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak; 

d) Türkiye ve Estonya arasındaki işbirliğini arttırmak. 

MADDE 2 

Temel Vergiler 

1. İşbu Anlaşma kapsamındaki ticari ahş-verişler için, Estonya'ya ithal edilecek 
mallann sınıflandınlmasında Estonya'nın Mal Sınıflandırma Nomenklatürü 
uygulanacaktır. Türkiye'ye ithal edilecek malların sınıflandırılmasında Türk 
Gümrük Tarifeleri uygulanacaktır. 

2. Bu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlere konu olan her ürün için 
uygulanacak temel vergi bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte 
bulunan MFN vergi olacaktır. 
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3. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle GATT Uruguay 
Round sonucunda imzalanan tarife anlaşmasından, Türkiye-Avrupa Topluluğu 
Gümrük Birliği'nden veya AB ile Estonya arasındaki Avrupa Anlaşmasından 
kaynaklanan nedenlerle, erga omnes bazda tarife indirimi yapılması 
durumunda, bu indirilmiş vergiler, indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren 2 
nci Paragrafta belirtilen temel vergilerin yerini alacaktır. 

4. Türkiye ve Estonya, temel vergileri konusunda birbirlerini 
bilgilendireceklerdir. 

BÖLÜM I 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

MADDE3 

Kapsam 

Bu bölüm hükümleri, Ek I de sıralanan ürünler hariç olmak üzere, Armonize Mal 
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 25-97 Fasılları arasında yer alan Türkiye ve 
Estonya menşeli ürünlere uygulanacaktır. 

MADDE 4 

İthalatta Uygulanan Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. Türkiye ile Estonya arasındaki ticârette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konmayacaktır. 

2. Taraflar işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birbirlerinden 
ithalatta uygulanan tüm gümrük vergilerini ve eş etkili vergileri kaldıracaktır. 

MADDE 5 

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

İthalatta uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasına ilişkin 4 ncü Madde 
hükümleri mali nitelikteki gümrük vergileri için de geçerli olacaktır. 
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MADDE6 

İhracatta Uygulanan Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. Türkiye ile Estonya arasındaki ticarette işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren ihracata yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konmayacaktır. 

.2. Taraflar arasında ihracatta uygulanan tüm gümrük vergileri ve eş etkili 
vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldırılacaktır. 

MADDE 7 

İthalatta Uygulanan Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye ile Estonya 
arasındaki ticarette ithalata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir tedbir 
konmayacaktır. 

2. Taraflar arasında ithalatta uygulanan tüm miktar kısıtlamaları ve eş etkili 
tedbirler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

MADDE 8 

İhracatta Uygulanan Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye ile Estonya 
arasındaki ticarette ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiç bir tedbir 
konmayacaktır. 

2. İhracatta uygulanan miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler işbu Anlaşmanın 
yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 
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BÖLÜMn 

TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

MADDE 9 

Kapsam 

1. Bu bölüm hükümleri, Türkiye ve Estonya menşeli tanm, işlenmiş tarım ve 
balıkçılık ürünlerine uygulanacaktır. • 

2. İşbu Anlaşmanın amaçlan bakımından "tanm ürünleri" terimi. Armonize Mal 
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1 ile 24 ncü Fasılları arasında yer alan 
ürünler ile I sayılı Ek'de sıralanan ürünleri ifade etmektedir. 

MADDE10 

Tavizler ve Tarımsal Politikalar 

1. İşbu Anlaşma kapsamında tanınan tavizler II Sayılı Ek'de belirlenmiştir. 

2. Bu Bölüm kapsamında tanınan tavizlere halel gelmeksizin, bu Bölüm 
hükümleri, Taraflann kendi tarım politikalannı uygulamalannı ya da 
Dünya Ticaret Örgütü Tanm Anlaşmasının ilgili hükümleri de dahil olmak 
üzere bu politikalar çerçevesinde alacaklan önlemleri herhangi bir şekilde 
kısıtlamâyacaktır. 

3. Taraflar, izledikleri tarım politikaları ya da aldıkları önlemlerde işbu 
Anlaşma ile belirlenen tarım ürünleri ticaretine ilişkin koşullan 
etkileyebilecek nitelikteki değişikliklerden birbirlerini haberdar 
edeceklerdir. 

4. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye ile Estonya 
arasındaki ticarette: 
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- ithalat ve ihracata hiç bir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konmayacak, var olanlar ise arttırılmayacaktır, 

- ithalat ve ihracata hiç bir yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili 
tedbir konmayacak, var olanlar ise arttırılmayacaktır. 

5, İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan Estonya gümrük 
tarifesi çerçevesinde tarım ürünleri ithalatında gümrük vergisi 
uygulanmadığı göz önünde bulundurularak, tarım ürünlerine ilişkin olarak 
yeni bir gümrük rejimi tesis edilmesi halinde, Estonya, bu Maddenin 4 ncü 
paragrafından sapma teşkil edecek ve kendi tarım politikasıyla uyumlu 
olacak şekilde, ancak kısıtlı sayıda Türkiye menşeli tarım ürünün 
ithalatında yeni gümrük vergisi uygulamaya koyabilecektir. 

6. Estonya tarafından ithalatta yeni gümrük vergisi işbu Arılaşmanın 
yürürlüğe girmesini müteakip ilk iki yıl içerisinde ve Ortak Komite'de 
gerçekleştirilecek danışmalar sonrasında uygulanabilir. Gereklilik halinde 
sözkonusu iki yıllık süre Ortak Komite'nin kararıyla 1 yıl daha uzatılabilir. 
Anılan önlemler üç yıldan daha fazla süreyle uygulanamaz. 

: 7. Estonya'nın bazı ürünlerde yeni gümrük vergisi uygulamaya koyması 
durumunda, Türkiye menşeli ürünler, aynı şartlarda herhangi bir üçüncü 
ülkeye tanınandan daha az kayırıcı bir muameleye tabi tutulmayacak ve 
Türkiye için kayda değer bir tercih payı gözetilecektir. 

MADDE 11 

Veterinerlik, Sağlık ve Bitki Sağlığı Tedbirleri 

1. Hayvan sağlığı tedbirleri ve veterinerlik hizmetleri Uluslararası Salgın 
Hastalıklar Enstitüsü Ofisi Gıda Kodeksi ve bu alandaki diğer uluslararası 
sözleşmeler ile uyumlu bir şekilde yürütülecektir. 

2. Bitki sağlığı tedbirleri ve bitki sağlığı hizmetleri Uluslararası Bitki Koruma 
Konvansiyonu ve bu alandaki diğer uluslararası sözleşmeler ile uyumlu bir 
şekilde yürütülecektir. 

3. Taraflar bitki ve hayvan sağlığı konulanndaki mevzuatlarını ayrımcılık 
yapmayacak bir şekilde uygulayacaklar ve haksız yere ticareti engelleyecek 
nitelikte hiç bir yeni tedbir koymacaklardır. 
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BÖLÜMIII 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 12 

Hizmetler ve Yatırımlar 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları hizmetler ve yatınmlar gibi belirli alanların artan 
önemini kabul ederler. Özellikle Avrupa entegrasyonu çerçevesinde, Hizmet 
Ticaretine İlişkin Genel. Anlaşmanın ilgili hükümlerini de dikkate alarak, 
aralarındaki işbirliği alanlarını tedrici olarak arttırma ve genişletme 
çabalarında, Taraflar, pazarlarının yatınmlar ve hizmet ticareti için aşamalı 
olarak liberalizasyonu ve daha fazla açılımı hedefiyle işbirliğinde 
bulunacaklardır. 

2. Taraflar, bu Madde çerçevesindeki ilişkilerinin geliştirilmesi ve 
derinleştirilmesi amacıyla Ortak Komite'de işbirliği imkanlannı 
tartışacaklardır. 

MADDE 13 

İç Vergilendirme 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, Türkiye menşeli ürünler ile Estonya menşeli 
benzer ürünler arasında, ister doğrudan doğruya ister dolaylı olarak, farklı 
muamele yaratan iç mali vergi nitelikli her türlü tedbir veya uygulamadan 
kaçınacaklardır. 

2. İhracatçılar, Taraflardan birine ihraç edilmiş bulunan ürünlere konmuş olan 
doğrudan veya dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden 
yararlanamazlar. 
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- 19 -

MADDE 14 

Gümrük Birlikleri, Serbest Ticaret Alanları ve Sınır Ticareti 

1. İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği menşe kuralları hükümlerini ve ticaret 
rejimini olumsuz yönde etkilemedikçe, gümrük birliklerinin, serbest ticaret 
alanlarının muhafazasına, kurulmasına veya sınır ticareti için düzenlemelere 
gidilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

2. Talep edildiği takdirde, gümrük birliği veya serbest ticaret alanları kuran 
anlaşmalar hakkında Taraflar arasında Ortak Komite'de danışmalarda 
bulunulacaktır. 

MADDE 15 

Yapısal Uyum 

1. Türkiye ve Estonya, 4 ncü Madde hükümlerinden sapma teşkil edecek şekilde, 
istisnai olarak ve sınırlı bir süre için, gümrük vergilerinin yükseltilmesi 
şeklinde tedbir alabilirler. 

2. Bu önlemler yalnızca bebek' endüstriler veya yeniden yapılanma aşamasında 
olan ya da özellikle önemli sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden 
olabilecek ciddi güçlükler içerisinde bulunan sektörler bakımından sözkonusu 
olabilecektir. 

3. Türkiye ve Estonya'da karşı Taraf menşeli ürünlerin ithalinde anılan tedbirler 
kapsamında uygulanabilecek gümrük vergileri, değer üzerinden -ad valorem-
% 25'i geçemeyecek ve karşı Taraf menşeli ürünler için bir tercih unsuru 
içerecektir. Sözkonusu tedbirlere tabi ürünlerin toplam ithalat tutarı, 2 nci 
Madde ile tanımlanan toplam sanayi ürünleri ithalatının, istatistiklerin temin 
edilebildiği son yıl itibariyle, % 15'ini geçemeyecektir. 
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4. Sözkonusu tedbirler, Ortak Komite tarafından daha uzun bir süreye izin 
verilmediği sürece, iki yılı aşmayacak bir süre için uygulanacaktır. En geç 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ikinci yılın sonunda bu tedbirlerin 
uygulanması sona erecektir. 

5. Bir ürüne uygulanan tüm gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları, eş etkili vergi 
ve resimler ile eş etkili tedbirlerin tamamen kaldırılmasından itibaren üç 
yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, sözkonusu ürüne karşı bu tür tedbirler 
getirilemeyecektir. 

6. Türkiye ve Estonya. alaçaklan istisnai tedbirlere ilişkin olarak Ortak 
Komite'yi bilgilendirecekler ve Taraflardan herhangi birisinin talebi üzerine, 
sözkonusu tedbirler ile bu tedbirlerin uygulanacağı sektörler konusunda. 
uygulanmaya başlamalarından önce Ortak Komite'de danışmalarda 
bulunulacaktır. Sözkonusu tedbirler alınırken, ilgili Taraf, bu madde uyarınca 
uygulanacak gümrük vergilerinin kaldırılması için Ortak Komite'ye bir takvim 
sunacaktır. Ortak Komite farklı bir takvim kararlaştırabilir. 

MADDE 16 

Damping 

İşbu Anlaşmanın Taraflarından biri, bu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerde 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nm VI ncı Maddesi anlamında 
damping yapılmakta olduğunu tespit" ederse, sözkonusu Taraf anılan uygulamaya 
karşı, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VI ncı Maddesi ve anılan 
Maddeyle ilgili anlaşmalar tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, 20 nci 
Maddede yer alan koşullar ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir. 
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MADDE 17 

Genel Korunma Önlemleri 

Yüksek miktarlarda ve belirli koşullarda ithal edilen bir malın ithalatının, 

a). Taraflardan birinin topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip ürünlerin yerli 
üreticileri için ciddi bir zarara, ya da 

b) ekonominin herhangi bir sektöründe veya bir bölgenin ekonomik durumunda 
ciddi bozulmalara yol açacak güçlüklere, 

neden olması veya bunun ihtimal dahilinde olması durumunda, ilgili Taraf, 20 nci 
Maddede yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun tedbirler alabilir. 

MADDE 18 

Reeksport ve Ciddi Kıtlık 

4 - 8 nci Maddeler hükümlerine uyulması, bir üründe, 

a) ihracatçı Tarafın anılan üründe kendisini ihracat miktar kısıtlamaları, ihracat 
vergileri veya eş̂  etkili vergi ve resimler ile korumakta olduğu bir üçüncü 
ülkeye re-eksporta yol açmakta ise; veya ^ 

b) ihracatçı Taraf için önem taşıyan bu üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık 
tehdidine yol açmakta ise; 

ve yukarıda değinilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler doğurması 
veya doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, bu Taraf 20 nci Maddede yer 
alan koşul ve usullere göre uygun olarak tedbir alabilir. Bu önlemler ayırım 
gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve var olmalarını gerektiren sebepler ortadan 
kalktığında sona erdirilecektir. 
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MADDE19 

Devlet Tekelleri 
1 ' ' . - ' 
I , 

Taraflar, 1999 yılı sonuna kadar, ticari nitelikteki her türlü devlet tekelini, 
Tarafların vatandaşlan arasında mallann tedariki ve pazarlanması koşullan ile 
ilgili aynmcılık yaratmayacak şekilde aşamalı olarak düzenleyeceklerdir. Ortak 
Komite, bu amacın gerçekleştirilmesi için alman tedbirlerden haberdar 
edilecektir. 

MADDE 20 

Korunma Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, bu Madde ile belirlenen korunma tedbirleri 
usullerini uygulamadan önce, aralarındaki görüş farklılıklannı gidermek 
amacıyla doğrudan danışmalarda bulunacak ve diğer tarafı 
bilgilendireceklerdir. 

2. 15, 16, 17 ve 18 nci Maddelerde belirlenen durumlarda korunma tedbirlerine 
başvurmayı öngören Taraf, mümkün olan en kısa zamanda Ortak Komite'ye 
bilgi vereceklerdir. İlgili Taraf, durumun etraflı bir şekilde incelenmesi için 
gerekli bütün bilgileri Ortak Komite'ye sağlayacaktır. Soruna her iki Taraf 
için de kabul edilebilir bir çözüm bulunabilmesini teminen Taraflar arasında 
Ortak Komite'de en kısa zamanda danışmalarda bulunulacaktır. 

3. Sorunun Ortak Komite'ye intikal ettirilmesini izleyen bir ay içerisinde, ilgili 
Tarafın itiraz edilen bir uygulamaya ya da bildirilmiş olan güçlüklere son 
vermemesi veya soruna ilişkin olarak bir Ortak Komite kararının 
bulunmaması halinde, zarar gören Taraf sorunun çözümlenmesi için gerekli 
gördüğü korunma tedbirlerini alabilir. 

4. Alınan korunma tedbirleri en kısa zamanda Ortak Komite'ye bildirilecektir. 
Sözkonusu tedbirler, kapsam ve süre bakımından uygulanmalarını gerektiren 
durumla orantılı olarak sınırlı tutulacak ve uygulanmalarına temel teşkil eden 
zarar ve güçlükleri aşmayacaklardır. Tedbirlerin seçiminde işbu Anlaşmanın 
işleyişine en az zarar verecek olanlara öncelik tanınacaktır. 
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5. Alman korunma tedbirleri, koşuUann bu tedbirlerin devamını haklı 
çıkarmayacak şekilde değişmesi durumunda hafifletiimelerini ya da 
kaldırılmalarını teminen Ortak Komite'de düzenli olarak danışmalara konu 
kılınacaktır. 

6. 15, 16, 17, 18, 24 ve 25 nci Maddelerde belirlenen durumlarda, olağandışı 
koşullar, önceden durum değerlendirmesi yapmayı imkansız kılan ani bir 
eylemi gerektiriyorsa, ilgili Taraf, ortaya çıkan durumu telafi etmekle sınırlı 
olmak üzere, gerekli ihtiyati tedbirleri uygulayabilir. Tedbirler en kısa 
zamanda Ortak Komite'ye bildirilecek ve Taraflar, mümkün olan en kısa 
sürede Ortak Komite'de danışmalarda bulunacaktır. 

MADDE 21 

Menşe Kuralları ve Gümrük İdaresinde İşbirliği 

1. Menşe kuralları ve idari işbirliği yöntemleri işbu Anlaşmaya ekli Protokol ile 
belirlenmiştir. 

2. Taraflar ticarete getirilen formaliteleri mümkün olduğu ölçüde azaltmak 
gerekliliğini ve bu hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüğe 
karşılıklı olarak tatmin edici çözümler bulunması ihtiyacını dikkate alarak, 2, 
4, 5, 6, 7 ve 8 nCi Maddelerin ve Protokolün hükümlerinin etkin ve ahenkli bir 
şekilde uygulanmasını sağlamak için, idari işbirliğini ilgilendiren 
düzenlemeler de dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaklardır. 

MADDE 22 

Genel İstisnalar 

Bu Anlaşma, ithalat, ihracat ya da transit halindeki mallar üzerindeki yasak veya 
kısıtlamaların, kamu'ahlakı, kamu düzeni ya da kamu güvenliği, insan, hayvan 
veya bitki hayatı ya da sağlığı, sanatsal, tarihi ya da arkeolojik değere sahip milli 
hazinelerin korunması ya da sınai ve ticari mülkiyetin korunması ya da altın ve 
gümüşe ilişkin kurallar nedeniyle uygulanmasına halel getirmeyecektir. Ancak, 
bu çeşit yasak ya da kısıtlamalar, Taraflar arasındaki ticarette keyfi ayırım 
yapmayacak ya da gizli kısıtlamalar için bir araç teşkil etmeyecek şekilde 
uygulanacaktır. 
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MADDE23 

Ödemeler 

1. Taraflar arasındaki mal ve hizmet ticaretine yönelik ödemelerin konvertıbl 
dövizler üzerinden yapılması ve bu tür ödemelerin Taraf ülkelere serbestçe 
transferi her türlü kısıtlamadan muaf olacaktır. 

2. Taraflar, diğer Taraf vatandaşlarının dahil olduğu ticari işlemlere yönelik kısa 
ve uzun vadeli kredilerin verilmesi, kabulü veya geri ödenmesine ilişkin 
olarak mevcut mevzuatlarında yer alanlar dışında herhangi bir döviz kontrolü 
veya idari kısıtlamadan kaçınacaklardır. 

3. 2 nci paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ödemeler dengesinin cari 
bölümüne ilişkin olarak alınan ve malların serbest dolaşımına yönelik 
herhangi bir tedbir, Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VIIT nci 
Maddesinde belirtilen koşullar ile uyumlu olacaktır. 

MADDE 24 

İşletmeler, Devlet Yardımlarına İlişkin Rekabet Kuralları 

1. Aşağıdaki hususlar Türkiye ile Estonya arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, 
işbu Anlaşmanın düzgün işleyişi ile bağdaşmaz sayılır: 

a) rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya etki 
itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletme birlikleri 
tarafından alınan kararlar ve ortak uygulamalar; 

b) bir veya birden fazla işletmenin Türkiye veya Estonya topraklarının tümünde 
veya önemli bir bölümünde sahip oldukları hakim durumu kötüye kullanması; 

c) belirli işletmeleri veya malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya 
bozma tehlikesi doğuran her devlet yardımı. 

• < 

2. Her bir Taraf, verilen yardımların toplam miktarı ve dağıtımı hakkında diğer 
tarafa yıllık rapor sunarak ve talep edildiği taktirde yardım planları hakkında 
bilgi vererek devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Taraflardan 
birinin talebi üzerine, diğer Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar 
hakkında bilgi sağlayacaktır. 
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3. Bu Maddenin 1 nci paragraf hükümlerinin uygulanması amacıyla, Taraflar, 
Avrupa Toplulukları ile aralarında mevcut Anlaşmalarında yer alan usul ve 
şartlara uygun önlemleri alacaklardır. Sözkonusu usul ve/veya şartlarda 

ı yapılan herhangi bir değişiklik Taraflar arasında da uygulanacaktır. 

4. Türkiye veya Estonya özel bir uygulamanın bu maddenin 1 nci paragrafında 
belirtilen kurallar ile bağdaşmadığını düşünürse, ve: 

a) bu uygulamanın, bu Maddenin 3 ncü paragrafında atıfta bulunulan uygulama 
kuralları ile yeterince ilişkilendirilmemiş olması; veya 

b) böyle kuralların bulunmaması ve bu tür uygulamaların diğer tarafın çıkarlarına 
önemli zarar vermesi veya zarar tehdidinde bulunması veya hizmet sektörünü 
de içeren yerel endüstriye maddi hasar vermesi durumunda, 

sözkonusu Taraf, Ortak Komite'de konu hakkında danışmalarda bulunduktan 
sonra veya danışma talebinin Ortak Komite'ye intikal ettirilmesinin 
üzerinden otuz iş günü geçtikten sonra uygun tedbirleri alabilir. 

5. 1 nci paragrafın c) bendine aykırı uygulamalar sözkonusu olduğunda, 
yukarıda sözü edilen tedbirler, ancak DTÖ/GATT 1994 hükümlerinin bu 
tedbirlere uygulanabilir olduğu durumlarda ve yalnızca DTÖ/GATT 1994 
veya Taraflar arasında DTÖ/GATT 1994'ün gözetiminde oluşturulmuş olan 
başka bir mekanizma tarafından belirlenen usul ve koşullar çerçevesinde 
uygulamaya konulabilecektir. 

6. Taraflar, bu Maddenin 3 ncü Paragrafındaki hükümlere halel gelmeksizin, 
profesyonellik ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları gözönünde 
bulundurarak bilgi değişiminde bulunacaklardır. 

MADDE 25 

Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

1. Taraflar, ödemeler dengesi saiki ile ithalatla ilgili olanlar da dahil olmak üzere 
kısıtlayıcı tedbir uygulamamaya gayret edeceklerdir. 

2. Taraflardan biri, önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi 
altında bulunduğu takdirde, GATT çerçevesinde konulan şartlara veya 
Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VIII nci Maddesine uygun olarak, sınırlı 
bir süre için, ödemeler dengesi açığını kapamak üzere gerekenin ötesinde 
olmamak koşuluyla, kısıtlayıcı tedbirler alabilirler. Taraflar, mevcut durum 
hakkında diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve tebdirlerin kaldırılmasına 
yönelik takvimi diğer tarafa sunacaktır. 
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MADDE 26 

Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyet Haklarının Korunması 

1. Taraflar, fikri mülkiyet haklarının tanınması ve uygulanmasına ilişkin 
önlemler de dahil olmak üzere, bu haklarm, ayırım gözetilmeksizin yeterli ve 
etkin bir şekilde korunmasını sağlayacaklardır. 

2. Taraflar, ihlale ve özellikle taklit ve korsanlığa karşı, anılan haklann 
uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm gerekli tedbirleri alacaklardır. 

3. Taraflar, fikri mülkiyet haklan alanında uluslararası anlaşmalar 
çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirirken, birbirlerinin vatandaşlannı, 
başka bir ülke vatandaşına tanınandan daha az kayırıcı bir muameleye tabi 
tutmayacaklardır. 

4. Taraflar, fikri mülkiyet haklan konusunda işbirliği yapacaklardır. Taraflar, bir 
tarafın talebi üzerine, bu konularda Ve özellikle fikri mülkiyetin 
uyumlaştırılması, idaresi ve uygulanmasına yönelik mevcut ya da ileride taraf 
olunması öngörülen uluslararası konvansiyonlara ilişkin faaliyetleri ve Dünya 
Ticaret Örgütü ve Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü gibi uluslararası 
kuruluşların yanı sıra fikri mülkiyeti ilgilendiren konularda üçüncü ülkeler ile 
ilişkileri hakkındaki faaliyetleri ile bağlantılı olarak uzman düzeyinde 
danışmalarda bulunacaklardır. 

MADDE 27 

Kamu Alımları 

1. Taraflar, kamu alımı piyasalarının karşılıklı liberalizasyonunu işbu 
Anlaşmanın arzulanan bir amacı olarak mütalaa ederler. 

2. Taraflar, kamu alımlarına ilişkin mevzuatlarını en geç 31 Aralık 2000 tarihi 
itibariyle, birbirlerinin tedarikçilerine Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran 
Anlaşmanın IV sayılı Ek'inde yeralan Kamu Alımları Anlaşması hükümleri 
ile uyumlu bir muameleye tabi tutmak amacıyla aşamalı olarak 
düzenleyeceklerdir. 

3. Ortak Komite, bu Maddenin amacına yönelik olarak kaydedilen gelişmeleri 
inceleyecek ve serbest giriş, şeffaflık ile hak ve yükümlülükler arasında tam 
bir dengenin tesisini temin etmek için bu Maddenin 2 nci paragrafı 
hükümlerinin uygulanmasına yönelik pratik usullere ilişkin tavsiyelerde 
bulunabilecektir ^f^^T'tS nr;==38V 
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4. Bu Maddenin 3 ncü paragrafında atıfta bulunulan incelemeler sırasmda ve 
özellikle bu alandaki uluslarası düzenlemeler ışığında, Ortak Komite, 
piyasaların açılmasına ilişkin olarak 2 nci paragrafta belirtilen kapsam ve/veya 
dereceyi genişletme ihtimalini gözden geçirebilir. ' 

5. Taraflar, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 ile Dünya Ticaret 
Örgütünü kuran Anlaşma çerçevesinde müzakere edilen ilgili Anlaşmalara 
taraf olmak hususunda gayret göstereceklerdir. 

MADDE 28 

Ortak Komite'nin Kurulması 

1. Her iki tarafın da temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur. Ortak 
Komite işbu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve Anlaşmanın düzgün 
bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. 

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması amacıyla, Ortak 
Komite'de bilgi değişiminde ve herhangi bir Tarafın talebi üzerine 
danışmalarda bulunacaklardır. Ortak Komite, Taraflar arasındaki ticaretteki 
engellerin daha da ileri derecede ortadan kaldırılması olanağını düzenli olarak 
inceleyecektir. 

3. Ortak Komite, 29 ncu Maddenin 3 ncü paragrafı uyarınca, işbu Anlaşmada 
öngörülen hallerde kararlar alacaktır. Ortak Komite, diğer konularda 
tavsiyelerde bulunabilir. 

MADDE 29 

Ortak Komite'nin Çalışması Usulleri 

1. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, gerekli 
olduğu takdirde Taraflardan birisinin talebi üzerine ve yılda en az bir defa 
olmak şartıyla muntazaman toplanacaktır. Her iki Taraf da, bir toplantı 
düzenlenmesini talep edebilir. 

2. Ortak Komite müşterek mutabakat ile karar verecektir. 

3. Bir Tarafın Ortak Komite'deki temsilcisi, bir karan anayasal gereklerin 
tamamlanmasına bağlı olarak kabul ettiği takdirde, bu kararda daha geç bir 
tarih belirtilmemiş ise, bu çekincenin kaldırıldığının bildirildiği tarihte karar 
yürürlüğe girecektir. 
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4. Ortak Komite, çalışmalanna ilişkin usul kurallanm kabul edecek ve bu 
kurallar, diğer kuralların yanı sıra, toplantı çağnlannın yapılması, Başkanın 
tayini ve görev süresine dair hükümler de içerecektir. 

5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmalan için 
gerekli gördüğü alt komiteler ve çalışma ğruplan kurulmasına karar verebilir. 

MADDE30 

Güyenlik İstisnaları 

İşbu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri, Taraflardan birinin aşağıdaki 
amaçlarla gerekli görülen her türlü önlemi almasını engellemez: 

a) temel güvenlik çıkarlanna aykın olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi; 

b) temel güvenlik çıkarlannın korunması ya da uluslararası yükümlülükler ya da 
ulusal politikalann yerine getirilmesi için: 

i. silah, mühimmat veya savaş malzemelerinin ticareti ya da askeri bir 
kuruluşa yönelik doğrudan veya dolaylı diğer mal, malzeme ya da hizmetlerin 
ticareti ile ilgili olarak; ya da 

ii. biyolojik ve kimyasal silahlar ile nükleer silahlar ya da diğer nükleer 
patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesi ile ilgili olarak; ya da 

iii. savaş zamanı ya da savaş tehdidinin oluştuğu diğer uluslararası gerilim 
zamanlarında. 

MADDE 31 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın amaçlarına ulaşılması ve bu Anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri alırlar. 

2. Taraflardan biri, diğer Tarafın, işbu Anlaşmadan doğan bir 
yükümlülüğünü yerine getirmediği kanısına vanrsa, 20 nci Madde ile 
belirtilen şartlar ve usuller uyannca uygun tedbirleri alabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 

$ \ 



- 2 9 -

MADDE 32 

Geliştirici Hüküm 

1. Taraflardan biri işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, bu Anlaşmanın 
kapsamadığı alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, Anlaşmaya Taraf 
Devletlerin ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı olacağı görüşünü 
taşıdığı takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. Taraflar, Ortak 
Komiteye, bu talebi incelemesi ve yerinde görmesi halinde kendilerine 
tavsiyelerde bulunması talimatını verebilirler. 

2. 1 nci paragrafta atıfta bulunulan usul sonucu mutabakata varılan Anlaşmalar, 
Tarafların iç hukuk usulleri çerçevesinde onay veya kabul işlemlerine tabi 
olacaktır. 

MADDE 33 

Tadilatlar 

29 ncu Maddenin 3 ncü paragrafında atıfta bulunulanlar dışında kalan ve Ortak 
Komite tarafından onaylanan Anlaşmaya ilişkin tadilatlar, Tarafların iç 
hukuklarına İlişkin gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlı olacak ve anılan 
gerekliliklerin yerine getirildiğini teyid eden diplomatik notlardan ikincisinin 
alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. ' 

MADDE 34 

Protokoller Ve Ekler 

İşbu Anlaşmanın Protokol ve Ekleri, işbu Anlaşmanın ayrılmaz parçasını 
oluşturur. Ortak Komite, 29 ncu Madde hükümleri uyarınca Protokol ve Ekleri 
tadil etmeyi kararlaştırabilir. 

MADDE 35 

Geçerlilik ve Sona Erme 

İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için yapılmıştır. Taraflar, işbu Anlaşmanın feshini 
diğer tarafa yazılı olarak ihbar edebilir. İşbu Anlaşma ihbar tarihinden altı ay (6) 
sonra yürürlükten kalkar. 
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MADDE36 

Yürürlüğe Giriş 

İşbu Anlaşma, her iki tarafın da Anlaşmanın onaylanması için gerekli işlemlerin 
tamamlandığmı bildiren diplomatik notlardan ikincisinin alındığı tarihi izleyen 
ikinci ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler bu 
Anlaşmayı imzalamışlardır. 

İşbu Anlaşma, Tallinn'de. 3 Haziran 1997 tarihinde İngilizce iki kopya olarak 
yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adma Estonya Cumhuriyeti Adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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MTJTABAKAT ZAPTI 

Türkiye ile Estonya arasındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticareti, Türkiye 
Hükümeti ile Estonya Hükümeti arasında tekstil ve konfeksiyon ürünleri 
ticaretine yönelik olarak işbu Anlaşma ile eşanlı olarak imzalanacak Mutabakat. 
Zaptı kapsamında düzenlenecektir. 
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EKI 

3 ncü Maddede atıfta bulunulan ürünlerin listesi 

Türk Gümrük Tarifeleri 

2905 43 
2905 44 
o302 10 29 
3501 
3501 10 10 
3501 1050 

3501 10 90 

350190 90 
3502 

3502 11 10 

3502 1190 

3502 19 10 

3502 19 90 

3502 20 10 

3502 20 91 
3502 20 99 

3502 90 20 

3502 90 70 
3502 90 90 

Kısa Ürün Tanımı 

Mannitol 
D-glusitol (sorbitol) 
Koku verici maddelerin ve kanşımların müstahzarlan 
-Kazeinler: 
- - Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar. 
- - Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sânayilerde 
kullanılmaya mahsus olanlar 
--Diğerleri 
- Diğerleri 
- - Diğerleri 
Albuminler (kuru niadde üzerinden hesaplandığında ağırlık 
itibariyle %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki 
veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), 
albuminatlar ve diğer albumin türevleri: 
-Yumurta albumini: 
- - Kurutulmuş: 
- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya 
elverişsiz hale getirilenler 
—Diğerleri 
--Diğerleri: 
- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya 
elverişsiz hale getirilenler , 
- - - Diğerleri 
- Süt albumini(iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini 
konsantreleri dahil): 
- - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya 
elverişsiz hale getirilenler 
- - Diğerleri: 
- - - Kurutulmuş(yaprak, pul, flokon ve toz halinde) 
--Diğerleri 
- Diğerleri: 
- - Albuminler (yumurta albumini "ovalbümin"ve süt albumini 
"laktalbumin" hariç): 
— İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya 
elverişsiz hale getirilenler 
— Diğerleri , * ? ! 
- - Albuminatlar ve diğer albumin türevleri i (({ i 
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3505 10 
3505 10 10 
3505 10 90 
3505 20 
3809 

3809 10 

3809 91 00 

3809 92 00 

38099300 

3824 60 
4501 

450110 00 
450190 00 
520100 
5301 

5302 

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar 
Dekstrinler 
Diğerleri 
Tutkallar 
Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 
mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde. 
"apre veya fınisaj" müstahzarları, boyayıcı maddelerin 
sabitleştirilmeşini veya boya işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar(örneğin; 
müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi): 
- Esası nişastalı madde olanlar . 
- Diğerleri 
- - Mensucat sanayinde veya benzer sanayilerde kullamlan 
türde olanlar (3809 91 00 90 11 19 dışındakiler) 
- - Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayiilerde kullamlan türde 
olanlar (3809 92 00 90 00 dışmdakiler) 
- - Deri sanayiinde veya benzeri sanayiilerde kullanılan türde 
olanlar (3809 93 00 90 00 dışındakiler) 
Sorbitol (2905 44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) 
Tabii mantar(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); 
döküntü mantar, kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş 
mantar: 
-Tabii mantar(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) 
-Diğerleri 
Pamuk(karde edilmemiş veya penyelerimemiş) 
Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); 
keten kıtık döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle 
elde edilen döküntü dahil) 
Kendir (Cannabis sativa L.),(ham veya işlenmiş fakat iplik 
haline getirilmemiş) kendir kıtık ve döküntüleri (iplik 
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) 
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EK II 

Estonya menşeili ürünler Türkiye'ye ithalatında aşağıdaki tavizlere tabi 
olacaktır. 

URUN KODU 

02.04 

02.10 

0402.21 '•, 
0402.29 
0405.10 
04.06 
(0406 90.31,33, 
50,86,87,88 
hariç) 
0408.11.80 
0511.10 
16.02 
(1602.41,42,49 
hariç) 
1604.12 
1604.19 

1604.20 
1704.10 
1704.90 
1806.31 
1806.32 
1806.90 

20.03 

21.02 

22.01 ' 

22.02 

22.08 1 

ÜRÜN TANIMI T.K. (TON) Vergi (%) 
Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya 
dondurulmuş) 
Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura 
edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et 
veya sakatatın venilen un ve ezmeleri 
İlave şeker veya diğer tatlandıncı maddeleri 
içermeyenler 
Diğerleri 
Tereyağı 

Peynir ve lor 

Diğerleri 
Sığır spermleri 

Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat 
veya kan 

Ringa balıklan 
Diğerleri 
Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer 
balıklar 
Çiklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın) 
Diğerleri 
Doldurulmuş 
Doldurulmamış 
Diğerleri 
Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik 
asitten başka usullerle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) 
Mayalar (canlı veya cansız); cansız tek hücreli 
mikro-organizmalar (30.02 pozisyonunda yer 
alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma 
tozlan ' 
Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı 
sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandıncı 
maddeler katılmamış veya 
lezzetlendirilmemiş); buz ve kar 

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) 
(ilave şeker veya diğer tatlandıncı maddeler 
katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz 
diğer içkiler (20.09 pozisyonundaki meyva ve 
sebze sulan hariç) 

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az 
olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü 
içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 

50 

200 

200 

100 

100 
25 

sınırsız 

100 
sınırsız 
sınırsız 

sınırsız 
sınırsız 
sınırsız 
sınırsız 

' sınırsız 
sınırsız 

50 

sınırsız 

sınırsız 

sınırsız 

sınırsız | 

82.5 

52.5 

0* 

0 

0 
24.5 

0 

50 
0 
0 

0 
0+EA 
0+EA 
0+EA 
0+EA 
0+EA 

13.2 

0+EA 

0 

0 

0 
*: Dahilde işleme Rejimi kapsamında 
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"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı 
ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında 

PROTOKOL 

İÇİNDEKİLER 

BAŞLIK I 

- Madde 1 

BAŞLIK II 

- Madde 2 
- Madde 3 
- Madde 4 
- Madde 5 
- Madde 6 
- Madde 7 
- Madde 8 
-Madde 9 
- Madde 10 
- Madde 11 

GENEL HÜKÜMLER 

Tanımlar 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Genel koşullar 
İki taraflı menşe kümülasyonu 
Çapraz menşe kümülasyonu 
Tamamen elde edilmiş ürünler 
Yeterli işçilik.veya işlem görmüş ürünler 
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları-. 
Nitelendirme birimi 
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 
Setler 
Nötr elemanlar 

BAŞLIK III ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

-Madde 12 Ülkesellik ilkesi 
-Madde 13 Doğrudan nakliyat 
- Madde 14 Serdler 

BAŞLIK IV GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

-Madde 15 Geri ödemenin veya gümrük vergilerinden muafiyetin 
yasaklanması 

BAŞLIK V MENŞE İSPAT BELGESİ 

-Madde 16 Genel koşullar 
- Madde 17 EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri 
- Madde 18 Sonradan düzenlenen EUR. 1 dolaşım sertifikası 
- Madde 19 İkinci nüsha EJJ^r^^ksım sertifikası düzenlenmesi 
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- Madde 20 

. - Madde 21 
- Madde 22 
-Madde 23 
-Madde 24 
- Madde 25 
- Madde 26 
-Madde 27. 
-Madde 28 
-Mâdde29 
-Madde 30 

BAŞLIK VI 

- Madde 31 
- Madde 32 
- Madde 33 
- Madde 34 
- Madde 35 

BAŞLIK VII 

- Madde 36 
-Madde 37 
-Madde 38 
- Madde 39 

Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat 
belgesine istinaden EUR. 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi 
Fatura beyanında bulunma koşullan 
Onaylanmış ihracatçı 
Menşe ispat belgesinin geçerliliği 
Menşe ispat belgesinin ibrazı 
Parçalar halinde ithalat 
Menşe ispat belgesinden muafiyet 
Destekleyici belgeler 
Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 
Farklılıklar ve şekli hatalar 
ECU cinsinden ifade edilen tutarlar 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Karşılıklı yardım 
: Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü 

Anlaşmazlıkların çözümü 
Cezalar 
Serbest bölgeler 

SON HÜKÜMLER 

Gümrük ve menşe konulan Alt Komitesi 
Ekler 
Protokolde yapılacak değişiklikler 
Transit haldeki veya antrepodaki eşya • ' .• ' . x •. 
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BAŞLIKI 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

^ Tanımlar 

Bu Protokolün uygulanmasında: 

(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya 
işleme tabi tutma; ,-. 

(b) "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça 
veya aksamlar v.b.; ! 

(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile, imal 
edilmiş ürün; 

(d) "eşya", hem madde hem de ürün; 

(e) "gümrük kıymeti". Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın 
VII.Maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994'te yapılan Anlaşma'ya 
(gümrük kıymeti hakkında DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet; 

(f) "fabrika çıkış 'fiyatı", ürün için. nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirildiği 
Taraf ülkede, bunu üstlenen imalatçıya fabrika çıkı$ı itibariyle ödenen fiyat 
anlamına gelir. Kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu 
fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan 
yurtiçi yergiler çıkarılır. 

(g) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı 
esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi 
halinde, Taraf ülkelerden birinde maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk 
fiyat; 

(h) "menşeli madde kıymeti", (g) altparagrafında tanımlandığı şekilde, gerekli 
değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin kıymeti; 

(i) "katma değer", fabrika çıkış fiyatından, sözkonusu ürünün elde edildiği ülke 
menşeli olmayıp malın üretiminde kullanılan her bir ürünün gümrük 
kıymetinin çıkarılmasıyla bulunan değer; j ^ ^ L a 
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(j) "fasıllar" ve "pozisyonlar", işbu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS" 
olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan 
nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar); 

(k) "sımflandınlmış" tabiri, ürün veya maddelerin belirli bir pozisyon altında 
sınıflandırılması; 

(1) "sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da 
ihracatçıdan alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan. veya 
böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler: 

(m)"ülkeler". kara sularını da İçerecek şekilde ülkeler, 

anlamına gelir. 

BAŞLIK II 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 

Genel koşullar 

Bu Anlaşmanın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ülkelerden biri 
menşeli kabul edilirler: 

• • • • ' * . ' 

(a) bu Protokol'de Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen ilgili Taraf ülkede 
elde edilen ürünler; 

(b) bu Protokol'de Madde 6'da belirtildiği şekilde ilgili Taraf ülkede yeterli işçilik 
veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş 
maddeler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede elde edilen ürünler. 

Madde 3 

İki taraflı menşe kümülasyonu 

Taraf ülkelerden biri menşeli maddeler, diğer Taraf ülkede elde edilen bir ürün 
içine dahil edildikleri takdirde o ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu 
maddelerin, işbu Protokol'ün 7(1) Maddesinde atıfta" bulunulanların ötesinde bir 
işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlem^ajgr 
geçmiş olmaları gerekmez: ,,>'".•.•;'•' 
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Madde4 

Çapraz menşe kümülasyonu 

1. Paragraf 2 ve 3 hükümlerine tabi olai'ak; Avrupa Topluluklan, Polonya, 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, 
Litvanya, Letonya, Slovenya. İzlanda, Norveç veya İsviçre menşeli maddeler, 
bir Taraf ülke ile bu ülkeler arasındaki Anlaşmalar anlamında anılan Taraf 
ülkede elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde o Taraf ülke menşeli 
kabul edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları 
gerekmez. 

2. Paragraf 1 dolayısıyla menşe statüsü kazanmış ürünler, Taraf ülkelerden birinde 
sağlanan katma değer, sadece paragraf l'de belirtilen diğer ülkelerden herhangi 
biri menşeli olup kullanılan maddelerin kıymetini aştığında o Taraf ülke menşeli 
ürünler sayılmaya devam ederler. Aksi takdirde sözkonusu ürünlerin menşei, 
kullanılan menşeli maddelerin en yüksek kıymeti dikkate alınarak paragraf l* de 
belirtilen ülke menşeli olarak kabul edilir. Bu menşe tahsisinde, paragraf l'de 
belirtilen diğer ülkeler menşeli olup bir Taraf ülkede yeterli işlem veya işçilik 
görmüş maddeler dikkate alınmaz. • 

3. Bu Madde'de getirilen kümülasvon sadece, kullanılan maddeler işbu 
Protokol'deki kurallarla.aynı menşe kurallarının uygulanmasıyla menşeli ürün 
statüsüfıü elde ettikleri takdirde uygulanabilir. Taraf ülkeler, paragraf l'de 
belirtilen diğer ülkelerle sonuçlandırılan anlaşmalar ve ilgili menşe kurallarının 
detaylarını birbirlerine iletirler. 

Madde 5 

Tamamen elde edilmiş ürünler 

1. Aşağıdaki ürünler.tamamen bir Taraf ülkede elde edilmiş kabul edilir: 

(a) kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler: 

(b) o Taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler; 

(c) o Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar; 

(d) o Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, 

(e) o Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler; 
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(f) o Taraf ülke karasulan dışında kendi gemileri ile denizden elde edilen 
balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler; 

(g) münhasıran (f) alt paragrafında belirtilen ürünlerden kendi fabrika 
gemilerinin bordasında üretilen ürünler; 

(h) yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırt geçirmeye 
ve atık olarak kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak 
üzere, toplanmış kullanılmış maddeler. 

(i) o Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve 
hurdalar, ' 

(j) kendi karasuları dışında, münhasır işletme hakkına sahip olmaları 
kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler; 

(k) münhasıran (a) ila (j) altparagraflarında tanımlanan ürünlerden üretilen 
eşya. 

2. l(f) ve (g) altparagraflarmdaki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" 
terimleri sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır: 

(a) bir Taraf ülkede kayıtlı veya tescilli olanlar; ' ' 

(b) anılan Taraf ülke_ bayrağı altında seyredenler; 

(c) en az %50'si o Taraf ülke vatandaşlarına veya yönetim merkezi Taraf 
ülkelerden birinde bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim Kurulu veya 
Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğu o Taraf 
ülke vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited şirket 
durumunda, sermayesinin en az yarısı o Taraf ülkeye veya o Taraf 
ülkenin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olanlar; 

(d) yönetici ve yetkilileri o Taraf ülke vatandaşı olanlar; ve 

(e) mürettebatının en az %75'i o Taraf ülke vatandaşı olanlar. 

Madde 6 

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 

1. Madde 2'ye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, bu Protokol'ün Ek Il'sinde 
yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede 
işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. ' jf'i1i*#^ 
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Yukanda belirtilen şartlar, bu Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, 
imalatta kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli 
işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. 
Bu nedenle, listedeki şartlan yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir 
ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı 
ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında 
kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz. 

2. Paragraf l'e rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında 
kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir: 

(a) toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmiyorsa: 

(b) menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan 
yüzdeler, bu paragrafın uygulanmasıyla aşılmamışsa. 

Bu paragraf Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere 
uygulanmaz. 

3. Paragraf 1 ve 2, Madde 7'de öngörülenlerin dışında uygulanır. 

Madde 7 

Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları 

1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin, Madde 6'da belirtilen koşullar yerine 
getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için 
yetersiz işçilik veya işleme olarak kabul edilir: 

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını 
sağlamaya yönelik işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, soğutma. 
tuz, kükürtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı 
kısımları ayırma ve benzeri işlemler); 

(b) toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, bir 
araya getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama, 
kesmeyi içeren basit işlemler; 

(c) (i) ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi; 
/ . . . 

(ii) basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama. 
karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme^ 
işleri; 
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(d) ürünler veya paketleri üzerine marka, etiket ve'diğer benzeri ayırıcı 
işaretleri koyma; 

(e) karışımların bir veya daha fazla bileşeninin bir Taraf ülke menşeli kabul 
edilebilmesi için bu Protokol'de belirlenen koşulları yerine getirmediği 
hallerde,değişik türden olup olmadığına bakılmaksızın, ürünlerin basit 
karıştırılma işlemi; 

(f) tamamlanmış bir ürün elde etmek için parçaların basit montajı; 

(g) (a) ila (f) alt paragraflarında belirtilen işlemlerden iki veya daha 
fazlasının birleşimi: 

(h) hayvan kesimi. 

V. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin paragraf 1 hükümleri 
çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Taraf 
ülkelerde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. 

Madde 8 

Nitelendirme birimi 

1. Bu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi. 
Armonize Sistem nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel 
birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. 

Buna göre, 

(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandınlmasından oluşan bir ürün. 
Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınırlandırıldığında, bu ürünün 
tümü, nitelendirme birimini oluşturur. 

(b) bir sevkiyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan 
belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol 
hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir. 

2. Armonize Sistemin 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma 
açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. 
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Madde9 

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 

Bir teçhizat, makina, alet veya araç parçası beraberinde, teslim edilen normal bir 
teçhizatın bölürriü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan veya aynca fatura 
edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; sözkonusu teçhizat, makina 

' alet veya araç içinde mütaala edilir. 

Madde 10 

Setler 

Armonize sistemin 3. Genel Kuralında tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli 
olduğunda menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan 
ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti setin fabrika çıkış 
fiyatının %15'ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir; 

Madde 11 

Nötr elemanlar 

Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek: 

(a) enerji ve yakıt; 

(b) tesis ve teçhizat; 

(c) makina ve aletler; 

(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların 

menşeini belirlemek gerekmez. 

BAŞLIK III 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 12 

Ülkesellik ilkesi 

1. Başlık IFde yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, Madde 4 
saklı kalmak üzere, Taraf ülkelerde kesintisiz olarak yerine getirilmelidir & + Ö. 
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2. Bir Taraf ülkeden, başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın, geri 
gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini tatmin' edecek şekilde 
ispat edilmediği takdirde, Madde 4 saklı kalmak üzere, menşeli olmadığı 
kabul edilir: 

(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu; 

(b) sözkonusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi 
koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi 
bir işleme tabi tutulmadığı. 

Madde 13 

Doğrudan nakliyat 

1. Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece işbu Protokol'ün 
gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan veya Madde 
4'te belirtilen diğer ülke toprakları üzerinden nakledilen ürünler için s 
uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarma veya 
geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin 
gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme 
veya iyi koşullarda muhafaza, etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden 
geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden 
nakledilebilirler. 

Menşeli ürünler Taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile 
nakledilebilirler. 

2. Paragraf l'de yer alan şartların sağlandığı, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine 
aşağıdaki belgelerin ibrazı ile ispatlanır: 

(a) ihracatçı ülkeden, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk 
evrakı; veya 

(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, 

(i) ürünlerin tam bir tanımını veren, 

(ii) ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği 
hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını , 
gösteren, 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu 
kanıtlayan, ,. „ __ 

\ bir belge; veya « ' î , '....* /fm 
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(c) bunların temin edilememesi halinde, diğer kanıtlayıcı belgeler. 

Madde 14 

Sergiler 

Madde 4'te belirtilenler dışında, bir başka ülkeye sergilenmek üzere 
gönderilen ve sergiden sonra bir Taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan 
menşeli ürünler, aşağıdaki durumlar hakkında gümrük idarelerinin tatmin 
edilmesi kaydıyla ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar: 

(a) bir ihracatçının bu ürünleri Taraf ülkelerden birinden_serginin yapıldığı 
ülkeye nakletmesi ve orada sergilemesi; 

(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından Taraf ülkelerden birindeki bir kişiye 
satılması veya tasarrufuna verilmesi; 

(c) ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek 
üzere gönderildikleri durumda sevkedilmesi: ve 

(d) ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide 
teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmaması. 

2. Başlık V hükümleri uyarınca bir menşe ispat belgesi hazırlanmalı veya 
düzenlenmeli ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresine normal şartlarda ibraz 
edilmelidir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde. 
ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir. 

3. Paragraf 1, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya 
mağazalarda düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi 
altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tanm ve el sanatları sergi, fuar veya 
benzeri umumi gösterilere uygulanır. 

BAŞLIK IV 

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 15 

Geri ödemenin veya gümrük vergilerinden muafiyetin yasaklanması 

1. Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlenen veya 
hazırlanan, Taraf ülkelerden veya Madde 4?teijelirtilen diğer ülkelerden S r ; 
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menşeli ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler, bu Taraf 
ülkede her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya 
bunlardan muafiyete tabi değildirler. 

2. Paragraf l'deki yasak, Taraf ülkelerden birinde imalatta kullanılan maddelere 
uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin sözkonusu 
maddelerden elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için alıkonmadığı 
hallerde, kısmen veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi 
yönündeki her türlü düzenlemeye, bu tür iade veya ödemelerin fiilen veya 
açıkça geçerli olduğu durumlarda uygulanır. 

3. Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan 
maddeler kullanılarak üretilen sözkonusu ürünlere geri ödeme sağlanmadığını 
ve bu maddelere uygulanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin 
fiilen ödendiğini ispat eden tüm uygun belgeleri gümrük yetkililerinin talebi 
üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

4. Paragraf 1 ila 3 hükümleri. Madde 8(2)'de belirtilen ambalajlara, Madde 9?da 
belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 10'da belirtilen set 
halindeki ürünler açısından da, menşeli olmamaları halinde uygulanır. 

5. Paragraf 1 ila 4 hükümleri, yalnızca Anlaşma'nın uygulandığı türden_ 
maddelere uygulanır. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca 
ihracatta uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine 
engel teşkil etmezler. 

BAŞLIK V 

MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde 16 

Genel koşullar 
• •• " \ 

1. Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler diğer Taraf ülkeye ithal edilirken. 
aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine işbu Anlaşma'dan 
yararlanabilirler: 

(a) Bir örneği EK-III'te yer .alan EUR. 1 Dolaşım Sertifikası; veya 

(b) Madde 2l(l)'de belirtilen durıjm]a*4a* ihracatçı tarafından famra% ^ . 
teslimat notu veya başka herhangi §m $ |aş belge üzerinde br,î-J'yıA- — 
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metni Ek-IV'te yer alan, sözkonusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya 
yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan sonra "fatura beyanı" 
olarak atıfta bulunulacaktır). 

2. Paragraf l'e rağmen, İşbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 26'da 
tanımlanan durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına 
gerek olmaksızın bu Anlaşma'dan yararlanırlar. 

Madde 17 

EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri 

1. EUR.l Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili 
temsilcisinin yazılı müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi 
tarafından düzenlenir. 

2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek-III'te yer alan EUR. 1 
dolaşım sertifikası ve müracaat formunu doldurur. Bu formlar, işbu 
Anlaşma'nın düzenlendiği dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin iç,mevzuat 
hükümleri çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa 
harfleriyle ve mürekkeple doldurulur. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu 
içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise. 
tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi 
ile kapatılır. 

3. EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı. 
EUR.l dolaşım sertifikasını verecek ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talep 
edebileceği, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer 
koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki herhangi 
bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

4. Sözkonusu ürünlerin, Taraf ülkelerden veya Madde 4'te belirtilen diğer 
ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve işbu Protokolün diğer koşullarını 
yerine getirmesi durumunda, Taraf ülkelerden birinin gümrük idaresi 
tarafından bir EUR. I dolaşım sertifikası düzenlenir. 

D. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünün ve işbu 
Protokolün diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için gereken her 
tedbiri alırlar. Bu amaçla, her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının 
hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir 
kontrol hakkına sahiptirler. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, paragraf 
2'de atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını sağlarlar. Özellikle, 
ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, her türlü sahte i l a v e ^ ^ 
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yapılması imkanını ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu kontrol 
ederler. 

6. EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki 1' 
numaralı kutuda gösterilir. 

7. EUR.1 dolaşım sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili ihracatın 
gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına verilir. 

Madde 18 

Sonradan düzenlenen EUR.1 dolaşım sertifikası 

1, Madde 17(7)'ye rağmen, aşağıdaki durumlarda, EUR.l dolaşım sertifikası 
istisnai olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir: 

(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle. 
ihracat esnasında düzenlenmemiş ise; veya 

(b) Gümrük idareleri, bir EUR. 1 dolaşım sertifikasının düzenlenmiş, ancak 
teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin 
edilirlerse. 

2. Paragraf l'in uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l dolaşım 
sertifikasının ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin 
gerekçelerini belirtmek zorundadır. 

3. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil 
dosya ile uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.l dolaşım 
sertifikası düzenleyebilirler. 

4. Sonradan verilen EUR.l dolaşım sertifikaları, aşağıdaki ibarelerden birini 
taşımalıdır: 

"SONRADAN VERİLMİŞTİR" 
"TAGANTJÂRELE VÂLJAANTUD" 
"ISSUED RETROSPECTIVELY" 

5. Paragraf 4'te belirtilen ibare, EUR.1 dolaşım sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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Maddel9 

İkinci nüsha EUR 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi 

1. EUR.1 dolaşım sertifikasının çalınması, kaybolması veya hasar görmesi 
halinde ihracatçı, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat 
belgelerine dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: 
"İKİNCİ NÜSHADIR" 
"DUPLIKAAT" 

: "DUPLICATE" 

3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

4. Orijinal EUR.l dolaşım sertifikasının veriliş tarihini taşıması gereken ikinci 
nüsha bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Madde 20 

Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine istinaden 
EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi 

Menşeli ürünler bir Taraf ülke gümrük idaresinin kontrolü altında iken. 
sözkonusu ürünlerin tamamı veya bir bölümünü Taraf ülkelerden biri içinde 
başka bir yere göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir veya daha 
fazla EUR.l dolaşım sertifikası ile değiştirilmesi mümkündür. Değiştirilen EUR.l 
dolaşım sertifikası/sertifikaları, ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük 
idaresi tarafından düzenlenir. 

Madde 21 

Fatura beyanında bulunma koşulları 

1: Madde 16(1 )(b)'de atıfta bulunulan fatura beyanı, 

(a) Madde 22 anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından; veya 

(b) toplam kıymeti 6000 ECU'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve 
bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir 
ihracatçı tarafından; ^ ' ^ ~ W 
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hazırlanabilir. 

2. Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Taraf ülkelerden veya Madde 4'te 
belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve bu Protokolün diğer 
koşullarının sağlanması halinde hazırlanabilir. 

j . 

*> 

Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talebi 
üzerine, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer koşulların 
yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye 
hazırlıklı olur. x 

Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV'te verilen ve aynı Ekteki 
lisanlardan birinde ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak 
fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi. 
damgalanması veya basılmasıyla hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ile yapılırsa. 
matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılır. 

Fatura beyanları, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva 
etmelidir. Ancak, Madde 22 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla 
hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış-
addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, bu beyanı 
imzalama şartı aranmaz. 

Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında 
veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede 
ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir. 

Madde 22 

Onaylanmış ihracatçı 

1. İhracatçı ülkenin gümrük idaresi, bu Anlaşma kapsamındaki ürünlerin sık 
aralıklarla sevkiyatını yapmakta olan herhangi bir ihracatçıyı, sözkonusu 
ürünlerin kıymetine bakılmaksızın fatura beyanında bulunabilmesi konusunda 
yetkili kılabilir. Böyle bir yetki talebinde bulunan ihracatçı, ürünlerin menşe . 
statüsü ile bu Protokolün diğer koşullarının yerine getirildiğini doğrulamak 
üzere gümrük idarelerine tatmin edici her türlü gerekli garantiyi vermek 
mecburiyetindedir. 

2. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendisinin uygun görecekleri 
herhangi bir şarta bağlı olarak verebilirler. 
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3. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir 
gümrük onay numarası verir. 

4. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder. 

5. Gümrük idaresi vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir anda geri alabilir. 
Onaylanmış ihracatçı Paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez, Paragraf 
l'de belirtilen şartlan yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde 
kullanırsa, gümrük idaresi bu tasarrufta bulunur. 

Madde 23 

Menşe ispat belgesinin geçerliliği 

1. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenleniş tarihinden itibaren dön ay 
geçerli olur ve^bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz 
edilmek zorundadır. 

2. Paragraf l'de.belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son 
tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde 
tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir. 

3. Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen 
son tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul 
edebilir. 

Madde 24 

Menşe ispat belgesinin ibrazı 

Menşe ispat belgeleri, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak bu Taraf ülkenin 
gümrük idaresine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin çevirisini, ve 
ayrıca, ürünlerin bu- Anlaşma'nın uygulanmasının gerektirdiği koşulları 
sağladığına ilişkin ithalatçının beyanı ile birlikte ithalat beyannamesini de talep 
edebilir. 

Madde25 

Parçalar halinde ithalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince bel lenen* 
şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) genel kuralı ania^nıH^kik<ı 
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birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize S istem'in XVI ve 
XVII. Bölümlerinde veya 7308 ve 9406 No.'lu pozisyonlarda yer alan ürünlerin, 
parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat 
belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. 

Madde 26 

Menşe ispat belgesinden muafiyet 

1. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya 
yolcunun zati_eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlerse 
ve işbu Protokolün şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın 
doğruluğundan şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek 
olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler. Posta ile gönderilen ürünler için bu 
beyan, C2/CP3 gümrük beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir 
kağıt üzerinde yapılabilir. 

2. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların 
ailesinin kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve 
miktarından ticari amaç güdülmediği aşikarsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul 
edilmez. 

3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 ECU veya yolcunun 
zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 ECU'yü aşmamalıdır. 

Madde 27 

Destekleyici belgeler 

Madde 17(3) ve 2 l(3)'de belirtilen, bir EUR.l dolaşım sertifikası veya fatura 
beyanı kapsamındaki ürünlerin Taraf ülkelerden veya Madde 4?te belirtilen diğer 
ülkelerden biri menşeli olduğunu ve işbu Protokol'ün diğer koşullarını yerine 
getirdiğini tevsik etmek amacıyla kullanılan belgeler, diğerlerinin yanında aşağıda 
belirtilenleri de içerebilir: 

(a) ihracatçı veya tedarikçi tarafından, sözkonusu eşyanın elde edilmesi için 
gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç 
muhasebesinde yer alan doğrudan deliller; 

• (b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan 
maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan 
belgeler; 
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(c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, Taraf ülkelerden 
birinde maddeler üzerinde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat 
uyannca kullanılan belgeler; 

(d) Taraf ülkelerden birinde işbu Protokol uyannca veya Madde 4'te belirtilen 
diğer ülkelerden birinde işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarına 
göre düzenlenmiş veya hazırlanmış olan, kullanılmış maddelerin menşe 

, statüsünü tevsik eden EUR.l dolaşım sertifikaları veya fatura beyanları. 

Madde 28 

Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 

1. EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, 
Madde 17(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde 
21 (3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

3. İhracatçı ülkenin EUR.l dolaşım sertifikası düzenleyen gümrük idaresi, 
Madde 17(2)'de belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.l dolaşım 
sertifikaları ve fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza eder. 

Madde 29 

Farklılıklar ve şekli hatalar 

1. Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine 
getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler 
arasında bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık 
geldiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini 
kendiliğinden geçersiz kılmaz. 

2. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması 
sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispat 
belgesinin reddedilmesini gerektirmez. 

Madde 30 

ECU cinsinden ifade edilen tutarlar 

1. ECU ile ifade edilen tutarların ihracatçı ülkenin ulusal parası ci 
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eşdeğer tıitan, ihracatçı ülke tarafından tespit edilir ve ithalatçı ülkeye 
bildirilir. •'...» 

2. Eğer tutarlar, ithalatçı ülke tarafından tespit olunmuş olan mütekabil tutarları 
geçiyorsa, ithalatçı ülke bu tutarları, ürünlerin ihracatçı ülkenin parası 
cinsinden fatura edilmiş olması halinde kabul edecektir. Eğer ürünler Madde 
4'te belirtilen diğer bir ülkenin parası cinsinden faturalandınlmışsa, ithalatçı 
ülke ilgili ülke tarafından bildirilmiş olan tutara itibar eder. 

3. Herhangi bir ulusal para cinsinden kullanılacak olan tutarlar, 1996 yılı Ekim 
ayının ilk iş günü itibariyle ECU cinsinden ifade olunan tutarların o ulusal 
para cinsinden eşdeğeri olur. 

4. ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar ile bunların Taraf ülkelerin ulusal 
paraları cinsinden eşdeğerleri, Taraf ülkelerden birinin talebi üzerine Ortak 
Komite tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirme esnasında Ortak 
Komite'nin, herhangi bir ulusal para için kullanılacak tutarlarda azalma 
olmamasını sağlar, ve ayrıca sözkonusu limitlerin etkilerinin reel olarak 
muhafaza edilmesinin arzu edilip edilmediğini değerlendirir. Bu amaçla 
Komite, ECU cinsinden ifade edilen tutarların değiştirilmesine karar verebilir. 

BAŞLIK VI 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde 31 

Karşılıklı yardım 

1. Taraf ülkelerin gümrük idareleri birbirlerine, kendi gümrük idarelerinde 
EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek 
baskılarını ve EUR. 1 dolaşım sertifikalarının ve fatura beyanlarının sonradan 
kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini sağlarlar. 

2. Bu Protokolün düzgün uygulanmasını teminen, Taraf ülkeler, yetkili gümrük 
idareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR.l dolaşım sertifikaları veya fatura 
beyanlarının geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan bilgilerin doğruluğunun 
kontrolünde yardımcı olurlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 

^•1 



- 55 -

Madde 32 

Menşe ispat belgelerinin kontrolü 

1. Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü, sondaj usulü ile veya ithalatçı 
ülke gümrük idarelerinin bu belgelerin geçerliliğine, sözkonusu ürünlerin 
menşe statüsüne veya işbu Protokolün diğer koşullarının yerine getirilişine 
ilişkin makul şüpheleri olduğu her an yapılır. 

2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı ülkenin gümrük 
idareleri, EUR.l dolaşım sertifikası ve fatura ile. eğer ibraz'edilmiş ise fatura 
beyanını, yahut bu vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın 
gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine geri 
gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı 
kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini 
desteklemek üzere gönderilir. 

3. Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla. 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının 
hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme 
yetkisine sahip olur. 

4. Eğer ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi 
süresinde sözkonusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya 
karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyari tedbirlere bağlı olarak serbest 
bırakılması ithalatçıya önerir. 

5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri, bu kontrolün sonuçlarından 
mümkün olan eri kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek 
olup olmadığını, sözkonusu ürünlerin Taraf ülkelerden veya Madde 4'te 
belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve 
işbu Protokolün diğer koşullarına uyup uymadıklarını açıkça belirtmelidir. 

6. Makul şüphe olması halinde, kontrol talebine on ay içinde cevap alınamaz 
veya cevap sözkonusu belgenin gerçekliğinin veya ürünlerin gerçek menşeinin 
tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, talepte bulunan 
gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde, tercih tanınmasını reddeder. 

Madde 33 

Anlaşmazlıkların çözümü 

Madde 32'deki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol'talebinde bulunan güıpçükr̂  
idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi aracında.. 

: ' \ * • 
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çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın veya işbu Protokolün yorumlanmasına ilişkin 
bir soru hasıl olması halinde, gümrük idareleri durumu Ortak Komite'ye arz eder. 

İthalatçı ile, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü 
anlaşmazlık, adı geçen Tarafın mevzuatı çerçevesinde çözülür. 

Madde 34 

Cezalar 

Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir 
belgeyi hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır. 

Madde 35 

Serbest Bölgeler 

1. Taraf ülkeler, nakliye esnasında, kendi ülkesinde bulunan bir serbest bölgeyi 
kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu ürünlerin başka 
ürünlerle değiştirilmelerini veya bozulmalarını önleyici normal işlemler 
dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamalarının temini konusundaki bütün 
tedbirleri alırlar. 

2. Paragraf 1 hükümlerine istisna olarak, Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler 
bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir 
işleme veya muameleden geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya 
muamelenin-işbu Protokol hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının 
talebi üzerine yeni bir EUR. 1 dolaşım sertifikası düzenler. 

BAŞLIK VII 

SON HÜKÜMLER 

Madde 36 

Gümrük ve Menşe Konuları Alt Komitesi 

Ortak Komite'ye bağlı, görevlerinin ifasında yardımcı olmak ve uzmanlar 
arasında işleyen sürekli bir iletişim ve danışma sağlamak için gümrük ve mens^e^ 
konularında bir Alt Komite oluşturulur. ı /I'?/ÇİK\ 
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Bu Alt Komite her iki Tarafın gümrük ve menşe konulanyia ilgili hususlardan 
sorumlu uzmanlardan oluşur. 

Madde 37 

Ekler 

Bu Protokol'ün ekleri onun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Madde 38 

Protokolde yapılacak değişiklikler 

Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir. 

Madde 39 

Transit haldeki veya antrepodaki eşya 

Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve bu Anlaşma'nm yürürlüğe girdiği tarihte 
transit halinde olan ya da Taraf ülkelerin birinde antrepolarda veya serbest 
bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı Tarafın gümrük idaresine 
sözkonusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş 
olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı Tarafın yetkili idaresince 
sonradan verilmiş bir EUR.l sertifikasının sunulması kaydıyla, Anlaşma 
hükümleri tatbik edilebilir. 
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PROTOKOL 
EKİ 

PROTOKOL EK II'DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI 

Notl: , . 

Liste, tüm ürünlerin bu Protokol'ün 6. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem 
ve işçilik görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartlan düzenler. 

Not2: 

2.1. Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize 
Sistem'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını. 2. 
sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki 
eşyaların tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. 
veya 4. sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin 
önüne y ibaresi konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 
2. sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir. 

2.2. 1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması 
veya bir fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün 
tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki 
bitişik kural, Armonize Sistem'de bir fasılın tarife pozisyonlarında, veya l. 
sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan 
ürünlerin hepsine uygulanır. 

2.3. Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi 
olması halinde, her bir bent, 3. veya 4; sütundaki bitişik kurala tabi tarife 
pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir. 

2.4. İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütünlann her ikisinde de 
bir kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan 
kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 
4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın 
uygulanması gerekir. 

Not 3 : '• 

3.1. Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere 
ilişkin bu Protokol'ün 6. maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu 
ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Taraf ülkelerdeki başka bir fabrikada 
kazanılıp kazanümadığına bakılmaksızın uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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Örneğin: 

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan 
1 girdilerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir. 

y.7224 pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik 
alaşımları" ile yapılır. 

Eğer bu dövme işlemi Taraf ülkelerden birinde menşeli olmayan külçelerden 
yapılmış ise, listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem 
menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Taraf ülkelerden 
birinde başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme. 
motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin 
kıymeti hesaba katılmaz. 

3.2. Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha 
fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem 
menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında 
menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha 
önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki 
aşamasında ise mümkün değildir. 

3.3. Not 3.2'deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki 
girdiler"in kullanılabileceğini belirtiyorsa, ürün ile aynı pozisyonda yer alan 
girdiler de, kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak 
koşuluyla kullanılabilir. Bununla birlikte, "... pozisyondaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat" ifadesi. 
sadece ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan ancak listenin 2. sütununda 
yer alan ürün tanımından farklı tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği 
anlamına gelir. 

3.4. Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade 
ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği 
anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez. 

Örneğin; 

52.08 ila 5212 tarife pozisyonundaki mensucat için kural, tabii liflerin 
kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal girdilerin de 
kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği 
anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir. 

3.5. Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ö* 
ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başfâja" 
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girdilerin kullanılmasını engellemez, (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin 
aşağıdaki Not 6.2'ye de bakınız). 

Örneğin; 

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin 
kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların. 
kimyasal girdilerin veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez. 

Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesine 
rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir 
maddeden üretilebilen ürünlere uygulanmaz. 

Örneğin: 

y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu 
olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına 
müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten 
üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün 
değildir. Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal olarak iplikten 
önceki bir safhada - vani lif safhasında-olması gerekir. 

3.6. Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum 
kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş'ise. bu yüzdeler birbirine eklenemez. 
Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti 
verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde 
oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır. 

Not4: 

4.1. Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta 
bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu eğirme işleminin başlamasından öncekr -
döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, 
taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri 
kapsar. 

4.2. "Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve ince 
veya kaba hayvan kılları (5101 ila 5105), pamuk lifleri (5201 ila 5203) ve 
diğer bitkisel lifleri (5301 ila 5305) ihtiva eder. 

4.3. "Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler" 
kavramları listede 50 ila 63. Fasıllarda sınıflandırılmayan sunî, sentetik ve 
kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tammlamâfcgze/d ' * 
kullanılmıştır. ' ̂ ^ ^ / ^ A \ İ 
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4.4. "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 
pozisyonlardaki sentetik veya sunî fılament demetler, devamsız lifler veya 
döküntülere atfen kullanılmıştır. 

Not 5: 

5.1. Listedeki veri bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda 
belirtilen şartlar, imalatta kullanılan tüm temel dokumaya elverişli girdilerin 
toplam ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha azını oluşturan temel 
dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de 
bakınız). 

5.2. Bununla birlikte. Not 5. T de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha 
fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere 
uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir. 

- ipek. 
-yün. 
- kaba hayvan kılı, 
- ince hayvan kılı, 
-atkılı, 
- pamuk, 
- kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt, 
- keten, 
-kenevir, ' 
-jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, 
- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri, \ 
- hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, 
- sentetik filamentler, 
- sunî filamentler, 
- polipropilenden sentetik devamsız lifler, 
- poliesterden sentetik devamsız lifler, 
-poliamidden sentetik devamsız lifler, . 
- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler, 
- poliimidden sentetik devamsız lifler, 
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler, 
- polifenilen sülfıtten sentetik devamsız lifler, 
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler, 
- diğer sentetik devamsız lifler, 
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler, 
- diğer suni devamsız lifler, • ^ "^" • ' • «^ 
- gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter > parçalı (sâğ&utliCif^ 
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik, f[ j? /f^S, 

jtr~**s U vs/ 
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- gipe edilmiş olsun . olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) 
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik, 
- önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya aliminyum tozuyla 
kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 
pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5mm'yi 
geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştıncı 
vasıtasıyla sıkıştınlmş olanlar) 
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler. 

Örneğin; 

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik 
devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir 
ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan 
sentetik devamsız lifler (bunlann kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % 10'una kadar 
kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü 
mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan 
menşeli olmayan sentetik iplik (bunlann kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunlann karde edilmemiş. 
taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden 
imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en 
çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu 
mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat. 
eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal 
edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım 
ise, bir karışık üründür. 

Örneğin; 

Eğer sözkonusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk 
ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise. 
bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayn temel dokumaya elverişli 
girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karişık üründür. , , -> 
Örneğin; / '_ * 3 & & 
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Tufteleri hem sunî ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş 
olan jüt mesnetli bir halı, üç temel dokumaya elverişli girdi kullanıldığı için 
bir karışık üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha sonraki bir 
imalat aşamasında kullanılan menşeli olmayan girdiler, toplam ağırlıkları 
hah içindeki dokumaya elverişli girdilerin ağırlığının % 10'unü aşmadığı 
takdirde kullanılabilirler. Böylece, jüt mesnet ve/veya sunî iplikler, ağırlık 
koşuluna uyulmak suretiyle, imalatın sözkonusu aşamasında ithal 
edilebilirler. 

5.3. "Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçalan (segment) 
içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden 
ürünlerde bu tolerans sözkonusu iplik için % 20'dir. 

5.4. "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın 
plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mrn.'yi geçmeyen genişlikte, bir 
yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış" ürünlerde bu tolerans 
sözkonusu şerit için % 30'dur. 

Not6: 

6.1. Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil 
ürünlerinde, sözkonusu mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen 
kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil girdileri. 
mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin 
mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler 

6.2. Not 6.3'ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. Fasıllar arasında yer 
almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler. 
serbestçe kullanılabilirler. 

Örneğin; 

Listedeki.bir kural örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik 
kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal 
eşyaların -düğmeler 50 ila 63. Fasıllar arasında yer almadığından-
kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların,- normal olarak 
dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani 
teşkil etmez. 

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. Fasıllarda yer almayan girdilerin 
kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir. 
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7.1. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 no.lu pozisyonlar bahis 
konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma ' 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(f) aşağıdaki operasyonlann hepsini içeren işlem: konsantre sülfırik 
asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali 
ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla. 
aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle antma ve 
dekolarasyon (rengini giderme); 

(g) 

(h) 

(0 

pölimerizasyon; 

alkilasyon; 

izomerleştirme; 

7.2. 2710, 2711 ve 2712 no.lu pozisyonlar bahis konusu olduğunda "özel 
işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma ' 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(f) aşağıdaki operasyonlann hepsini içeren işlem: konsantre sülfırik 
asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali 
ajanlarla nötralizâsyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, ' 

Kombine nomanklatürün 27. Faslındaki Ek Açıklayıcı Not 4(b)'ye bakınız. k-tf^ 
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aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve 
dekolarasyon (rengini giderme); 

(g) polimerizasyon; 

(h) alkilasyon; 

(i) izomerleştirme; 

(j) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle 
yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari 0/o 
85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T 
metodu); 

(k) sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından fıltrelemeden gayri 
bir işlemle parafın giderme; 

(1) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir 
kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt 
gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar'dan daha 
yüksek basınçta ve 250°C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör 
kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 

' pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve 
istikrarı iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani 
hidrofinisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir. 

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin. 
fireler dahil hacimce % 30'undan daha azının 300°C'de ASTM D 86 
metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma: 

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağlan ve fuel-oiller'den gayri 
ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla 

. muamele. 

y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından. 
temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, fıltreleme, 
renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması 
sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri 
operasyonların herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz. 
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PROTOKOL 
EK II 

İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ 
İÇİN MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERE 

UYGULANMASI GEREKLİ İŞÇİLİK VEYA İŞLEMLER LİSTESİ 

Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma kapsamında olmayabilir. 
Bundan dolayı, Anlaşma'nm diğer bölümlerine başvurulması 

gereklidir. 
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AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik 
veva işlemler 

(3) veya (4) . 

Fasıl 01 

Fasıl 02 

Fasıl 03 

y Fasıl 04 

0403 

y Fasıl 0? 

y 0502 

Fasıl 06 

Fasıl 07 

Fasıl 08 

Canlı hayvanlar 

Etler ve yenilen sakatat 

Balıklar. kabuklu hayvanlar. 
yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 
omurgasız hayvanlar 

Süt ürünleri: kuş ve kümes hayvanlarının 
yumurtaları: tabii bal: tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
yenilebilir hayvansal ürünler 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Yayıkaltı süt. pıhtılaşmış süt ve krema. 
yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş 
veya asitliği artırılmış süt ve krema 
(konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın veya aroma veya 
ilave meyva, sert kabuklu meyva veya 
kakao içersin içermesin) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan hayvansal menşeli 
ürünler: aşağıda belirtilenler hariç: 

Evcil domuz, yaban domuzu ve 
porsukların ince ve kalın kılları. 
hazırlanmış 

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler: yumrular. 
kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve 
süs yaprakları 

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve 
yumrular 

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu 
meyvalar: turunçgillerin ve kavunların ve 
karpuzların kabukları 

Kullanılan Fasıl l'de yer alan hayvanlar 
tamamıyle elde edilmiş olmalıdır 

Kullanılan Fasıl 1 ve Z'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 3"de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 4de yer alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat 

- Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken. 
-Ananas, küçük limon veya greyfurtun suyu 
hariç olmak üzere, kullanılan 2009 
pozisyonunda yer alan herhangi bir meyve 
suyunun o ülke menşeli olması gereken. 

-Kullanılan Fasıl l"'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen . 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 5'de > er alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat. 

İnce ve kalın kılların temizlenmesi. 
dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre* 
ayrılması ve düzeltilmesi 

-Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken. 
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

- Kullanılan meyveler ve sert kabuklu 
meyvelerin tamamiyle elde edilmiş 
olması gereken. 
-Kullanılan Fasıl ITnin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen , 
imalat. 

I 
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(1) (2) (3) ı4) 

Kahve. çay. Paraguay çayı ve baharat: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış 
olsun almasın); kahve kabuk ve 
kapçıkları: içinde herhangi bir oranda 
kahve bulunan kahve yerine kullanılan 
maddeler 

Çay. (aromalandırılmış olsun olmasın) 

Baharat karışımları 

Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm 
girdilerin tamarniyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Hububat Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm 
girdilerin tamarniyle elde edilmiş olması 
sereken imalat. 

Değirmencilik ürünleri: malt: nişasta: 
inülin: buğday glüteni: 

aşağıda belirtilenler hariç: 

,07.13 pozisyonunda yer alan 
kurutulmuş.kabukları alınmış 
baklagillerin unu ezmesi ve tozu 

Kullanılan meyvaların .yenilen sebzelerin. 
hububatın ve 07.14 pozisyonundaki kök 
ve yumruların tamarniyle elde edilmiş 
olması gereken imalat. 

07.08 pozisyonunda yer alan baklagillerin 
değirmenden geçirilmesi ve kurutulması 

Yağlı tohum ve meyvalar: muhtelif tane; 
tohum ve meyvalar: sanayüde ve tıpta 
kullanılan bitkiler: saman ve kaba vem 

Kullanılan Fasıl 12'de yer alan tüm 
girdilerin tamarniyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

Lak: tabii sakızlar, reçineler, sakız 
reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler 
gibi) 

Bitkisel özsu ve hülasalar: pektik 
maddeler, pektinatlar ve pektatlar: agar
agar. bitkisel ürünlerden elde edilen 
yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler 
(tadil edilmiş olsun olmasın) 

- Bitkisel ürünlerden elde edilen 
yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler 
(tadil edilmiş) 

• Diğerleri 

Kullanılan 13.01 pozisyonundaki herhangi 
bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'stni geçmeyen imalat. 

Tadil edilmemiş sapışkan sıvılar ve kıvam 
verici maddelerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının °o50'sini 
geçmeyen imalat 

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler: 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almavan bitkisel ürünler 

Kullanılan Fasıl I4'de yer alan tüm 
girdilerin tamarniyle elde edilmiş olması 
eereken imalat. 

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı 
yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; 
hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal 
veya bitkisel mumlar: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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(1) (2) (3) veya (4) 

1501 

1502 

1504 

v 1505 

1506 

1507 ila 
1515 

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 
'lard' dahil) ve kümes hayvanlarının katı 
yağları (0209 ve 1503 pozisyonundakiler 
hariç) 

-kemiklerden veya artıklarından 
elde edilen yağlar 

-diğerleri 

Sığır, koyun veya keçi yağlan (1503 
pozisyonunda yer alanlar hariç ) 

- Kemiklerden veya artıklardan elde 
edilen yağlar 

- Diğerleri 

Balıkların veya deniz memelilerinin katı 
ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları 
(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat 
kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

- Katı fraksivonlar 

Diğerleri 

Rafine edilmiş lanolin 

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve 
bunların fraksiyonları (rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat kimyasal olarak 
değiştirilmemiş): 

- Katı fraksiyonlar 

- Diğerleri 

Bitkisel sıvı yağlar ve bunların 
fraksiyonları: 

0203,0206 ve 0207 pozisyonlarında yer 
alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan 
domuz etinden ve yenilebilen sakatatından 
veya 0207 pozisyonunda yer alan kümes 
hayvanlarının etinden ve yenilebilen 
sakatatından imalat 

0201. 0202. 0204 ve 0206 pozisyonlarında 
yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
aereken imalat. 

1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı 
yağından yapılan imalat 

1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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ıi) (3) (4) 

I? 16 

-soya yağı. yer fıstığı yağı. palm yağı. 
hindistân cevizi yağı. palm çekirdeği 
yağı. babassu yağı, çin ağacı yağı 
.outikika yağı, mirtle mumu ve Japon 
mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile 
teknik veya sınai amaçlarla kullanılan 
yağlar (insan gıdası olarak kullanılan 
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 

-katı fraksiyonlar (jojoba yağı 
fraksiyonları hariç) 

- Difterleri 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar 
ve bunların fraksiyonları (kısmen veya 
tamamen hidrojenize edilmiş. ıra-
esterlenmiş. tekrar esterlenmiş veya 
elaidik asitlenmiş. rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat daha ileri bir işlem 
görmemiş) 

Margarin: bu fasılda yer alan hayvansal 
ve bitkisel katı ve sıvı yağların veya 
farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının 
yenilen karışımları veya müstahzarları 
11516 pozisyonundaki yenilen katı veya 
sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları 
hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan 
diğer girdilerden imalat 

Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat 

-Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken. 
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken. 
imalat. 
Bununla beraber. 1507. 1508. 1511 ve 
1513 pozisyonlarında yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

-Kullanılan Fasıl 2 ve 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken. 
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken. 
imalat, 
Bununla beraber. 1507. 1508. 1511 ve 
1513 pozisyonlarındaki girdiler 
kullanılabilir. 

Fasıl 16 Et. balık, kabuklu hayvanlar. 
yumuşakçalar veya diğer su 
omursasızlarının müstahzarları 

Fasıl I'de yer alan hayvanlardan 
imalat.Kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
eerekir. 

v Fasıl 17 

v 1701 

1702 

Şeker ve şeker mamulleri: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf 
sakkaroz (katı halde, aramalardın İmiş 
veya renklendirilmiş) 

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz. 
maltoz. glikoz ve fruktoz dahil) (katı 
halde): ilave aroma veya renk verici 
maddeler katılmamış şeker şurupları; 
suni bal. (tabii bal ile karıştırılmış olsun 
olmasın): karamel 

- Kimyaca saf maltoz ve fruktoz 

-diğer şekerler (katı halde \ 
aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda ' 
sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan Fasıl 17de yer alan herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. 

1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl I7'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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Vİ703 

Diğerleri 

Şeker ekstraksiyonundan veya 
rafinajından elde edilen melaslar 
(aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl I7'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. 

-Kullanılan tüm girdilerin ürününyer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıfl andırıldığı. 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Kakao ve kakao müstahzarları -Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Malt hülasası: tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan esasını 
un. ezme, nişasta veya malt hülasası 
teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamen 
yağının alınması esasına göre hesaplanan 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla 
°'o 40*dan az olanlar): tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer 
alan maddeler teşkil eden gıda 
müstahzarları (içinde kakao 
bulunmayanlar veya tamamen yağının 
alınması esasına göre hesaplandığında 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla 
%5'den az olanlar): 

- Malt hülasası 

- Diğerleri 

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya 
diğer maddelerle doldurulmuş veya başka 
şekilde hazırlanmış olsun olmasın) 
(spagetti, makaroni.şehriye, 
lazanya.gnocchi,ravioli.canelloni 
gibi);kuskus (hazılanmış olsun olmasın): 

-ağırlık itibariyle %20 veya daha az 
et.sakatat,balık .kabuklu hayvan veya 
yumuşakça içerenler 

Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı. 
-Kullanılan Fası! 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen. 

imalat 

Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken 
imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) i s S ^ 
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1903 

1904 

190? 

-ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla 
et.sakatat.balık kabuklu hayvan veya 
yumuşakça içerenler 

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan 
tapyoka benzerlerifflokon, dane. 
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri 
şekillerde) 

Hububat veya hububat ürünlerinin 
kabartılması veya kavrulması suretiyle 
elde edilen gıda mamulleri (corn flakes 
gibi):tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ön 
pişirme yapılmış veya başka surene 
hazırlanmış dane (mısır hariç)veya 
flokon halindeki hububat veya diğer 
şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler 
hariç ) 

Ekmek, pasta, kek.bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamulleri (kakao içersin 
içermesin): hosti. eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri: mühür güllacı, pirinç 
karıdı ve benzeri ürünler 

-Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken, 
-Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 

imalat 

1108 pozisyonunda yer alan patates 
nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

-1806 pozisyonunda yer almayan 
girdilerden. 
-Kullanılan tüm hububat ve unların 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken. 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Fasıl 1 l'de yer alanlar hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

v Fasıl 20 

v2001 

y 2004 ve 
v 2005 

2006 

2007 

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu 
meyveler ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Hint patatesi.tatlı patates ve ağırlık 
itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta 
içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları 
(sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş ) 

Un. ezme veya flakon halindeki patates 
(sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) 

Sebzeler.meyvalar.sert kabuklu 
meyvalar.meyva kabukları ve diğer bitki 
parçaları (şekerle konserve edilmiş) 
(suyu alınmış.üstü şekerle kaplanmış 
veya kristal leşmiş) 

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva 
veya sert kabuklu meyva püreleri, meyva 
veya sert kabuklu meyva pastları 
(pişirilerek hazırlanmış) 
(ilave şeker veya diğer tatlandıcı 
maddeler içersin içermesin) 

Kullanılan tüm meyvaların. sen kabuklu 
meyvaların. sebzelerin tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldıg 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldık imalat > 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat ' 

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı. 
-kullanılan Fasıl 17nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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ın 
y2008 

2009 

(2) 

-İlave şeker veya alkol içermeyen sert 
kabuklu meyvalar 

-yer fıstığı ezmesi: hububat esaslı 
karışımlar; palm meyvası içi: mısır 

-diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak 
pişirilmenin dışında pişirilmiş meyva ve 
sert kabuklu meyvalar hariç) (ilave şeker 
içermeyen, dondurulmuş) 

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve 
sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave 
alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer 
tatlandıcı maddeler katılmış olsun 
olmasın) 

(3) 

Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 
pozisyonlarında yer alan menşeli sert 
kabuklu meyvalar- ile yağlı tohumların 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 60'ını geçen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı. . 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen. 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandtrtldığı. 
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

14) [ 

v Fasıl 21 

2103 

v2I04 

2106 

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları. 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası. 
esans ve konsantreleri: kavrulmuş 
hindiba ve kavrulmuş kahve yerine 
kullanılan maddeler 

Soslar, ve müstahzarları: çeşni ve lezzet 
verici karışımlar; hardal unu. irmiği ve 
hazır hardal: 

- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet 
verici karışımlar 

- Hardal unu. irmiği ve hazır hardal 

Çorbalar, et suları ve müstahzarları 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almavan sıda müstahzarları 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı. 
-Kullanılan tüm hindibanın tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken. 

imalat 

Kullanılan tü*m girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber 
hardal unu, irmiği veya hazır hardal 
kullanılabilir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan 
hazırlanmış veya konserve edilmiş 
sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı. 
-kullanılan Fasıl 17nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen. 
imalat' 

ıü 
sC 

, ^*f?»V4<r+-. 
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(2) I (3) veya (4) [ 

y Fasıl 22 

2202 

2208 

y Fasıl 23 

y 2301 

y 2303 

y 2306 

2309 

y.Fasıl 24 

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) 
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) 
ve alkolsüz diğer içkiler (2009 
pozisyonundaki meyvave sebze suları 
hariç) 

Alkol derecesi hacim itibarıyla %80'den 
az olan tağyir edilmemiş etil alkol: 
alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü 
içkiler 

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri: 
hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Balinanın kaba unlan :balık. kabuklu 
hayvan.yumuşakçalar ve diğer su 
omurgasızlarının insan yemesine elverişli 
olmayan unları.kaba unları ve pelletleri 

Mısır.nişastasının imalat artıkları 
(konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) 
(kuru ürün üzerinden hesaplandığında 
protein oranı ağırlık itibarîyle % 40'dan 
fazla olanlar) 

Zeytinyağının ekstrüksiyonundan ana 
kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar 
(% 3'den fazla zeytinyağı içerenler) 

Hayvan gıdası olarak kullanılan 
müstahzarlar 

Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen 
maddeler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı. 
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden 
türetilen herhangi bir girdinin tamamiyle 
elde edilmiş olması gereken, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen. 
-kullanılan herhangi bir meyva suyunun 
(ananas.küçük limon ve üzüm suları hariç) 
halihazırda menşeli olması gereken. 
imalat 

-2207 veya 2208 pozisyonlarında yer 
almayan girdilerden. 
-kullanılan tüm üzümlerin 

. veya üzümden türetilen herhangi bir 
girdinin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken veya kullanılan diğer tüm 
girdilerin halihazırda menşeli ise arak 
.hacim itibariyle. % 5 sınırına kadar 
kullanılabilen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan tüm mısırın tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

Kullanılan tüm, zeytinlerin tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

-Kullanılan tüm hubabatın. şekerin. 
melasların, etlerin veya sütlerin halihazırda 
menşeli olması gereken. 
-kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken. 
imalat 

Kullanılan Fasıl 24'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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( I ) (2) (3) na 
2402 

v2403 

Tütün veya tütün yerine geçen 
maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık 
purolar, sigarillolar ve sigaralar ' 

İçilen tütün 

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan 
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin 
ağırlık itibariyle en azından %70'nin 
halihazırda menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan 
işlenmemiş tütün've tütün döküntülerinin 
ağırlık ititbariyle en azından %70'nin 
halihazırda menşeli olması gereken imalat 

v Fasıl 2? 

• 2504 

v2516 

v2518 

v25l9 

y 2520 

y2524 

y 2525 

y 2530 

Tuz: kükürt: topraklar ve taşlar: alçılar: 
kireç ve çimento: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası 
bakımından zenginleştirilmiş. 
saflaştırılmış ve öğütülmüş) 

Mermer (testere ile yahut başka surette 
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen dikdörtgen 
şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın 
dilimler halinde kesilmiş) 

Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya 
veya inşaata elverişli diğer taşlar ( testere 
ile veya başka surette kalınlığı 25 cm'yi 
geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare 
dahil) bloklar veya dilimler halinde 
kesilmiş) 

Kalsine dolomit 

Ezilmiş tabii magnezyum karbonat 
(manyezit), (hava geçinmeyen 
mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum 
oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş 
manyezit veya sinterlenmiş manyezit 
hariç) 

Dişçilikte kulanılmak üzere özel olarak 
hazırlanmış alçılar 

Tabii asbest I itleri 

Mika tozu 

Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş 
toprak boyalar 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Karbon muhtevası bakımından 
zenginleştirme, saflaştırma ve ham 
kristalize grafitin öğütülmesi 

Kalınlığı 25 cm'yi geçen mermerin daha 
önce kesilmiş olsa bile testere ile veya 
başka surette kesilmesi 

Kalınlığı 25 cm'yi geçen taşların daha önce 
kesilmiş olsa bile testere ile veya başka 
surette kesilmesi 

Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine 
edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırdığı imalat. Bununla beraber. 
tabii magnezyum karbonat (manyezit) 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Asbest konsantrelerinden imalat 

Mika veya mika artıklarının öğütülmesi 

Toprak boyaların kalsine edilmesi veya 
öğütülmesi 

Fasıl 26 Metal cevherleri, cüruf ve küller Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

y Fasıl 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler: bitümenli maddeler: mineral 
mumlar: aşağıda belirtilenler hariç: 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldı?,! imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) / ' V ' ^ k c A 
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y 2707 

v 2709 

2710 

2711 

2712 

2713 

| (2) 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus, bileşimindeki 
aromatik unsurların ağırlığı aromatik 
olmayan unsurlardan fazla olan yağlar. 
yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 
damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ 
benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan 
sıcaklıkta hacim itibariyle % 65'ten fazla 
damıtılan) (benzol ve petrol esansı 
karışımları dahil) 

Bitümenli minerallerden elde edilen ham 
yağlar 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar (ham yağlar hariç): 
esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 
veya daha fazla petrol yağları veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlan içeren ve tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan 
müstahzarlar 

Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

Vazelin: parafin: mikro-kristal-bünyeli 
petrol mumu. yağlı mum. ozokerit. linyit 
mumu. turb mumu. diğer mineral 
mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde 
edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş 
olsun olmasın) 

Petrol koku. petrol bitümeni ve petrol 
yağlarının veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağların diğer kalıntıları 

(3) JÜEI 
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkjş 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Bitümenli girdilerin parçalayıcı 
(destructive) damıtımı 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)-
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 

fazla özel işlem( ler) 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 

fazla özel işlem( ler) 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem( ler) 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

1 'Özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 
2 "özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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(1) 

2714 

v Fasıl 28 

v 2805 

v 2811 

v 2833 

v 2840 

(2) 

Tabii bitümen ve tabii asfalt: bitümenli 
veya yağlı şist ve katranlı kumlar. 
asfaltitler ve asfaltlı kayalar 

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen. petrol 
bitümeni. mineral katran veya mineral 
katran zifti teşkil eden bitümenli 
karışımlar 

Anorganik kimyasallar: kıymetli 
metallerin, nadir toprak metallerinin. 
radyoaktif elementlerin ve izotoplarının 
organik veya anorganik bileşikleri: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

"Mischmetall" 

Kükürt trioksit 

Alüminyum sülfat 

Sodyum perborat 

Q) 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıtlandınldığı diğer işlemler.Bununla 

, beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir.. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıtlandınldığı imalat. Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış , 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik 
işlemle yapılan imalat 

Kükürt dioksitten imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geşmeyen imalat 

Disodyum tetraborat pentahidrattan imalat 

1E3 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkıj 
fiyatının %40*ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 4Û'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

g&m*. 'özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7d?'' _ -Ttû? 
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(1) JZL (3) veya 14) 

y Fasıl 29 

v2901 

v 2902 

v 2905 

2915 

2932 

Organik kimyasal ürünler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus asiklik 
hidrokarbonlar 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus siklanikler. 
siklenikler (azulenler hariç), benzen. 
toluen. ksilen 

Bu pozisyonda yer alan alkollerin metal 
alkoksitleri. etanol ve gliserolün metal 
alkoksitler 

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler 
ve bunların-anhidritleri. halojenürleri. 
peroksitleri ve peroksiasitleri: bunların 
halojenlenmiş, sülfolanmış. nitrolanmtş 
veya nitrozolanmış türevleri 

- İç eterler ve bunların halojenlenmiş. 
sülfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozolanmış türevleri 

- Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller 
ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)'' 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir.. 

2905 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir "* 
pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan metal 
alkolatlar kullanılabilir.. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat.Bununla beraber. 
kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında 
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemelidir. 

/ 
Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber. 
kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan 
tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemelidir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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(l) (2) (3) veya K2 
2933 

2934 

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 

Nükleik asitler ve bunların tuzları; diğer 
heteroksiklik bileşikler 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat.Bununla beraber. 
kullanılan 2932 ve 2933 pozisyonlarında 
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemelidir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber. 
kullanılan 2932. 2933 ve 2934 , 
pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin 
kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemelidir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

v Fasıl 30 

3002 

Eczacılık ürünleri 
aşağıda belirtilenler hariç: 

İnsan kanı: tedavide, korunmada veya 
teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış 
hayvan kanı: serum ve diğer kan 
fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık 
sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle" 
elde edilmiş olsun olmasın): aşılar. 
toksinler, mikroorganizma kültürleri 
(mayalar hariç) ve benzeri ürünler: 

- Dozlandırılmış veya perakende satışa 
hazır durumda, tedavide veya korunmada 
kullanılan iki veya daha fazla ürün 
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan 
karıştırılmamış ürünler 

• Diğerleri: 

• insan kanı 

- - Tedavide veya korunmada, 
kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan 
kanı 

- - Serum .hemoglobin ve serum 
îlobulini dışındaki kan fraksiyonları 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldık! imalat. Bununla beraber. • 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%20'sini geçmemesi koşuluyla aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "o 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir - > 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının °'« 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetlerinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluykü^iantlaj^jir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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I II) I (2) I (3) veva ı4) 1 

3003 ve 
3004 

y Fasıl 31 

y 3105 

- - hemoglobin, kan globulini ve serum 
globulini 

- - diğerleri 

İlaçlar (3002. 3005 ve 3006 
pozisyonundakiler hariç) 

-2941 pozisyonunda yer alan 
amikasinden elde edilenler 

- Diğerleri 

Gübreler: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Azot. fosfor ve potasyum gibi bitki besin 
maddelerinden ikisini veya üçünü içeren 
mineral veya kimyasal gübreler: diğer 
gübreler: bu fasılda yer alan ürünlerin 
tablet veya benzeri şekillerde veya 10 
kg.*ı geçmeyen ambalajlarda olanları 
aşağıda belirtilenler hariç; 
• sodyum nitrat 
- kalsiyum siyanamid 
- potasyum sülfat 
- magnezyum potasyum sülfat 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber 
3003 ve 3004 pozisyonunda yer alan 
girdiler kıymetleri (birlikte 
hesaplandığındai ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, bununla beraber 3003 ve 
3004 pozisyonunda yer alan girdiler 
kıymetleri (birlikte hesaplandığında) 
ürünün fabrika çıkış fiyatının °b 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği. 
-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'si geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber 
aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, bununla beraber aynı 
pozisyonda yer alan girdilerin kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği. 

-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'si geçmeyen. 
imalat 

• 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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| (1) I • (2) I (3) " veya (4) | 

y Fasıl 32 

y 3201 

3205 

y Fasıl 33 

3301 

y Fasıl 34 

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan 
hülasalar: tanenler ve türevleruboyalar. 
pigmentler, diğer boyayıcı maddeler: 
boyalar ve vernikler: macunlar: 
mürekkepler 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Tanenler.ve bunların tuzları, esterleri. 
eterleri ve diğer türevleri 

Boyayıcı laklar: bu taşlın 3 numaralı 
notunda belirtilen müstahzarlardan esası 
boyayıcı laklar olan müstahzarlar1 

L'çucu yağlar ve rezinoitler: parfümeri. 
kozmetik veya tuvalet müstahzarları: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun 
olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar 
dahil ): rezinoitler. ekstraksiyonla elde 
edilen yağ reçineleri: uçucu yağların katı 
yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya 
benzerlerinde "enflurage" veya 
'maceration' suretiyle elde edilen 
konsantreleri; uçucu yağların terpeninin 
alınmasından arta kalan terpenli yan 
ürünler: uçucu yağların damıtılmış 
aromatik suları ve sulu çözeltileri 

Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler. 
yıkama müstahzarları, yağlama 
müstahzarları, suni mumlar, müstahzar 
mumlar, temizleme veya bakım 
müstahzarları. ışık temini için kullanılan 
her türlü mumlar ve benzerleri, model 
yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi 
mumları ve alçı esaslı dişçilik 
müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç: 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20 ' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Bitkisel menşeli tanen hülasalarından 
imalat 

3203. 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat. Bununla beraber. 
3205 pozisyonunda yer alan girdiler. 
kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"2 

girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla beraber, aynı grupta yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20 ' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

i 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı< 
fiyatının % 40';nı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı j 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'tnı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının % 4U'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

' Fasıl 32'deki Not 3'e göre bu müstahzarlar. Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin 
boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler. 

*• Pozisyon metnininde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir "grup" olarak adlandırılacaktır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
! • • ."-• »••. , , • • . . ' t i » e 
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(1) (2) (3) 

y 3403 

3404 

Ağırlık itibarıyla % 70'ten az olmak 
koşuluyla bitümenli minerallerden elde 
edilen petrol yağları veya sıvı yağlar 
içeren yağlama müstahzarları 

Suni mumlar ve müstahzar mumlar: 

- Parafın esaslı müstahzar mumlar, petrol 
mumları, bitümenli minerallerden elde 
edilen mumlar, yağlı mum veya pullu 
mum 

• Diğerleri 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem( ler)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
stmflandırıldığı diğer işlem'ler.Bununla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. ' 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

-1516 Pozisyonundaki mum karakterini 
haiz hidrojenize yağlar: 
- 3823 pozisyonundaki mum karakterini 
haiz. sınai yağ alkolleri veya kimyasal 
olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve 
- 3404 pozisyonundaki girdiler. 
hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat. 

Bununla bereaber. bu girdiler, kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat. 

v Fasıl 35 

3505 

Albüminoid maddeler: değişikliğe 
uğramış nişastalar: tutkallar: enzimler: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer 
nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya 
esteri fiye edilmiş nişastalar gibi); esası 
nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş 
diğer nişastalar olan tutkallar: 

- Nişasta eterleri ve esterleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.. 

3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 4()'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

1 "Özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 0fc\ 
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CZHI (2) (3) veya JE3 

v3507 

Diğerleri 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzar enzimler 

1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Fasıl 36 Barut ve patlayıcı maddeler: pirotekni 
mamulleri: kibritler: piroforik alaşımlar: 
ateş alıcı maddeler 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

v Fasıl 37 

3701 

3702 

3704 

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta 
kullanılan eşya: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale 
getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş 
düz filmler ( kağıt, kanon veya mensucat 
hariç olmak üzere herhangi bir 
maddeden): anında develope olarak 
fotoğraf veren boş. düz. hassas hale 
getirilmiş filmler (seri halinde olsun , 
olmasın) 

-Renkli fotoğraf için anında devolope 
olarak fotoğraf veren filmler (seri 
halinde) 

- Diâerleri 

Fotoğrafçılıkta kutlanılan rulo halinde 
hassas hale getirilmiş boş fotoğraf 
filmleri (kağıt, karton veya mensucat 
dışındaki herhangi bir maddeden): rulo 
halinde anında develope olarak fotoğraf 
veren filmler (hassas, boş ) 

Fotoğrafçılıkta kullanılan levha. film. 
kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat 
develope edilmemiş) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702 
Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığı 
imalat. Bununla beraber. 3702 
pozisyonundaki girdiler, kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "o 30'unu geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığı 
imalat. Bununla beraber 3701 ve 3702. 
pozisyonlarındaki girdiler 
kıymetleri(beraber hesaplandığında lürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'unü geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ila 3704 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının °'o 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeven imalat. 

(£}£&** Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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JLİİ. 

y Fasıl 38 

v3801 

•3803 

v 3806 

v 3807 

3808 

3809 

(2) 

Muhtelif kimyasal maddeler: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

- Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan 
kolloidal grafit ve yan kolloidal grafit: 
elektrotlar için karbonlu hamurlar 

- Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla 
%30'dan fazla grafitin mineral yağlarla 
olan karışımları 

Rafine edilmiş tali oil (sıvı reçine ) 

Sülfat terebantin esansı, safiaştırılmış 

Ester sakızları 

Odun katranı (Odun katranı zifti) 

Haşarat öldürücü.kemirici hayvanlara 
karşıvkoruyucu.zararlı mantarları ve 
bitkileri yok edici.sürgünleri önleyici 
ürürünler ve bitkilerin büyümesini 
düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri 
ürünler (parekende satılacak şekillerde 
veya ambalajlarda veya müstahzar haline 
getirilmiş)(kükürtlü şerit .fitil ve mumlar 
ile sinek kağıtları gibi) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan mensucat. kağıt,deri ve 
benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre 
veya finisaj" müstahzarlan.boyayıcı 
maddelerin sabitleştirilmesini veya 
boyama işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örneğin:müstahzar haşıl ve 
apreler.müstahzar mordanlar gibi) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ff .fi .• 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

3403 pozisyonundaki kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmeyen imalat 

Ham tali oil (sıvı reçine )'in rafine edilmesi 

Sülfat terebantinin ham esanslarının 
damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması 

Reçine asitlerinden imalat 

ı4) 

Odun katranının damıtılması 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının-% 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

(S. Sayısı : 415) 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imaiat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kısmetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "'o 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kısmetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

^V* 
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(1) (2) (3) (4) 

3810 

3811 

38i: 

3813 

3814 

3818 

3819 

3820 

Metal satıhlarının temizlenmesinde 
kullanılan müstahzarlar: metallere lehim 
ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı 
müstahzarlar ve diğer yardımcı 
müstahzarlar;metal ve diğer maddelerden 
meydana gelen lehim ve kaynak pastaları 
ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının 
ve elektrotlarının sıvanmasında veya 
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar 

Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, 
oksidasyonu durdurucu maddeler. 
peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici 
maddeler, aşınmayı önleyici maddeler. 
katkılar ve minaral yağlar ( benzin dahil) 
veya mineral yağlar gibi aynı amaçla 
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer 
müstahzar katkılar 

- yağlama yağlan için. bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar veya 
petrol yağları içeren müstastahzar 
katkılar 

- D i «erleri 

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı 
müstahzarlar: kauçuk ve plastikler için. 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan plastifiyan bileşikler: 
oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve 
kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale 
getirmede kullanılan diğer stabilizatör 
bileşikler 

Yangın söndürme aletleri için dolgu 
maddeleri ve bileşimler: her çeşit yangın 
söndürme bombaları 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan organik karma 
çözücüler ve incelticiler: boya ve vernik 
çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

Elektronikte kullanılmak üzere dope. 
edilmiş kimyasal elementler (disk. pul 
veya benzeri şekillerde): elektronikte 
kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal 
bileşikler 

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik 
transmisyonlar için petrol yağlan veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle 
%70'den az oranda içeren müstahzar 
sıvılar 

Donmayı önleyici müstahzarlar ve 
donmayı çözücü müstahzar sıvılar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
«eşmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

(S. Sayısı: 415) 



86 

(2) 

Bir mesnet üzerinde bulunan 
laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan 
reaktitler ve laboratuvarlarda veya 
teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler 
(3002 veya 3006 pozisyonlarında yer 
alanlar hariç) 

Sınai monokarboksilik yağ asitleri: 
rafinaj mahsulü asit yağları: sınai yağ 
alkolleri: 

- Sınai monokarboksilik yağ asitleri; 
rafinaj mahsulü asit yağları 

- Sınai va£ alkolleri: 

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına 
mahsus müstahzar bağlayıcılar: tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan kimya sanayii veya kimya 
sanayine bağlı sanayilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii 
ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil 
): tarifenin başka bir yerinde 
belirti I mevtin veya yer almayan kimya 
sanaii ve kimya sanayine bağlı sanayilere 
mahsıus anık ürünler 

- Bu pozisyonunda yer alan aşağıda 
belirtilenler: 

Dökümhane maçalarına ve kalıplarına 
mahsus esası tabii reçine olan müstahzar 
baâlavıctlar 

Naftenik asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol 

Petrol sülfonatları (Alkali metallerin. 
amonyumun veya etanolaminlerin petrol 
sülfonatları hariç): bitümenli 
minerallerden elde edilen tiofenli 
sülfonik asitlerin yağları ve bunların 
tuzları^ 

İyon değiştiriciler 

Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum 
teminine yarayan emici bileşimler 

Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler. 

Taşkömürü gazı saflaştırmasında 
üretilen amonyaklı şaz sıvıları ve 
kullanılan (spent) oksit 
Sülfonaftenik asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

J O 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 

3823 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dış'mdaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20* sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kısmetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % -M'ını 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S; Sayısı: 415) 
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ın (2) (3) (•il 

3901 ila 
3915 

y 3907 

3912 

Fuscl yağlan ve Dippel yağı 

Farklı anyon içeren tuzların karışımları 

Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan 
veya dokumaya elverişli maddelerden bir 
mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) 

- Diğerleri 

İlk şekillerde plastikler, bunların 
döküntü, kalıntı ve hurdaları 13907 
pozisyonunun bir kısmı ve 3912 
pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir); 

- İlave homopolimerizasyon ürünleri 
(toplam polimer muhtevası bakımından 
ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek 
monomer katkılı ürünler) 

• Diğerleri 

- Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril-
bütadien-stiren kopolimeri (ABS)'den) 
den olanlar 

• Poliesterden olanlar 

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin 
başka yeinde belirtilmeyen veya yer 
almayan) (ilk şekillerde) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
ve 
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen. 
imalat' 

- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat' 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sıntflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.' 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen ve/veya 
tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) 
imalat 

Ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan 
kullanılan her hangi bir girdinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini 
aşmayan imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çikij 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile. hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oj 
ürünlerde, sözkonusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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(1) (2) (3) HD 
3916 ila 
3921 

3916 ve 
v.3917 

v 3920 

>'392l 

Plastikten yarı-mamuller ve plastikten 
eşya; (3916 pozisyonunun bir kısmı. 
3917 pozisyonunun bir kısmı, 3920 
pozisyonunun bir kısmı ve 3921 
pozisyonunun bir kısmı hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir); 

- Yassı ürünler (sadece-yüzey 
işlemlerinden daha ileri işlem görmüş 
dikdörtgen ve kareden başka şekilde 
kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha 
ileri işlem görmüş diğer ürünler 

- Diğerleri: 

- - İlave homopolimerizasyon ürünleri 
(toplam pplimer muhtevası bakımından 
ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek 
monomer katkılı ürünler) 

Diğerleri 

Profiller ve ince ve kalın çubuklar 

- Konomer levhalar ve filmler 

-rejenere selülozdan, poliamidlerden. 
veya polietilenden levhalar 

Plastikten metalize tblveler 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen ve 
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen. 
imalat' 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat' 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
- ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen. 
imalat 

Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak 
üzere metal iyonları ile kısmen nötralize 
edilmiş metakrilik asit ve etilen kopolimeri 
olan kısmi termoplastik tuzlardan imalat 

Ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat 

Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek 
derecede transparan- polester yapraklardan 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini' 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

'Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile. hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan 
ürünlerde, sözkonusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 
* Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-Hazemeter (öm, Hazefaktör ı ile ASTM-D 1003-16'ya 
göre ölçülen optik geçirgenliği %2'den daha az olan yapraklar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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| (1) I (2) I (3) ' veya (4) ] 

3922 ila 
3926 

y Fasıl 40 

y4001 

4005 

4012 

v 4017 

y Fasıl 41 

y-4102 • 

4104 ila 
4107 

4109 

Fasıl 42 

y Fasıl 43 

Plastikten eşya 

Kauçuk ve kauçuktan eşya: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Ayakkabılar için lamine edilmiş tabakalar 
veya krep kauçuk 

Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize 
edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha. 
tabaka veya şerit halinde) 

Kauçuktan sırt geçirilmiş veya 
kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu 
lastikleri veya tekerlek bandajları, dış 
lastikler için değişebilir sırtlar ve 
kolanlar: 

- Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler. 
dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları 

- Diğerleri ' 

Sertleştirilmiş kauçuktan eşya 
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve 
köseleler: 
aşağıda bel inilenler hariç: 

Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü 
alınmış 

Deriler, kılları veya yünleri alınmış (4108 
veya 4109 pozisyonlarındaki deriler 
hariç) 

Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve 
köseleler: metalize deri ve köseleler 

Deri eşya: saraciye eşyası ve eyer ve 
koşum takımları: seyahat eşyası, el 
çantaları ve benzeri mahfazalar: hayvan 
bağırsağından mamul eşya (ipek böceği 
guddesi hariç), 

Kürkler ve taklit kürkler: bunların 
mamulleri 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin. 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 

Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk 
hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi 

4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan 
girdiler hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 

Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin 
alınması 

Ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat, 

4104 ila 4107 pozisyonlarındaki derinin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) ı» 
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(1) (2) (3) 14) 

y 4302 

4303 

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler. 
(birleştirilmiş): 

- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde 

• Diğerleri 

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve 
kürkten diğer eşya 

Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak 
birleştirilmemiş kürklerin kesim ve > 
birleştirilmesine ilaveten ağartma veya 
boyama 

Birleştirilmemiş, dabaklanmış veya 
aprelenmiş kürklerden imalat 

4302 pozisyonunda yer alan 
birleştirilmemiş, dabaklanmış ve 
aprelenmiş kürklerden imalat 

v Fasıl 44 

v 4403 

v 4407 

v 4408 

v 4409 

y 4410 ila 
y4413 

y4415 

y44l6 

Ağaç ve ahşap eşya: odun kömürü: 
aşağıda belirtilenler hariç : 

Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya 
yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen 
ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış 
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etmiş) 

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş 
kaplamalık yapraklar ve kontraplak için 
yapraklar ve uzunlamasına testere ile 
biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi 
geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş. 
zımparalanmış veya (V) şeklinde bağlantı 
teşkil etmiş) 

Herhangi bir kenarında veya yüzünde 
sürekli olarak şekil verilmiş 
(rendelenmiş, zımparalanmış veya(V) 
şeklinde bağlantı teşkil etmiş olsun 
olmasın): 

- Zımparalanmış veya (V) şeklinde 
bağlantı teşkil edilmiş olanlar 

- Köşebentler ve pervazlar 

Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış 
süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga 
levhalar dahil) 

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes 
sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri 
ambalajlar 

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, 
ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam 
ve parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı ' 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Kabaca şekil verilmiş (kabukları veya 
kısırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak 
ağaçlardan imalat 

Rendeleme, zımparalama veya (V) şeklinde 
bağlantı-teşkil etme 

Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama 
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etme 

Zımparalama veya (V) şeklinde bağlantı 
teşkil etme 

Kornişleme veya kalıplama 

Komişleme veya kalıplama 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga 
levhalardan imalat 

tki esas yUzütesterelemeden daha ileri işlem 
görmemiş fıçı tahtalarından imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

/S, 
(S. Sayısı : 415) î 

ı 



- 9 1 -

(i) (2) (3) 1E2 
v4418 

y.4421 

- Bina ve inşaat için marangozluk 
mamulleri ve doğrama parçalan 

- Köşebentler ve pervazlar 

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura 
çivileri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat.bununla 
beraber hücreliahşap levhalar.padavralar ve 
'shakes'ler kullanılabilir 

Kornişleme veya kalıplama 

4409 Pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap 
hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki ahşap malzemeden imalat 

v Fasıl 45 

4503 

Mantar ve mantardan eşya: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii mantardan eşya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan 
imalat 

Fasıl 46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli 
diğer'maddelerden mamuller: sepetçi ve 
hasırcı eşyası 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

Fasıl 47 Odun veya diğer lifli selülozik 
maddelerin hamurları: geri kazanılmış 
kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve 
hurdalar) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

v Fasıl 48 

v 4311 

4816 

4817 

v4818 

V4819 

V4820 

Kağıt ve karton: kağıt hamurundan. 
kağıttan veya kartondan eşya: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Üzerleri çizilmiş, kaplanmış veya sadece 
kare biçimine getirilmiş kağıt ve kanon 

Karbon kağıdı, kendinden kopya eden 
kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları 
(4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu 
teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara 
konularak perakende satılacak hale 
getirilmiş olsun, olmasın) 

Mektup zarfları, mektup kanları, resimsiz 
kanpostallar.ve haberleşme kanları: 
bunların kağıt ve kanondan kutuları 
(poşetler ve benzeri zarflar içine takım 
halinde yerleştirilmiş ulanlar) 

Tuvalet kağıdı 

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan 
veya selüloz lif tabakalarından kutular. 
mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj 
kutuları 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus , 
girdilerinden imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
eirdilerinden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı ve • 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Mektupluk bloknotlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin. 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen ^ a * * ^ * » ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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I (1) I (2) I (3) veya U) j 

y4823 

y Fasıl 49 

4909 -

4910 

y Fasıl 50 

y 5003 

5004 ila 
y 5006 

5007 

Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve 
selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya 
şekline göre kesilmiş) 

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve 
baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve 
makina yazısı metinler ve planlar 

Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik 
kartları, davetiyeler veya teşekkür kanları 
(resimli, zarflı veya süslemeli olsun. 
olmasın) 

Matbu her türlü takvim (blok halinde 
takvimler dahil): 

- "Devamlı' türden olan takvimler veya 
kağıt veya karton dışındaki maddelerden 
mamul mesnetler üzerine takılı olan blok 
halindeki takvimler 

- Diğerleri 

İpek 

aşağıda belirtilenler hariç: 

tpek döküntüleri (çekilmeye elverişli 
olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve 
ditme suretiyle elde edilen döküntüler 
dahil), karde edilmiş veya taranmış 

ipek ipliği ve ipek döküntülerinden elde 
edilen iplikler 

tpek veya ipek döküntülerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

Fasıl 47'nin kâğıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

4909 veya 4911 pozisyonu dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

4909 veya 4911 pozisyonu dışındaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya 
taranması 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
• karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış diğer 
tabii liflerden. 
-kimaysal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden. 
imalat' 

Tek kat iplikten imalat1 

Dokumaya elverişli girdi kakımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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5106 ila 
5110 

5111 ila 
5113 

- Diğerleri 

Yün ve ince veya kaba hayvan kılı;at 
kılından iplik ve dokunmuş mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Yünden.ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından iplik 

Yünden.ince ve kaba-hayvan kıllarından 
veya at kılından dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız liflerden., 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıttan 
imalat1 

veya 

en az iki hazırlama veya ftnisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termofiksaj, şardonlama. kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının °'a 47.5'ini geçmeyen) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

-Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden. 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden. 
imalat1 

Tek kat iplikten imalat1 

-Hindistan cevizi ipliğinden. 
- tabii liflerden.. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıttan 
imalat1. 

Dokumaya elverişli girdi karşımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kâlenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etrne. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

v Fasıl 52 

5204 ila 
5207 

Pamuk 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Pamuk ipliği 

5208 ila 
5212 

Pamuk mensucat 

• Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

• Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden. 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
.hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden. 
imalat' 

Tek kat iplikten yapılan imalat1 

- hindistan cevizi ipliğinden. 
- tabii liflerden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız liflerden ' 
- kimyasal maddeler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıttan. 
imalat' 
veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termofiksaj, şardonlama. kâlenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini geçmeyen) 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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m (3) (4) 

v Fasıl 53 

5306 ila 
5308 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler. 
kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş 
mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden iplik: kağıt ipliği 

5309 iia 
5311 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
[itlerden dokunmuş mensucat:kağıt 
ipliğinden dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Dikerleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden. 
-kimaysal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden. 
imalat' 

Tek kat iplikten yapılan imalat 

-hindistan cevizi ipliğinden. 
- tabii liflerden.. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış. 
sentetik ve suni devamsız liflerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat' 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termofiksaj. şardonlama. kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
tabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

5401 ila 
5406 

Sentetik ve suni filamentlerden 
iplikler.monofilamentler 

- Karde edilmiş, taranmış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii 
liflerden. 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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5407 ve v 

5408 

5501 ila 
5507 

5508 ila 
5511 

5512 ila 
5516 

Sentetik ve suni filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Sentetik ve suni devamsız (itler 

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş 
ipliği ve iplikler 

Sentetik ve suni devamsız liflerden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıt yapımına mahsus girdilerden 
imalat1 

Tek kat iplikten yapılan imalat1 

-hindistan cevizi ipliğinden. 
- tabii liflerden.. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış. 
sentetik ve suni devamsız liflerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 

imalat 

veya 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termofiksaj. şardonlama. kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekâtize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %47.5'ini geçmeyen) 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

- Karde edilmiş, taranmış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii 
liflerden, j 
- kimyasal rnaddelerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıt yapımına mahsus maddelerden 
imalat 

Tek kat iplikten yapılan imalat 

1 Dokumaya elverişli girdi karsımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşıû a£İ(wj|Mkmız Giriş Notu 5. 
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y Fasıl 56 

5602 

- Diğerleri 

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat: 
özel iplikler; sicim, kordon, ip. halat ve 
bunlardan mamul eşya: 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş olsun olmasın): 

- İğne işi keçe 

-hindistan cevizi ipliğinden. 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden, 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

• kağıttan 
imalat1 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termofiksaj, şardonlama. kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini geçmeyen) 

- hindistan cevizi ipliğinden. 
- tabii liflerden. 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden. 
imalat' 

- tabii liflerden. 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat' 

Bununla beraber: 
5402 pozisyonundaki polipropilen 
filamentlerinin, 

- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropilen liflerin 
veya, 

-5501 pozisyonundaki polipropilen 
fılament demetlerinin, 
denominasyonları tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı filament 
veya liflerinin, kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak 
koşuluyla kullanılabildiği imalat 

Dokumaya elverişli girdi kakımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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5604 

5605 

5606 

Fasıl 57 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip veya halatlar: 
dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 
5405 pozisyonlarındaki şerit ve 
benzerleri (kauçuk veya plastik 
emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış) 

- Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize , 
iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip. 
şerit veya toz şeklindeki metalle 
birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 
5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve 
benzerleri 

Gipe iplikler. 5404 ve 5405 
pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri 
(gipe edilmiş). (5605 pozisyonundakiler 
ve gipe edilmiş at kılı hariç): tırtıl iplik 
(kıtık, şenil iplikler dahil): senet iplik 
(chainette). 

Halılar ve diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları: 

- İğne işi keçeden 

- tabii liflerden, 
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik 
devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan 

imalat1 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip veya 
halattan imalat 

- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabi 
liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden. 
imalat1 

- tabii liflerden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış. 
sentetik ve suni devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden. 
imalat' 

- tabii liflerden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış. 
sentetik vei suni devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden. 
imalat' 

- tabii liflerden. 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat' . 

' 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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1 (1) [ (2) I (3) veya (4) [ 

y Fasıl 58 

- Diğer keçeden 

- Diğerleri 

Özel dokunmuş mensucat; tufte edjlmiş 
dokumaya elverişli mensucat: dantela: 
duvar halıları: şeritçi ve kaytancı eşyası: 
işlemeler: 

aşağıda belirtilenler hariç: 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Bununla beraber; 
- 5402 pozisyonundaki polipropilen 

fılamentlerinin. 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 

polipropilen liflerin 
veya. 

- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
filament demetlerinin, 

denominasyonlan tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı fılament 
veya liflerinin, kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak 
koşuluyla kullanılabildiği imalat 

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, 

imalat1. 

- hindistan cevizi ipliğinden. 
- suni ve sentetik- fılament ipliklerinden. 
- tabii liflerden, veya. • 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış suni 
ve sentetik devamsız liflerden. 

imalat' 

Tek kat iplikten imalat1 

-Tabii liflerden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurlarından. 
imalat1 

veya. 

Dokumaya elverişli girdi karşımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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(1) (2) 

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, 
Flanders, Aubusson. Beauvais ve 
benzerleri) ile iğne işlemesi duvar 
halıları (küçük nokta.kanaviçe gibi) • 
(hazır eşya halinde olsun olmasın) 

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler 

_(3) veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle . 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize. 
etme, emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskıfama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %47.5'ini geçmeyen) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı. 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'si.ni 
geçmeyen. 
imalat 

(4) |. 

5901 

5902 

5903 

Kitap veya benzerlerinin dış 
kapaklarında kullanılan türden_zamk 
veya nişastalı maddelerle sıvanmış 
dokumaya elverişli mensucat: mühendis 
muşambası veya şeffaf bezler: hazır 
tuvaller: şapkacılıkta kullanılan bukran 
ve benzeri sertleştirilmiş mensucat 

Naylon veya diğer poliamidlerden. 
poliesterden veya viskoz ipeğinden elde 
edilen yüksek mukavemetli iplikten her 
nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için. 
mensucat: . • 

- Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya 
elverişli madde oranı %90"ı geçmeyenler 

- Diğerleri . 

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya plastikle lamine edilmiş mensucat 
(5902 pozisyonundakiler hariç) 

İplikten imalat 

İplikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

İplikten imalat 

en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama. kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini 
geçmeyen) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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(1) (2) (3) veya un 
5904 

5905 

5906 

Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun 
olmasın); bir sıvama veya kaplama 
maddesinin dokumaya elverişli mesnet 
üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer 
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş 
olsun olmasın) 

Dokumaya elverişli maddelerden duvar 
kaplamaları: 

- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler 
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olanlar 

- Diöerleri 

Kauçuklu mensucat (5902 
pozisyonundakiler hariç): 

- örülmüş olanlar 

• Sentetik filament ipliklerinden mamul 
diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği 
dokumaya elverişli madde oranı % 90'ı 
geçenler) 

- Diğerleri 

iplikten imalat' 

İplikten imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden. 
- tabii liflerden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden. 
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
imalat' 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termofiksaj. şardonlama. kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme. emprenve etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

- Tabii liflerden. 
- karde edilmemiş taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden veya 
- kimyasal maddeler veya tekstil 
hamurundan. 
imalat1 

Kimvasal girdilerden imalat 

İplikten imalat 

Dokumaya elverişli girdi karşımlartndan mamul Ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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d) 

5907 

5908 

5909 ila 
5911 

(2) ' 

Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış 
diğer mensucat: tiyatro dekorları, atölye 
fonları veya benzeri işler için boyanmış 
bezler (tualler) 

m veya (4) 1 

Dokumaya elverişli maddelerden 
dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba. 
ocak. çakmak, mum ve benzerleri için): 
beyaz alevli lambalar için gömlekler ve 
bunların imaline yarayan boru şeklinde 
örme mensucat (emdirilmiş olsun 
olmasın): 

- Beyaz alevli lambalar içirt gömlekler. 
emdirilmiş 

- Diğerleri 

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya 
elverişli maddelerden mamul eşya: 

- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar 
dışındaki cilalama diskleri ve halkaları 

- Genellikle kağıt yapımında veya diğer 
teknik amaçlarla kullanılan türde 
dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş 
olsun olmasın)(kaplanmış veya sıvanmış 
olsun olmasın).tek veya çok katlı çözgü 
ve/veya atkı ipiikli boru şeklinde veya 
sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan 
çok katlı çözgü ve/ veya atkı iplikli.düz 
dokunmuş 

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, ' 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapıian baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

Boru şeklinde lamba gömleği için 
dokunmuş mensucattan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığı imalat 

6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü 
mensucattan veya paçavradan yapılan 
imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden. 
- aşağıdaki girdilerden: 

-politetrafloroetilen ipliğinden1, 
-poliamid ipliğinden (çokkatlı. fenolik 

reçineyle kaplanmış veya sıvanmış) 
- m-fenilendiamiri ve isonaftalik asit 
condensasyonundan elde edilen, aromatik 
poliamid sentetik liflerinden mamul 
iplikten. 

-politetrafloroetilen monofillerinden1, 
- poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik 

tekstil lifi ipliği.. 
-cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile 

kaplanmış ve acrilik iplikle gipe edilmiş)' 
-poliesterin. tetraftalatik asit 

reçinelerinin. 1.4 
siklohegzandimentolun ve isonaftalik 
asitin kopoliester monofilamentlerinden 

Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarmda kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmışyfy^^ySÇ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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Fasıl 60 

Fasıl 61 

y Fasıl 62 

- Diğerleri 

Örme Eşya 

Örme giyim eşyası ve aksesuarları 

- Şekline göre kesilmiş parçalardan 
veya örülerek şekillendirilmiş, iki 
veya daha fazla örme mensucatın 
dikilmesi veya başka surette 
birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş) 

aşağıda belirtilenler hariç; 

- tabii liflerderi, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan. 
imalat1 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, veya. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan. 
imalat 

- Tabii liflerden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, 
imalat 

İplikten imalat1-2 

- Tabii liflerden, veya. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan. 
imalat 

İplikten imalat1-

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

Bakınız Giriş Notu 6. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) >;r 



104 

d) 

y 6202, 
y6204. 
y 6206. 
y 6209 ve 
y62U 

y6210 ve 
v6216 

6213 ve 
6214 

6217 

(2) 

Kadın, kız çocukları ve bebekler için 
giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli 
olanlar) 

Alüminyurnlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar. 
kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri 
eşya: 

- İşlemeli olanlar 

• Diâerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı: 
giyim eşyasının veya giyim eşyası 
aksesuarlarının parçalan (6212 
pozisyonundakiler hariç): 

- İşlemeli olanlar 

• '" ( 3 ) \ veya 

İplikten imalat' 
veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 
mensucattan imalat 

İplikten imalat 
veya. 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış 
mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat'-
veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40"ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 

mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek iplikten imalat'-2 

veya 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termofiksaj. şardonlama. kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılamayı 
mütakiben bitirme işlemi (kullanılan 6213 
ve 6214 pozisyonundaki baskısız eşyanın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
47.5'ini geçmeyen) 

İplikten imalat 
veya, 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 

" > 1 

mensucattan imalat 

Bakınız Giriş Notu 6. 
2 Dokumaya elverişli girdi karşımlarmdan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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d) •(2) (3) (4) 1 

- Aluminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

- Yaka ve kol ağızları için iç astarlar 
(kesilmiş) 

• Diğerleri 

İplikten imalat 
veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış 

mensucattan imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı. 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

İplikten imalat1 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

v Fasıl 63 

6301 ila 
6304 

6305 

Dokumaya elverişli maddelerden diğer 
hazır eşya:takımlar: kullanılmış giyim 
eşyası ve dokumaya elverişli 
maddelerden kullanılmış eşya: paçavralar 

aşağıda belirtilenler hariç. 

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak 
çarşafları ve benzerleri: perdeler ve 
benzerleri: diğer mefruşat eşyası: 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

- Diğerleri: 

- - İşlemeli olanlar 

- - Diğerleri 

Ambalaj için torba ve çuvallar 

- Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat-

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat'-' 
veya 
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar 
hariç) mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi 
koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat'-

- Tabii liflerden, veya. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
sentetik ve suni devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan. 
imalat2 

1 Bakınız Giriş Notu 6. • • 
2 Dokumaya elverişli girdi karşımlarmdan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

^örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edile.n elastik, 
kauçuklu olmayan örme eşya için bakınız Giriş Notu 6. 
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6306 

6307 

6308 

y Fasıl 64 

6406 

y Fasıl 65 

6503 

6505 

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış 
storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya 
kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp 
eşyası: 

- Dokunmamış mensucattan 

- Diğerleri 

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri 
ve peçetelerin yapımında kullanılan 
mensucat ve ipliklerden müteşekkil 
takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun 
olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli 
eşya (perakende olarak satılacak hale 
getirilmiş) 

Ayakkabılar: getrler ve benzeri eşya 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki 
tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış 
ayakkabı yüzleri dahil): çıkarılabilir iç 
tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya: 
getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri 
eşya: ve bunların aksamı 

Başlıklar ve aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç: 

6501 Pozisyonunda yer alan şapka 
taslakları ve disklerinden yapılmış keçe 
şapkalar ve diğer keçe başlıklar 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın) 

Dantel, keçe veya diğer dokumaya 
elverişli maddelerden yapılmış veya 
örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça 
halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç) 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın): her türlü maddeden saç fileleri 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın) 

-Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hanurundan imalat'•-

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat1-2 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ı 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40"ını 
geçmeyen imalat 

Takımı oluşturacak parçalardan herbiri. 
takım içinde olmaması halinde kendilerine 
ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini 
karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli 
olmayan eşyalar, toplam kıymetleri takımın 
fabrika çıkış fiyatının a/o 15'ini geçmemek 
koşuluyla takım içinde yer alabilir. 

6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya 
diğer taban elemanlarına takılmış yüzler 
hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat' 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat' 

- • ' . 

Bakınız Giriş Notu 6 
Dokumaya elverişli girdi karşıtlılarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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(1) (2) (3) ün 
v Fasıl 66 

6601 

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, 
iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve 
bunların aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri 
(bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri 
ve benzeri şemsiyeler dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldıgı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Fasıl 67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve 
bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan 
saçından eşya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldıgı imalat 

v Fasıl 68 

v 6803 

v68!2 

v6814 

Taş, alçı. çimento, amyant, mika veya 
benzeri maddelerden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç 

Kayağan taşı veya aglomere kayağan 
taşından eşya 

Amyanttan eşya: amyant ve amyant ile 
magnezyum karbonat esaslı 
karışımlardan eşya 

Mikadan eşya. (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) 
(kağıt, karton veya diğer maddelerden bir 
mesnet üzerinde) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldıgı imalat 

İşlenmiş kayağan taşından imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerinden imalat 

İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) 
imalat 

Fasıl 69 Seramik mamulleri Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldıgı imalat 

v Fasıl 70 

y 7003. 
y 7004 ve 
><7005 

7006 

7007 

7008 

7009 

Cam ve cam eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yansıtıcı tabakası olmavan cam 

7003. 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki 
camların kavislendirilmiş. kenarları 
işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye 
yapılmış veya başka şekilde işlenmiş 
fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş 
ve donatılmamış olanları 

Emniyet camları [sertleştirilmiş, 
(temperlenmiş). veya lamine edilmiş 
camlardan | 

Çok katlı yalıtım camları 

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) 
(dikiz aynaları dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldıgı imalat 

7001Pozisvonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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(I) 

7010 

7013 

7019 

(2) 

Cam damacana, kavanoz, şişe.küçük şişe, 
çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer 
kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında 
kullanılmaya elverişli cinsten); camdan 
konserve kavanozları; camdan tıpa, 
kapak ve benzerleri 

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev 
tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 
ye 7018 pozisyonundakiler hariç) 

Cam liflerinden (iplik hariç) eşya 

I 13) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 
veya 
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi 
koşuluyla cam kesim işlemi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat veya 
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi 
koşuluyla cam kesim işlemi 
veya 
elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi 
koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde 
dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç) 

- Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş 
ipliklerden, ipliklerden veya yontularak 
şekil verilmiş ipliklerden. 
veya 
- cam vününden imalat 

IO-

y Fasıl 71 

\ 7101 

y 7102. 
v7103 ve 
y7l04 

7106.7108 
ve 7110 

y 7107. 
y 7109ve 
y71!l 

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller. 
kıymetli metallerle kaplama metaller ve 
bunlardan mamul eşya: taklit mücevherci 
eşyası: metal paralar 

aşağıda belirtilenler hariç: 
Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi 
tutulmuş ve taşınmasında kolaylık 
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe 
dizilmiş) 

İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar 
(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde 
edilmiş) 

Kıymetli metaller: 

- İşlenmemiş olanlar 

- Yarı işlenmiş veya pudra halinde 
olanlar 

Kıymetli metallerle kaplanmış metaMer 
(yarı-işlenmiş) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50"sini 
geçmeyen imalat 

İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlardan imalat 

7106, 7108 ve 7110 Pozisyonlarında yer 
almayan girdilerden imalat. 
veya 
7106, 7108 ve 7110 pozisyonlarında yer 
alan kıymetli metallerin elektroliz. ısıl veya 
kimyasal işlemlerle ayrıştırılması. 
veya 
7106. 7108 ve 7110 pozisyonlarında yer 
alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya 
adi metallerlerle alaşımlarının yapılması 

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat 

Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden 
(işlenmemiş) imalat 

a t i » 
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I (1) | . (2) > • 1 (3) veya (4) ] 

7116 

7117 

>• Fasıl 72 

7207 

7208 ila 
7216 

7217 

. v721S. 
7219 ila 
7222 

7223 

v 7224, 
7225 ila ' 
7228 

7229 

y Fasıl 73 

y7301 

Tabii inci veya kültür incilerinden. 
kıymetli ya da yan kıymetli taşlardan 
eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla 
elde edilmiş) 

Taklit mücevherci eşyası 

Demir ve çelik 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Demir veya alaşımsız çelikten yarı-
mamuller 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı 
hadde mamulleri, profiller, çubuklar 

Demir veya alaşımsız çelikten teller 

Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı 
hadde mamulleri, çubuklar, profiller 

Paslanmaz çelikten teller 

Diğer alaşımlı çelikten yan mamuller. 
yassı hadde mamuleri.stcak haddelenmiş 
çubuklar ( düzensiz kangallar halinde) 
profiller: alşımlı veya alşımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanılan içi boş 
çubuklar 

Diğer alaşımlı çelikten teller 

Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Palplanşlar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıtlandınldığı imalat 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmamak 
koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış 
adi metallerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandınldığı imalat 

7201. 7202. 7203. 7204 ve 7205 
pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat 

7206 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7218 Pozisyonunda yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

7206. 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer 
alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden 
imalat 

7224 Pozisyonundaki yarı mamul 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandınldığı imalat 

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

• 

i 
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d ) 

7302 

7304. •'305 
ve 7306 

v '307 

7308 

: (2)- . 

Demir veya çelikten demiryolu ve 
tramvay hattı malzemesi; raylar. 
kontraylar. makas.dilleri, makas 
göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi 
çubukları, dişli raylar, traversler, 
cebireler, yastık ve köşelikler, seletler. 
sıkıştırma levhaları ve kramponlar, 
rayların döşenmesi, eklenmesi veya 
sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve 
çubukları ile özel olarak imal edilmiş 
diğer parçalar 

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten 
ince ve kalın borular, içi boş profiller 

Paslanmaz çelikten boru bağlantı 
parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (İSO 
NoX5CrNiMol712) 

Demir veya çelikten inşaat (9406 
pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) 
ve inşaat aksamı (köprüler, köprü 
aksamı, bent kapakları, kuleler, pitonlar. 
ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar. 
kapılar, pencereler ve bunların 
çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler. 
korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta 
kullanılmak üzere hazırlanmış demir 
veya çelikten saclar, çubuklar, profiller. 
borular ve benzerleri 

Patinaj zincirleri 

• (3) 

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

(4) 

7206, 7207. 7218 ve "224 pozisyonlarında 
ver alan Girdilerden imalat 

Kıymeti ürümün fabrika çıkış fiyatının % 
35'ini geçmemek koşuluyla dövülmüş 
taslakların tornalanması, delinmesi. 
deliklerin genişletilmesi (reaming). 
deburring işlemi, diş açılması, kum 
püskürterek temizlenmesi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sinitlandırıldığı imalat 
.Bununla beraber. 7301 Pozisyonunda yer 
alan kaynaklı profiller ve köşebentler 
kulanılmavabilir. 

Kullanılan 7315 Pozisyonunda yer alan 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkiş 
fiyatının %50"sini geçmeyen imalat 

v Fasıl 74 

7401 

7402 

7403 

Bakır ve bakırdan eşya 

aşağıda belitilenler hariç: 

Bakır matları: çöktürülmüş bakır (tersip 
bakır) 

Rafine edilmemiş bakır: elektrolitik 
rafine için bakır anotlar 

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları 
(ham): 

-Rafine edilmiş bakır 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir . 
pozisyonda sınırlandırıldığı. 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415). 
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7404 

7405 

- Bakır alaşımları ve diğer elementler 
içeren rafine edilmiş bakır 

Bakır döküntü ve hurdaları 

Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar) 

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya 
bakır döküntü ve hurdalarından imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldık imalat 

v Fasıl 75 

7501 ila 
7503 

Nikel ve nikelden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve 
nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri: 
işlenmemiş nikel: nikel döküntü ve 
hurdaları 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldığı. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldık! imalat 

v Fasıl 76 

7601 

7602 

y 7616 

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 

aşğıda belirtilenler hariç: 

İşlenmemiş alüminyum 

Alimunvum döküntü ve hurdaları 

Alüminyumdan eşya [(alüminyum 
tellerden tüller, mensucat, örgü ve 
kafesi ikler, mukavemetlendirici mensucat 
ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz 
veya devamlı bantlar dahil)] 
alüminyumdan metal deptuvayye 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı. 
- kulantlan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum 
döküntü ve hurdalarından elektroliz veya 
ısıl işlem yoluyla imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıtlandırıldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
bununla birlikte, sonsuz veya devamlı 
bantlar da dahil, mukavemetlendirici 
mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler 
ve alüminyum tellerden bunlara benzer 
girdiler veya alüminyum depluvayye 
kullanılabildiği. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen 
imalat 

Fasıl 77 Armonize Sistem Nomanklatüründe 
ileride kullanılmak amacıyla saklı 
tutulmuştur. 
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(1) 

y Fasıl 78 

7801 

(2) 

Kurşun ve kurşundan eşya 

7802 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

Kurşun döküntü ve hurdaları 

• tli_ 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldıgı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatmjn % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

'işlenmemiş' veya 'külçe* kurşundan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 
Bununla beraber.7802 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıtlandırıldıgı imalat 

J îö 

y Fasıl 79 Çinko ve çinkodan eşya 

7901 

7902 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş çinko 

Çinko döküntü ve hurdaları 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldıgı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldıgı imalat 
Bununla beraber.7902 pozisyonunda yer • 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığt 
pozisyon.dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıtlandırıldıgı imalat 

y Fasıl 80 Kalay ve kalaydan eşya 

8001 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kalay 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldıgı. 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin , 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldıgı imalat 
Bununla beraber,8002 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.. 
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t\) (2) (3) veya (4) 

8002 ve 
8007 

Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan 
diğer eşya 

Kullanılan türri girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Fasıl 81 Diğer adi metaller; sermetler: bunlardan 
mamul eşya: 

- Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve 
bunlardan mamul eşya 

- Diğerleri 

Kullanılan ürünle aynı pozisyonda yer alan 
tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldık imalat 

Adi metallerden aletier.bıçakçı eşyası ye 
sofra takımları: adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç: 

8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin 
iki veya daha fazlasından meydana gelen 
aletler (perakende satış için hazırlanmış 
takım halinde) 

El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) 
veya makinalı aletlerin değişebilen 
aletleri (basınçla çukurlaştırma. 
ıstampalama. 
zımba ile delme, set ve yiv açma. 
raybalama. Frezeleme, tornalama. 
vidalama gibi) (metallerin çekilmesine 
veya ekstrüzyonla işlem görmesine 
mahsus haddeler ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus aletler dahil) 

Mekanik makina ve cihazlara mahsus 
bıçaklar ve kesici ağızlar 

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı; 
olsun olmasın)(kapanan budama çakıları 
dahil) (8208 pozisyonundakiler.hariç) 

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve 
hayvan kırkmaya mahsus makinalar, 
kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et 
kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi): 
manikür veya pedikür takımları ve 
aletleri (tırnak törpüleri dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 8202 ila 8205 
pozisyonları dışında herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber. 8202 ila 8205 
pozisyonlarındaki aletler, kıymetleri takım 
halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
15'ini geçmemek koşuluyla takıma dahil 
edilebilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı. 

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ıni 
geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları 
ve bıçak ağızları kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları 
kullanılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 



- 114 -

d) (2) (3) (4) 

8215 Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli 
kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ 
bıçakları, şeker maşaları ve benzeri 
mutfak ve sofra eşyası 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları 
kullanılabilir. 

v Fasıl 83 

v 8302 

v 8306 

Adi metallerden çeşitli eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Binalar için diğer donanım.tertibat ve 
benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcıları 

Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs 
eşyası ! 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sırfıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte. 8302 pozisyonundaki 
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir . 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki 
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

v Fasıl 84 

v8401 

8402 

8403 ve 
v8404 

8406 

Nüklear reaktörler, kazanlar, makinalar. 
mekanik cihazlar ve aletler: bunların 
aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nükleer vakit elemanları 

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak 
basınçlı su buharı da üretebilen merkezi 
ısıtma için sıcak su kazanları hariç); 
kızgın su kazanları 

Merkezi ısıtma kazanları (8402" 
pozisyonundakiler hariç) ve merkezi 
ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar 

Buhar türbinleri 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldıöı imalat' 

• Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen. 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 8403 ve 8404 
pozisyonları dışında herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kısmetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat. 

'.Sözkonusu kural 31 Aralık 1998 tarihine kadar geçerli olacaktır. 
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in 

8407 

8408 

8409 

8411 

8411 

v84i: 

\ 8414 

8415 

8418 

(21 

Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 
doğrusal veya döner pistonlu motorlar 
(patlamalı motor) 

Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı 
pistonlu motorlar (dizel ve yan dizel) 

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 
8408 pozisyonlarındaki motorların aksam 
ve parçaları 

Turbojetler. turbopropellerler ve diğer 
aaz türbinleri 

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makinalar 

Döner pozitif hareketli pompalar 

Sanayide kullanılan vantilatör ve 
benzerleri 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile 
nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 
ayarlanamadıgı cihazlar dahil) 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer 
soğutucu ve dondurucu cihazlar 
(elektrikli olsun olmasın): ısı pompaları 
(8415 pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

I O) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının '"o 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

JiL 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 
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fi) 

v 8419 

8420 

3423 

8425 ila 
8428 

8429 

(2]_ 

Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kanon 
sanayiine mahsus makinalar 

Kalenderler ve diğer hadde makinaları 
(metal veya cam hadde makinaları hariç) 
ve bu makinalarm silindirleri 

Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 
santigram veya daha iyi olan teraziler 
hariç) (tanarak sayan ve kontrol eden 
baskül ve teraziler dahil) her tür tanı alet 
ve cihazlarına mahsus asırlıklar 

Kaldırma, elleçleme. yükleme veya 
boşaltma işlerine mahsus makina va 
cihazlar 

Kendinden hareketli buldozerler. 
angledozerler. greyderler, toprak 
tesviyesine mahsus makinalar. t 
skreyperler. mekanik küreyiciler. 
ekskavatörler, küreyici yükleyiciler. 
sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle 

,yapan makinalar ve yol silindirleri: 

- Yol silindirleri 

• DiSerleri 

13) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının ' 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar idinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının ° 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının ° 
10' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

HD 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının ° 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kametinin 
ürünün fabrika v'ikış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 
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S430 

v 8431 

8439 

8441 

8444 ila 
8447 

v 8448 

845: 

(2) 

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin 
taşınması, yayılması, tesviyesi. 
sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması. 
bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya 
delinmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme 
makinaları; kar küreyicileri ve 
püskürttlcüleri 

Sadece ve esas itibariyle yol 
silindirlerinde kullanılmaya mahsus 
aksam ve parçalar 

Lifli seiülozik maddelerden kağıt hamuru 
imaline veya kağıt veya kanon imaline 
'veya finisajına mahsus makina veya 
cihazlar 

Kağıt hamuru, kağıt veya kanonun 
işlenmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar (her cins kesme makina ve 
cihazları dahil) 

Bu pozisyonlarda yer alan tekstil 
sanayiinde kullanılmaya mahsus 
makinalar 

8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil 
makinalarında kullanılmaya mahsus 
yardımcı makina ve cihazlar 

Dikiş makinaları (8440 pozisyonundaki 
kitap dikme makinaları hariç): özellikle 
dikiş makinaları için imal edilmiş 
mobilya, tabla ve mahfazalar: dikiş 
makinalarının iğneleri: 

- Dikiş makinaları (yalnız düz dikiş 
yapanlar) (motorsuz olanlarının başları 
16 kg.ı. motorlu olanlarının da başları 
motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler) 

- Diâerleri 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen. 
- Başın (motorsuz) montajında kullanılan 
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı, ve 
• Kullanılan zigzag, ip germe ve çengel 
mekanizmasının halihazırda menşeli olması 
gereken, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 
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8456 ila 
8466 

8469 ila 
8472 

8480 

8482 

8484 

8485 

8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan 
makinah aletler, bunların aksam, parça 
ve aksesuarları 

Büro makinaları (örneğin, yazı 
makinaları. hesap makinaları. otomatik 
bilgi işlem makinaları, teksir makinaları. 
tel zımba makinaları) 

Vletal dökümhaneleri için dereceler 
(döküm kasaları); döküm plakaları. 
döküm modelleri:, metaller (külçe 
kalıplan hariç), metal karbürler, cam. 
mineral maddeler, kauçuk veya plastik 
maddeler için kalıplar 

Her nevi rulmanlar 

Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal 
tabakalardan veya iki ya da daha fazla 
metal tabakalardan yapılmış contalar: 
poşet, zarf Veya benzeri ambalajlara 
farklı kompozisyonlarda takım veya grup 
halinde tertiplenmiş contalar: mekanik 
salmastralar 

Bu taşılın başka pozisyonlarında 
belirtilmeyen veya yer almayan 
makinaların aksam ve parçaları (elektrik 
konektörleri. izolatörler, bobinler. 
kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve 
parçalar hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının ̂ VlO'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

v Fasıl 8? 

3501 

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçaları: ses kaydetmeye ve 
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 
cihazlar: televizyon görüntü ve seslerinin 
kaydedilmesine ye kaydedilen görüntü ve 
sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar 
ve bunların aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Elektrik motorları ve jeneratörler 
(elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı. -
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 
8503pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'un'u 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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8502 

v 8504 

v85l8 

8519 

352Ö 

8521 

8522 

8523 

8524 

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları ve rotatif elektrik konvertörleri 

Otomatik bilgi işlem makinalarına 
mahsus güç sağlama üniteleri 

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri. 
hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş 
olsun olmasın): elektrikli ses frekansı 
yükselteçleri. takım halindeki ses 
amplifikatörleri 

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset 
çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus diğer cihazlar (ses 
kavdedici tertibatı bulunmavan): 

Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer 
ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun 
olmasın) 

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir 
video-turnerla birlikte olsun olmasın) 

Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 
pozisyonlarında yer alan cihazların 
aksam, parça ve aksesuarı 

Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış 
fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. 
fasıldaki ürünler hariç) 

Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt 
yapılmış plaklar, bantlarve diğer 
mesnetler (disk imaline mahsus matris ve 
kalıplar dahil fakat 37. fasıldaki ürünler 
hariç): 

- disk imaline mahsus matris ve kalıplar 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 8501 ve 8503 
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ( beraber hesaplandığında ) 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu 
geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40*ını 
geçmeyen imalat 

- Kulandan.tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40 jnı 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) / ' > * 
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8525 

8526 

8527 

8528 

8529 

8535 ve 
8536 

• diğerleri 

Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya 
televizyon yayınlarına mahsus verici 
cihazlar (alıcı cihazı veya* ses 
kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihazı olsun olmasın): 
televizyon kameraları: sabit görüntü 
kameraları ve diğer görüntü kaydedici 
kameralar 

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine 
yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan 
kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol 
cihazları 

Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo 
yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin 
içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle 
birlikte olsun olmasın) 

Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını 
alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt 
veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun 
olmasın):video (görüntü) monitörleri ve 
projektörleri 

Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 
pozisyonlarında yer alan cihazlara 
mahsus aksam ve parçalar: 

- Sadece veya esas itibariyle video 
(görüntü) kayıt veya tekrar verme 
cihazlarına mahsus olanlar 

- Diğerleri 

Elektrik devrelerinin anahtarlanması 
(açılıp kapatılması) veya elektrik 
devresinden korunmasına veya elektrik 
devresine veya devresinden bağlantı 
yapmaya mahsus elektrik teçhizatı 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 
8523pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı 
imalat 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının a.'o 40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ıhı 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 
8538pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat , 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının 0,o25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kısmetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kı>metinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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in (2) (4) 

8537 

v 8541 

8542 

8544 

8545 

8546 

8547 

Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus 
olup, 8535 veya 8536 pozisyonlarında 
yer alan iki veya daha fazla cihazla 
donatılmış tablolar, panolar.konsollar. 
masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. 
fasılda yer alan alet ve cihazlarla 
donanmış olanlar dahil) ve sayısal 
kontrol cihazları (8517 pozisyonunda yer 
alan cihazlar hariç) 

Diyotlar.:ransistörler ve benzen yarı 
iletken tertibat: henüz chip halinde 
kesilmemiş disk r.vaferı hariç 

Elektronik entegre devreler ve 
mikrodevreler 

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya 
anodize edilmiş olanlar dahil) teller. 
kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve 
diğer izole edilmiş elektrik iletkenler 
(bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş 
olsun olmasın): tek tek kaplanmış 
lirlerden oluşan tlber optik kablolar 
(bağlantı parçaları ile veya elektrik 
iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun 
olmasın) 

Elektrik işlerinde kullanılan kömür 
elektrodlar, kömür fırçalar, lamba 
kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya (metalli veya 
meıalsiz) 

Her tür maddeden elektrik izolatörleri 

Elektrikli makina. cihaz.alet veya elektrik 
tesisatları için tamamen izole edici 
maddelerden mamul (montaj amacıyla 
döküm sırasında gövde içine gömülmüş 
küçük metal parçaları içerenler dahil) 
izole edici bağlantı parçaları 
(örneğin;vidalı duylar) (8546 
pozisyonundaki izalatörler hariç): adi 
metallerden elektrik için iç yüzeyleri 
izole edilmiş borular ve bunların bağlantı 
parçaları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ' 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
8538pozisyonunda sınırlandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 8541 ve 8542 
pozisyonlarında sınırlandırılan girdilerin 
kıymetinin (beraber hesaplandığında) 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu 
geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4Qını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40ını 
geçmeyen imalat 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kı> metinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

(S. Sayısı : 415) 
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(2) 13) veya (4) | 

Primer elektrik pilleri, primer bataryaları 
ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve 
hurdaları ;kullanılmış elektrik pilleri. 

' bataryaları ve eiektrik akümülatörleri ; bu 
taşlın herhangi bir yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan makina, cihaz veya 
aletlerin elektrikli aksam ve parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40inı 
geçmeyen imalat 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler ve bunların aksam ve 
parçalan: her türlü mekanik (elektro 
mekanik olanlar dahil) trafik 
sinyalizasyon cihazları 
aşağıda belirtilenler hariç, 

Demiryolu veyif tramvay hatlarında 
kullanılan sabit malzeme: demiryolları. 
tramvaylar, karayolları, dahili, su yolları. 
park yerleri, liman tesisleri veya hava 
limanları için mekanik (elektromekanik 
dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol 
ve kumanda cihazları: bunların aksam ve 
parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin.kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldık!, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların 
aksam, parça ve aksesuarları 

aşağıda belirtilenler hariç. 

Fabrika, antrepo, liman veya 
havalimanlarında kısa mesafelerde eşya 
taşımaya mahsus .kaldırma tertibatı ile 
donatılmamış kendinden hareketli yük 
arabaları:,demiryolu istasyon, : 
platformlarında kullanılan türde 
çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçalan 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları 
(motorlu) (silahla donatılmış olsun 
olmasın) ve bunların aksam ve parçaları 

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir 
yardımcı motoru bulunan tekerlekli 
taşıtlar (sepetli olsun olmasın): sepetler 

-silindir hacmi aşağıda belirtilen 
kapasitede içten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar: 

.- - 50 cm3.ü geçmeyenler 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat ' 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

;'- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı. , 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin • 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu . 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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y87i ; 

8715 

8716 

y Fasıl 88 

y 880-1 

8805 

Fasıl 89 

- - 50 cm3.ü geçenler 

- Diğerleri 

Bilyalı rulmansız bisikletler 

Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk 
taşımaya mahsus benzeri arabalar ve 
bunların aksam ve parçaları 

Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı 
römorklar: hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer taşıtlar: bunların 
aksam ve parçaları 

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Rotoşütler 

Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı 
ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı 
ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş 
eğitimi yapmaya mahsus cihazlar: 
bunların aksam ve parçaları 

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 

1 
Türkiye Büyük Millet Me 

1 [2) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40"ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. . 
imalat 

8714 pozisyonunda sınıflandılmayan 
girdilerden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldtğı 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40*ını 
geçmeyen, • 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat . 

8804 Pozisyonunda yer alan diğer 
girdilerdede dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer 
alan gemi tekneleri kullanılmayabilir. 

X :*T;"^\; 
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Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25*ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat j 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kısmetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
•girdilerin kametinin 
ürünün fabrika çıkıj 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imâlat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkıj 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kısmetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ınt 
eeçmeyen imalat . 
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(I) 

y Fasıl 90 

900! 

9002 

,9004 

v 9005 

v9006 

9007 

(2) 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf; sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi 
veya cerrahi alet ve cihazlar: bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Optik lifler ve optik lif demetleri; optik 
lif kabloları (8544 pozisyonundakiler 
hariç); yaprak veya levha halinde 
polarizan maddeler: her tür maddeden 
mercekler (kontakt lensler dahil) 
prizmalar, aynalar ve diğer optik 
elemanlar (monte edilmemiş) (optik 
tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Alet ve cihazlar için her tür maddeden 
monte edilmiş mercekler, prizmalar. 
aynalar ve diğer optik elemanlar (optik 
tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Gözlükler ve benzerleri (görme 
kusurunun giderilmesine mahsus 
gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer 
gözlükler) 

Çift gözlü dürbünler, tek gözlü 
dürbünler, diğer optik teleskoplar ve 
bunların,mesnetleri (astronomik yansıtıcı 
teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç) 

Fotoğraf makinaları (sinematografik 
olanlar hariç): kameralar: fotoğrafçılıkta 
flaş ışığı meydana getirmeye mahsus 
cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle 
çalışan flaş lambaları hariç) 

Sinema kameraları ve projektörleri (ses 
kaydına veya kaydedilen sesin tekrar 
verilmesine mahsus cihazları bulunsun 
bulunmasın) 

(3) ' 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandın Idığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen,' 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

SD 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi •bir 
pozisyonda sınıflandınldığr. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldıgı. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. > 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı* 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

y * * ? : 8 ^ 
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(2) JZL ı4) | 

9011 

v9014 

9015 

9016 

9017 

9018 

9019 

Kombine haldeki optik mikroskoplar 
(fotomikrografi, sinefotomikrografı veya 
mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri 
dahiH. hidrografik. oşinografık. 
hidrolojik, meteorolojik veyajeotlzik alet 
ve cihazları (pusulalar hariç): 
telemetreler 

Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram 
veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile 
birlikte olsun olmasın) 

Resim yapmaya, çizim yapmaya veya 
hesap yapmaya mahsus aletler "(çizim 
makinaları. pantograflar, iletkiler, pergel 
takımları, sürgülü cetveller, hesap 
daireleri gibi): tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan elde 
kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü 
çubukları ve şerit metreler. 
mikrometreler, kalibreler gibi) 

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 
(sintigrafı cihazları, diğer elektromedikal 
cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar 
dahil): • 

- Dişçi koltukları (tükürük hokkaları. 
ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olanlar) 

Diğerleri 

Mekanoterapi cihazları: masaj cihazları; 
psikotekni cihazları: ozonoterapi. 
oksijenoterapi. aeroterapi. suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazları 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli almayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı. 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı* 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkıj 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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9020 

9024 

9025 

9026 

9027 

9028 

9029 

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri 
(mekanik parçaları ve değiştirilebilen 
filtreleri olmayan koruyucu maskeler 
hariç) 

Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya 
elverişli madde, kağıt, plastik maddeler 
gibi) sertliğini, dayanıklılığını. 
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer 
mekanik özelliklerini denemeye ve 
kontrol etmeye mahsus makina ve 
cihazlar 

Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri 
aletler, termometreler, pirometreler.' 
barometreler, higrometreler ve 
psikometreler (kaydedici tertibatı olsun 
olmasın) ve bunların birbirleriyle 
kombine halde olanları 

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya 
değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye 
veya muayenesine mahsus alet ve 
cihazlar (debimetreler. seviye 
göstergeleri, manometreler. 
kalorimetreler gibi) (9014. 9015. 9028 
veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve 
cihazlar hariç) 

Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve 
cihazlar (polarimetreler. refraktometreler, 
spektrometreler, gaz veya duman tahlil 
cihazları): akışkanlığı, gözenekliliği. 
genleşmeyi, yüzey gerilimini veya 
benzerlerini ölçmeye veya muayeneye 
mahsus alet ve cihazlar: ısı. ışık ve ses 
ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve 
cihazlar (pozmetreler dahil): mikrotomlar 

Gaz. sıvı ve elektrik sayaçları (bunların 
kalibre cihazları dahil) 

- Aksam ve parçalar 

• Diğerleri 

Devir adedi sayaçları, üretim saya7İan, 
taksimetreler, milometreler, pedometreler 
ve benzerleri; hız göstergeleri ve 
takometreler (9014 ve 901;5 ; 
pozisyonundakiler hariç); strobosköplar 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandınldığı. 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat .. ' 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanilan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmçyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen* 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30"unu 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Npllet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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9030 

9031 

9032' 

9033 

y Fasıl 91 

9105 

9109 

9110 

9111 

Elektriki miktarları ölçmeye veya 
muayeneye mahsus osiloskop, spcktrum 
analizörleri ve diğer alet ve cihazları 
(9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları 
hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik 
veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye 
veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar 

Bu Fasılın herhangi bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ölçme 
veya muayene alet. cihaz ve makinaları: 
profil projektörleri 

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları 

90. Fasılda yer alan makina. alet ve 
cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar 
(bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan) 

Saatler ve bunların aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Diğer saatler 

Saat makinaları (tamamlanmış ve 
birleştirilmiş) 

Tamamlanmış saat veya saat makinaları 
(birleştirilmemiş veya kısmen 
birleştirilmiş) (şablonlar); 
tamamlanmamış saat makinaları 
(birleştirilmiş); saat makinalartnın 
taslakları 

Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve 
parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

-kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

-kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 9114 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığr. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı$ 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 415) 
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9112 

9113 

Fasıl 92 . 

Fasıl 93 

y Fasıl 94 

y 9401 ve 
y 9403 

9405 

Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu 
Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve 
bunların aksam ve parçaları 

Saat kayışları ve bunların aksam ve 
parçaları: 

- Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun 
olmasın) veya kıymetli metallerle 
kaplanmış olanlar 

< 
- Diğerleri 

Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

Silahlar ve mühimmat: bunların aksam. 
parça ve aksesuarı 

Mobiyalar: yatak takımları ve benzeri 
doldurulmuş eşya: tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
aydınlatma cihazları: reklam lambaları. 
ışıklı tabelalalar. ışıklı isim plakaları ve 
benzerleri: prefabrik yapılar 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Adi metalden mobilya (Metrekare 
ağırlığı 300 gram veya daha az olan 
dolgusuz pamuklu kumaş kaplanmış) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan aydınlatma cihazları 
(projektörler ve sahne projektörleri dahil) 
ve bunların aksam ve parçalan: tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan sabit bir ışık kaynağına sahip 
reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve 
benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve 
parçaları 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ınt 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % ?0'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı -
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
veya 

9401 veya 9403 pozisyonlarındaki 
kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu 
mensucattan, 
- kıymeti ürünün fabrika çıkış kıymetinin 
%25'ini aşmaması. 
- kullanılan diğer girdilerin menşeli olması 
ve 9401 veya 9403 pozisyonları dışındaki 
bir pozisyonda yer alması koşuluyla, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kı\ metinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 
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I (\) • I (2) I (3) veya • |4) | 

9406 

y Fasıl 95 ; 

9503 

y 9506 

y Fasıl 96 

y 9601 ve 
'y9602 

y 9603 

9605 

9606 

9612 

Prefabrik yapılar 

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; 
bunların aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla 
küçültülmüş modeller ve benzeri 
modeller (hareketli olsun olmasın): her 
tür bilmeceler (puzzle) 

Golf sopaları ve bunların aksamı 

Çeşitli mamul eşya 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel 
ve mineral maddelerden eşya 

Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve 
benzerleri, zerdeva ve sincap kılından 
yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya 
mahsus mekanik süpürgeler (motorlular 
hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler 
ve paspaslar 

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya 
dikiş dikmekte veya elbise ve 
ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları 
seyahat takımları 

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve 
/bunların diğer aksamı: düğme taslakları 

Yazı ntakinaları için şeritler ve benzeri 
şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak 
şekilde başka Surette hazırlanmış) 
(makaralı veya kartuşlu olsun olmasın): 
ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun 
olmasın, kutulu veya kutusuz) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı. 
- kullanılan cüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, golf sopası başlan 
yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş 
bloklar kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldığı imalat 

Aynı pozisyonda yer alan yontulmaya 
elverişli "işlenmiş' girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50"sini 
geçmeyen imalat 

Takımı oluşturan eşyalardan herbiri takım 
içerisinde olmaması halinde kendisine 
uygulanacak kuralı karşılamalıdır. 
Ancak, menşeli olmayan girdiler kıymetleri 
takımın fabrika çıkış fiyatının "'ol 5'ini 
geçmemek koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 
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I (1) [. (2) 1 (3) veya (4) 

y96t3 

y96l4 

Fasıl 97 

Piezo-ateşleyici çakmaklar 

Pipolar ve pipo lüleleri 

_ Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve 
antikalar 

Kullanılan 96 r3 pozisyonunda yer alan tüm 
girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen imalat 

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin'ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

> 
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PROTOKOL 
EK III 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ İÇİN 
MÜRACAAT 

Basım Talimatı 

Her bir form 210x297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta eksi 5mm. veya 
artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım 
boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 
25gr/m2den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal 
araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş 
desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.' 

Taraf ülkelerin yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış 
basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir 
form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve 
adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca 
kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası 
taşımalıdır. 
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DOLASIM SERTİFİKASI 
T ihracatçı (Adı, Açık adresi, ülke) 

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe bağlı) 

EUR.1 No A 000.000 

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notlan okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır. 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

4.' Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

5. Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

S. Taşımaya İlişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri '; Eşyanın tanımı . Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer 
ölçüler (Litre, 
metreküp, v.s.) 

10. Faturalar 
(Tercihe 

11. GÜMRÜK VİZESİ 

Onaylanan Beyan 

İhraç Belgesi -

Form No. 

Gümrük idaresi 

Düzenleyen Ülke veya Alan 

Tarih ; 

(İmza) 

12.İHRACATÇI BEYANI 
Aşağida imzası bulunan ben, yukarıda 

belirtilen eşyanın bu belgenin 
düzenlenmesi için gerekli olan koşullara 
uygun olduğunu beyan ederim. 

Yer ve tarih.. 

(İmza) 

' Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 

^yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz 
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13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ: 

Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü 
talep edilir. 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(imza) 

14. KONTROLÜN SONUCU 

Yapılan.kontrol bu sertifikanın ( ) 

Qeürtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve 
' ' içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir. 

| 1 Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
| 1 vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara 

bakınız.) 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(İmza) 

( ) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz. 

NOTLAR 

1. Sertifikalar, silintiler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların 
üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi 
tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. 

2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. 
Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan yapılacak her türlü ilaveyi 
imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir. 

3. Eşyalar, ticari r'aaliyerlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU 

1. ihracatçı (Adı, Açık adresi, ülke) EUR.1 N o A ooo.ooo 

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi. Ülke) (Tercihe bağlı) 

Bu formu doldurmadan Onca arkadaki notları okuyunuz 

ve 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır. 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

4. Ürünlerin mensel 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

S. Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

6. Taşımaya İlişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gözlemler 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri ; Eşyanın tanımı. 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 
v.s.) 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme* okjı 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyalann ihracatçısı;' 

Eşyalann, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu 
BEYAN; 

Eşyaların bu koşullara, uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi 
geliştiğini İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ*' 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli 
gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler 
tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyalann imalat işlemlerinin 
denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşyalar için gerekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
ederim. 

(Yer ve tarih) 

(İmza) 

KS&N W Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dofişTmN •»' 
sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları vs. ^ j •-. 
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PROTOKOL 

EK IV 
Fatura Beyanı 

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. 
Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir. 

Türkçe Uyarlama 
İşbu belge (Gümrük Onay No:...1 ) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi 
açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ...... 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu 
beyan eder. 

Estonyaca Uyarlama 

Kâesoleva dokumendiga hölmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr.... ) 
2 

deklareerib, et need tooted on ..." sooduspâritoluga, vâlja arvarud juhul kui on 
selgelt nâidatud teisiti. 

İngilizce Uyarlama 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No 
... ') declares that, except vvhere othervvise clearly indicated, these products are of 
..... preferential origin2. 

(Yer ve Tarih) 

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan 
kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde 
yazılmalıdır.) 

3 

'' Fatura Beyanı" bu Protokolün 22. maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, 
onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı 
tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş 
bırakılmalıdır. 

Ürünlerin menfei belirtilmelidir. 

Belge Üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir. 

Protokol'ün 21(5). maddesine bakınız. İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan 
muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamınaa^h^^*»*»^ 
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PROTOKOL'E İLİŞKİN ORTAK DEKLARASYON 

Gümrük Birliği'ne ilişkin 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Karan ve 

Avrupa Top luluklan ile Estonya arasındaki Serbest Ticaret ve Ticari Konulara 

İlişkin Anlaşmayı dikkate alarak, 

Genişletilmiş bir kümülasyon sisteminin; Türkiye. Estonya. AT, Polonya. 

Macaristan. Çek Cumhuriyeti. Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya. 

Letonya, Litvanya, Slovenya. İzlanda, Norveç veya İsviçre menşeli girdilerin 

kullanılmasına, ticaretin kolaylaştırılması, muhtemel ticaret sapmalarının 

önlenmesi ve bu ülkeler arasındaki ilgili ticari düzenlemelerin etkinliğinin 

artırılması amacıyla, imkan tanıyacağını göz önünde bulundurarak; 

Taraflar, bu vesile ile. Protokol'ün AT. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti. 

Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Letonya, Litvanya, Slovenya. 

İzlanda, Norveç veya İsviçre'ye ilişkin hükümlerinin Türkiye ve Estonya 

tarafından bu ülkelerle anlaşmalarının sonuçlandırılması ve/veya var olan 

anlaşmalarının ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve bunların yerine getirildiğine 

dair Türkiye ile Estonya arasında mektup teatisi sonrasında uygulanacağını beyan 

ederler. Türkiye ile AT arasındaki Gümrük Birliği dikkate alınarak, gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. Türkiye, Estonya tarafını AT ile Türkiye arasında bu 

husustaki gelişmelerden haberdar edecektir. 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.R.M.M. (S. Sayısı: 416) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında 
Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları (1/623) 

T.C. 
Başbakanlık * 

Kanunlar ve Kararlar 22.7.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-121613111 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.7.1997 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 
Türkiye ile Litvanya arasında 2 Haziran 1997 tarihinde Vilnius'ta imzalanan Anlaşma, taraf

lar arasında, Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensip
leri doğrultusunda, 2001 yılına kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngö
ren bir tercihli ticaret anlaşmasıdır. 

Türkiye ile Litvanya arasındaki Serbest Ticaret Alanı (STA) Anlaşması, Türkiye ve Litvan-
ya'nın Avrupa'daki ekonomik bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılımını hedeflemekte ve ay
rıca, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Gümrük Birliği'nin işleyişine ilişkin kural
ları belirleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan'nın bir gereği olarak, dış ticaret politikasını Top
luluğun ortak dış ticaret politikası ile uyumlu hale getirmesini öngörmektedir. 

Türkiye, Batı Avrupa bölgesinde başlayan ve zaman içerisinde Merkezi ve Doğu Avrupa Ül
keleri ile bazı Akdeniz ülkelerini de kapsayan ekonomik bütünleşme sürecine katılımı yönündeki 
ilk adımını, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşma
sı ile atmış, bunu 10 Aralık 1991 tarihinde EFTA Devletleri ile, 14 Mart 1996 tarihinde İsrail ile, 
8 Ocak 1997 tarihinde Macaristan ile, 29 Nisan 1997 tarihinde Romanya ile, 2 Haziran 1997 tari
hinde Litvanya ile ve son olarak da 3 Haziran 1997 tarihinde Estonya ile imzalanan Serbest Tica
ret Anlaşmaları izlemiştir. 

Ayrıca, 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı ve Türkiye'nin ticari çıkarları çerçe
vesinde Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Polonya, Slovenya, Tunus, Fas, Mısır 
ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Alanı kurulmasını sağlayacak Anlaşmalara ilişkin görüşmeler 
ve hazırlıklar sürdürülmektedir. 

Anlaşma, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25 ila 97 nci fasılları arasında yer alan sana
yi ürünleri ve başlangıç olarak bir bölüm tarım ürünleri ve işlenmiş.tarım ürünlerinde sağlanacak 
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pazara giriş kolaylıklarını kapsamaktadır. Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinin ta
mamını (01-24, fasıllar) serbestleştirmenin, Anlaşma hükümleri uyarınca, ileride yapılacak görüş
meler sonucunda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik iliş
kilerin bu Anlaşmanın kapsamadığı alanları içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin bir geliştirici 
hüküm de içermektedir. Temel tarım ürünlerinde, tarafların potansiyel arzettiği ürünlerle sınırlı ol
mak üzere, her iki tarafın da AB ile akdetmiş oldukları/olacakları tercihli rejim paralelinde pazara 
giriş kolaylıkları sağlanmıştır. 

Anlaşma, tarafların AB ile mevcut Anlaşmaları çerçevesinde karşılıklılık esasına dayanan glo
bal simetrik modele sahiptir. Bu model çerçevesinde, taraflar bir yandan AB'ne tanıdıkları tavizle
ri birbirlerine yansıtırlarken, diğer yandan tarafların yükümlülükleri arasında ekonomik bir denge 
sağlanması dikkate alınmıştır. -

Türkiye ile Litvanya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının başlıca amaçları aşağıda sıra
lanmaktadır : 

— Taraflar arasında ikili ticaret hacminin arttırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin gelişti
rilmesi, Türk ve Litvanyah işadamları arasındaki işbirliği imkânlarının geliştirilerek, tarafların ya
kın ilişkilerinin bulunduğu Batı Avrupa, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta Asya Cumhu
riyetlerinde ortak ticaret ve yatırım olanakları sağlanması; 

— Hammaddelerini Litvanya'dan sağlayan Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerinin azaltıl
ması ve genel olarak Türk sanayicileri için bu pazarda Topluluk ve Merkezi ve Doğu Avrupa Ül
kelerindeki rakipleriyle eşit rekabet şansı yaratılması; özellikle televizyon üretiminde önemli bir 
hammaddeyi oluşturan renkli televizyon tüplerinin ülkemiz için önemli bir tedarikçisi konumunda 
olan Litvanya'dan ülkemize gümrüksüz girişi sağlanarak girdi maliyetlerini düşürülecek ve bu sa
yede Türk televizyon üreticisine Avrupalı rakipleriyle eşit rekabet koşulları yaratılacaktır. 

— Türkiye'nin 1/95 sayılı Gümrük Birliği'ne ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve 
AB'nin tercihli .gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, AB ile Litvanya arasındaki Av
rupa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyumu ve Gümrük Birliği'nin ana unsurlarından biri olan 
AB'nin Ortak Dış Ticaret Politikasına Türkiye'nin uyum sağlaması; 

— Gümrük Birliği sonrasında koruma oranlarının düşmesi sonucunda rekabete açılan Türk pa
zarında faaliyet gösteren Türk sanayici ve müteşebbislerine Litvanya pazarında rekabet imkânı sağ
lanması. 

— Avrupa genelinde oluşturulacak menşe kümülasyonu içerisinde yer alınması ve bu çerçe
vede Türkiye menşeli ürünlerin menşe engeli olmaksızın AB ve EFTA ülkelerinin yanısıra Merke
zi ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üretim imkânlarından yararlanması ve bu pazarlarda işlenen ni
hai ürünlerini söz konusu ülkelere tercihli ticaret rejimi çerçevesinde ihraç edebilmesi; 

Her iki taraf, hassas ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde, gümrük vergileri ile eş etkili ver
gilerini, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldıracaktır. Böylelikle taraflar arası ticaretin 
önemli bir kısmı tamamen vergiden muaf olarak gerçekleştirilebilecektir. 

Litvanya sanayi ürünlerine ilişkin rejimi EK H'de iki tablo şeklinde düzenlemiştir. Tablo A'da 
yer alan ürünlerin gümrük vergileri 1.1,1998 itibariyle % 50 oranında indirime tabi tutulacak, 
1.1.2001 tarihinde de tümüyle sıfırlanacaktır. Tablo B'de yer alan ürünlerin gümrük vergileri ise 
1.1.2001 tarihi itibariyle sıfırlanacaktır. 

Türkiye de hassas ürünlerine ilişkin rejimi bir Ek III çerçevesinde iki tablo ile düzenlemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 



A) Türkiye ile AB arasında imzalanan 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan'nda belirtilen ürün
lerde (üçüncü ülkelere karşı uygulayacağı vergilerde Ortak Gümrük Tarifesi hadlerine 5 yıl içeri
sinde kademeli olarak uyum sağlayacağı hassas ürünler) 1.1.1998'de temel vergilerin % 50'sine in
dirilecek, 1.1.2001'de de tümüyle sıfırlanacaktır. 

B) Türk tarafı, 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan kapsamındaki otomotiv sanayi ürünlerin
de, sektörün hassaslığını gözönünde bulundurarak diğer sanayi ürünlerinden farklı bir indirim tak
vimi belirlemiştir. Bu çerçevede, söz konusu ürünlerde gümrük vergileri 1997 yılında temel vergi
nin % 85'ine, 1998 yılında %.75'ine, 1999 yılında % 65'ine, 2000 yılında % 40'ına indirilecek ve 
2001 yılında tamamen kaldırılacaktır. 

Öte yandan, hassas ürünlere ilişkin indirim takviminde AB'ne yönelik bir iyileştirme söz ko
nusu olduğu taktirde, bu hızlandırılmış takvimlerin karşılıklı olarak yansıtılması hususunda müza-

. kerelerin yeniden başlatılabileceği bir Ortak Deklarasyonla belirtilmektedir. 

Türkiye ile Litvanya arasındaki Anlaşma ile tarife kontenjanları çerçevesinde pazara giriş ko
laylıkları sağladığı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri, her iki taraf için de ihracat şansının yüksek ol
duğu ürünlerdir. Türkiye açısından en önemli pazara giriş avantajı peynir, meyve suları ile şeker ve 
çikolata mamullerinde sağlanmıştır. Litvanya açısından ise, canlı hayvanlar ve alkollü içkiler önem 
taşımaktadır. 

Türkiye ile Litvanya arasında imzalanan Anlaşma, GATT 1994 ve Dünya Ticaret Örgütü, Tür-; 
kiye-AB 1/95 sayılı Ortaklık'Konseyi Kararı ve AB ile Litvanya arasındaki, Avrupa Anlaşması hü
kümleri paralelinde damping, rekabet ve devlet yardımları, fikri, sınai ve ticarî mülkiyet haklan, 
koruma önlemleri, devlet tekelleri gibi konularda da hükümler içermektedir. 

Anlaşma'da, Türkiye ile Litvanya arasında ikili menşe kümülasyonuna izin veren hüküm bu
lunmakta ve tarafların bu rejimi Türkiye'nin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ser
best ticaret alanı anlaşmaları akdedeceği diğer Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerini de kapsayacak 
şekilde genişletmelerine imkân tanınmaktadır. 

Anlaşma, Tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte 
ve süresiz olarak imzalanmış bulunmaktadır. Ancak, Taraflardan birisinin altı ay önce yazılı bir bil
dirimde bulunması şartı ile çekilme hakkı bulunmaktadır. 

Tasın, bu amaç ve gerekçeler çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/623 7.11.1997 

Karar No. : 8 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 22.7.1997 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 24.7.1997 tarihinde esas komisyon olarak Dı
şişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuri
yeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 6.11.1997 tarihinde yaptığı 4 üncü Birleşimin
de Hükümeti temsilen Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 416) 
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Bilindiği gibi; ülkemiz ile Litvanya Cumhuriyeti arasında, 2 Haziran 1997 tarihinde, Vilni-
us'ta, taraflar arasında, üyesi oldukları Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaş
ması (GATT 1994) prensipleri doğrultusunda 2001 yılma kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret 
alanı oluşturulmasını öngören tercihli bir ticaret anlaşması imzalanmıştır. 

Söz konusu Anlaşma ile; 
- Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ahenkli şe

kilde gelişmesinin teşvik edilmesi, 
- Taraflar arasındaki ticaret için adil rekabet koşullarının yaratılması, 

- Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli gelişmesi ve genişle
mesine katkıda bulunulması, 

-Taraflar arasındaki işbirliğinin artırılması, 

Amaçlanmaktadır. 

Tasarı ile; Anayasa'nın 90 inci maddesi uyarınca, söz konusu Anlaşma'nın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nce onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda; Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeleri ve Hükümet adına verilen ta
mamlayıcı açıklamaları takiben, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddele
rinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Taşırının 1 ve 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz, esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
' Sözcü 

Hüseyin Yayla 
Hatay 
Üye 

/. Ertan Yülek 
Adana 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
Üye 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 
Üye 

Abbas İnceayan 
Bolu 
Üye 

Hasan Çağlayan 
Çorum 

Başkanvekili 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Mustafa Küpeli 

Adana 
Üye 

Aydın Tümen 
Ankara 

Üye 
Ataullalı Hamidi 

Batman 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Refik Araş 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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Üye 
Mehmet Aydın 

İstanbul 
Üye 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Üye 
Çetin Bilgir 

Kars 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Üye 
Abdullatif Şener 

Sivas 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Yıldırım Aktürk 

Uşak 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
Üye 

Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Ertuğrul Eryılmaz 

Sakarya 
Üye 

Mehmet Yaşar Ünal 
Uşak 

Dışişleri Komsiyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/623 11.12.1997 

Karar No.: 6 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 9 Aralık 1997 tarihli 4 ün
cü Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı 
ile Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri doğ
rultusunda imzalanan ve 2001 yılına kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını 
öngören Tasarı, iki ülkenin Avrupa'daki bütünleşme sürecine aktif olarak katılımını amaçlamaktadır. 

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştirilmesini 
öngören Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Anlaşma ile Türk sanayicileri için rakipleriyle eşit şartlarda rekabet olanağı sağlanacağından 
Komisyonumuzca, Tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar 
verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Murat Karayalçın A, Ahmet Denizolgun 

Samsun Antalya 
Kâtip , Üye 

B. Fırat Dayanıklı M. Ali Bilici 
Tekirdağ Adana 

Üye Üye 
İlker Tuncay Cemal Külahlı 

Ankara Bursa 
Üye Üye 

• Bekir Aksoy Bülent Akarcalı 
Çorum İstanbul 

Ü y e ; ' . • ' • . . . ' ' • • Ü y e 

Azmi Ateş Hüseyin Kansu 
İstanbul İstanbul 

Üye Üye 
Ahmet Tan Bülent Tanla 

İstanbul İstanbul 
Üye Üye 

Osman Yumakoğullan Osman Çilsal 
İstanbul Kayseri 

Üye Üye 
Cemal Özbilen Abdullah Gencer . 

Kırklareli Konya 
üye ' , 

Nihanİlgün 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LITVANYA CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST Tİ
CARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1 . -2 Haziran 1997 tarihinde Vilnius'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Lit-

vanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Sözkonusu Anlaşma'ya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
A. Mesut Yılmaz 

Başbakan 
Başb. Yard. ve Dev. Bakanı Başb. Yard. ve Millî Sav. Bak. 

B. Ecevit 
Devlet Bakanı 

G. Taner 
Devlet Bakanı 

v Y. Seçkiner 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Devlet Bakanı 
R. Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Gürel 
Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 

M. Batallı 
İçişleri Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Maliye Bakanı 

Z. Temizel 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

Y. Topçu 
Ulaştırma Bakanı 

M Menzir 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. C. Ersümer 
Turizm Bakanı 

/. Gürdal 
Çevre Bakanı 
Dr. İ. Aykut 

I. Sezgin 
Devlet Bakanı 

H. Özkan 
Devlet Bakanı 

/. Saygın 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. S. Yıldırım 
Devlet Bakanı 

M. Gürdere 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. A. Andican 
Devlet Bakanı 

M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Kara 
Devlet Bakanı 

E. Aşık 
Devlet Bakanı 

H. Gemici 
Adalet Bakanı 
O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
/. Cem 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Uluğbay 

Sağlık Bakanı 
H.İ.Özsoy 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Taşar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Kültür Bakanı 
/. Talay 

Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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DIŞİŞLERt KOMSİYONUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİTVANYA CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST Tİ
CARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI İLE 

LITVANYA CUMHURIYETI 

ARASıNDAKI SERBEST 

TICARET ANLAŞMASı 
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DİBACE 

Bir yanda TÜRKİYE CUMHURİYETİ (aşağıda bundan böyle Türkiye olarak 
adlandırılacaktır) ve öte yanda LİTVANYA CUMHURİYETİ (aşağıda bundan 
böyle Litvanya olarak adlandırılacaktır); 
Avrupa'daki ekonomik entegrasyon sürecine aktif şekilde katılmak hususundaki 
niyetlerini hatırda tutarak ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını 
araştırmak hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek; 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık kuran anlaşmayı, 
Litvanya ile Avrupa Toplulukları arasında Ortaklık kuran Avrupa Anlaşmasını, 
dikkate alarak; 

Bu Anlaşmaya Taraf olanların (aşağıda bundan böyle Taraflar olarak 
adlandırılacaktır) kendi aralarında ve başlıca ticari ortakları ile geliştirdikleri 
işbirliğinden kazanılan tecrübeyi dikkate alarak; 
Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve karşılıklı işbirliğini, 
bu Anlaşma tarafından kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak çıkar 
alanlarında geliştirmek ve çeşitlendirmek ve böylece eşitlik, farklı muamelede 
bulunmama ve haklar ve vecibeler arasında denge esaslarına dayanan bir çerçeve 
ye destekleyici çevre yaratmak amacıyla harekete geçmek hususundaki arzularını 
beyan ederek; 
Tarafların çok taraflı ticaret sisteminin sürekli uygulanmasındaki karşılıklı 
çıkarlarını hatırda tutarak ve Tarafların üyesi oldukları Ticaret ve Tarifeler Genel 
Anlaşması(GATT)/Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) hükümleri ve belgeleri 
kendilerinin dış ticaret politikalarına temel teşkil ettiğini gözönünde tutarak; 
Bu amaçla, anılan belgelerin, hükümlerine ve özellikle serbest ticaret alanları 
kurulmasına ilişkin olanlara uygun olarak, Taraflar arasındaki ticarette engellerin 
tedrici bir şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlayan hükümler ortaya koymak 
hususunda kararlı olarak; 
Tarafların ticaretin serbestleştirmesi yönündeki yükümlülükleri ve özellikle 
DTÖ/GATT'tan kaynaklanan hak ve vecibeleri gereğince kendi yükümlülüklerini 
gözönünde tutarak; 
Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı (aşağıda bundan böyle işbu 
Anlaşma olarak adlandırılacaktır) akdetmeye karar vermişlerdir: 

, * * > , •• 
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MADDE 1 

Amaçlar 

1. Türkiye ve Litvanya, işbu Anlaşmanın hükümleri ve GATT 1994 ve DTÖ 
Anlaşmasına uygun olarak, kademeli bir şekilde, en geç 1 Ocak 2001 yılında 
sona erecek bir geçiş dönemi boyunca, bir Serbest Ticaret Alanı tesis 
edeceklerdir. 

2. Bu anlaşmanın amaçları şunlardır: 

a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, Taraflar arasındaki ekonomik 
ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek; 

b) Taraflar arasındaki ticaret için adil rekabet koşullarım yaratmak; 

c) Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak; 

d) Taraflar arasındaki işbirliğini arttırmak. -

MADDE 2 

Temel Vergiler 

1. Bu Anlaşmanın kapsamındaki ticari alış-verişler için, Litvanya'ya ithal edilen 
malların sınıflandırılmasında Litvanya Gümrük Tarifeleri uygulanacaktır. 
Türkiye'ye ithal edilecek malların sınıflandırılmasında Türkiye'nin Gümrük 
Tarifeleri uygulanacaktır. 

2. Bu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlere konu olan her ürün için 
uygulanacak temel vergiler şunlardır: 

-Litvanya menşeli ürünler için, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte 
Türkiye'de yürürlükte bulunan ve erga omnes bazda uygulanan MFN 
vergileri; 

-Türkiye menşeli ürünler için, 1 Nisan 1997 tarihinde Macaristan'da 
yürürlükte bulunan erga omnes bazda vergiler. . ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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3. tşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle GATT Uruguay 
Round sonucunda imzalanan tarife anlaşmasından ve Türkiye-Avrupa 
Topluluğu Gümrük Birliği'nden kaynaklanan nedenlerle, erga omnes bazda 
tarife indirimi yapılması durumunda, indirimlerin uygulandığı tarihten 
itibaren, bu indirilmiş vergiler 2 nci Paragrafta belirtilen temel vergilerin 
yerini alacaktır. 

4., Türkiye ve Litvanya, söz konusu temel vergiler konusunda birbirlerini 
bilgilendireceklerdir. 

BOLUM I 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

MADDE 3 

Kapsam 

1. Bu bölüm hükümleri, Ek I de yer alan ürünler hariç olmak üzere, Armonize 
Mal Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 25-97 fasılları arasında yer alan 
ürünlere uygulanacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın 9 uncu Maddesinde belirtildiği üzere, Anlaşmanın 5 ila 7 nci 
maddeler hükümleri tekstil ürünlerine uygulanmaz. 

MADDE 4 

İthalat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. Türkiye ile Litvanya arasındaki ticarette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konmayacaktır. Taraflar birbirlerinden ithalatta gümrük vergileriyle eş etkili 
tüm vergileri kaldıracaktır. 

2. Litvanya'nin Türkiye menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, 
Ek H'de cayılmayan ürünler bakımından işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihte kaldırılacaktır. 

3. Ek Il'de sayılan ürünler^fç'in '̂ljitvâ'riya'nın Türkiye menşeli ürünler ithalatıriilav c.-:- • İ 

' h?'* S" :••••••"• •'•'• • • • \ £ f e l '* 
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Tablo A'da sayılan ürünler için, 

- 1.1.1998 tarihinde temel verginin % 50 sine; 
- 1.1.2001 tarihinde temel verginin % 0 ına. 

Tablo B'de sayılan ürünler için, gümrük vergileri 1.1.2001 tarihinde 
kaldırılacaktır. 

4. Türkiye'nin Litvanya menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, 
Ek Tir de sayılmayan ürünler bakımından işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihte kaldırılacaktır. 

5. Ek III'de sayılan ürünler için, Türkiye'nin Litvanya menşeli ürünler 
ithalatında uyguladığı gümrük vergileri, aşağıda belirtilen takvime göre 
indirilecektir: 

Tablo A'da sayılan ürünler için, 

- 1.1.1998 tarihinde temel verginin % 50 sine; 

- 1.1:2001 tarihinde temel verginin % 0 ına. 

Tablo B'de sayılan ürünler için, 

- işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte temel verginin % 85 ine; 
- 1.1.1998 tarihinde temel verginin % 75 ine; 
- 1.1.1999 tarihinde temel verginin % 65 ine; 
- 1.1.2000 tarihinde temel verginin % 40 ına; 
- 1.1.2001 tarihinde temel verginin % 0 ına. 
Türkiye ve Litvanya'nın Avrupa Topluluğuna karşı yükümlülüklerinde 
meydana gelen her türlü değişiklik, Ortak Komite'ye: intikal ettirilecektir. 

MADDE 5 

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

4 üncü Madde hükümleri aynı zamanda mali nitelikteki gümrük vergilerine de 
uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) ^ = 5 1 .S^ 
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MADDE 6 

İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

.].' Türkiye ile Litvanya arasındaki ticarette yeni ihracat gümrük-vergisi veya eş 
etkili vergi konulmayacaktır. 

• . ' • ' • ' . . ' ' • ' İ • • ' • • ' - . ' ' . • • • ' • ' • " ' 

2. Türkiye ve Litvanya, Ek IV te sayılanlar hariç olmak üzere, ihracatta tüm 
gümrük vergileri ve eş etkili vergileri işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihte kaldıracaklardır. Litvanya, Ek IV te sayılan ihracat gümrük vergileri ve 
eş etkili vergileri en geç 1.1.2001 tarihinde kaldıracaktır. 

MADDE 7 

İthalat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye ile Litvanya 
arasındaki ticarette ithalata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir tedbir 
konmayacak, var olanlar daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir. 

2. Tarafların birbirlerinden ithalata uyguladıkları miktar kısıtlamaları ve eş etkili 
tedbirler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

MADDE 8 

İhracat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye ile Litvanya 
arasındaki ticarette ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiç bir tedbir 
konmayacak, var olanlar daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir. 

2. İhracat miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler işbu Anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği tarihte kaldırılacaktır. . . -, 

MADDE 9 

Tekstil Ürünleri Ticareti 

1. Ek V te sayılan Litvanya menşeli tekstil ürünleri, bu Ek'te belirtilen koşullar 
altında;. Türkiye'ye ithalatlarında gümrük vergilerinin askıya alınmasından trt=,,. 
yararlanabilirler. Söz konusu EJ^Örta^^omite kararı ile gözden geçirilebilir. > f 
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2: Tekstil ürünlerine uygulanacak düzenlemeler işbu Anlaşmada Protqkol 1 ile 
belirlenmektedir, 

BOLUM II 

TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

MADDE 10 

Kapsam 

1. Bu bölüm hükümleri, Türkiye ve Litvanya menşeli tarım, işlenmiş tarım ve 
balıkçılık ürünlerine uygulanacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından "Tarım ürünleri" terimi, Armonize Mal 
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1-24. fasılları içinde yer alan ve Ek Pde 
sayılan ürünler anlamındadır. 

MADDE 11 

Taviz Değişimi 

1. îşbu Anlaşmanın Tarafları, tarım politikalarının izin verdiği ölçüde, tarım 
ürünleri ticaretinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmeye ve bu 
meseleyi Ortak Komite'de düzenli olarak tartışmaya hazır olduklarını beyan 
ederler. 

2. Bu amaca uygun olarak, Protokol 2 tarım ürünlerinde ticareti kolaylaştırmak 
amacıyla, Taraflar arasında sonuca bağlanmış tedbirleri içerir. 

MADDE 12 

Bitki ve Hayvan Sağlığı Tedbirleri 

Taraflar, veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konularındaki mevzuatlarını, keyfi 
olarak, Taraflar arasında adil olmayan ayrımcılık şeklinde veya aralarındaki 
ticarete gizli kısıtlama aracı olarak kullanmayacaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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BÖLÜMIH 

KURULUŞ HAIOÜ VE HİZMETLERİN ARZI 

MADDE 13 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın kapsamını, bir Tarafın topraklan üzerinde diğer 
Tarafın şirket kurma hakkını kapsayacak şekilde genişletmenin ve bir Tarafın 
firmalarının diğer Taraftaki tüketiciye sunacağı hizmeti düzenleyen hükümleri 
serbestleştirmenin yollarını arayacaklardır. 

2. Taraflar, bu Madde çerçevesindeki ilişkilerinin geliştirilmesi ve 
derinleştirilmesi amacıyla Ortak Komite'de işbirliği imkanlarını 
tartışacaklardır. 

BÖLÜM IV 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 14 

İç Vergilendirme 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, Türkiye menşeli ürünler ile Litvanya menşeli 
benzer ürünler arasında, ister doğrudan doğruya ister dolaylı olarak, farklı 
muamele yaratan iç mali vergi nitelikli her türlü tedbir veya uygulamadan 
kaçınacaklardır. 

2. Bir Taraftan diğer Tarafa ihraç olunan ürünler, bu ürünlere konmuş olan, 
doğrudan veya dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden 
yararlanamaz. 

MADDE 15 

Başka Anlaşmalar Tarafından Düzenlenen Ticaret İlişkileri 

1. işbu Anlaşma, kendisinin getirdiği menşe kuralları hükümlerini ve ticaret 
rejimini olumsuz yönde etkilemedikçe, gümrük birliklerinin, serbest ticaret 
alanlarının muhafazasına, kurulmasına veya sınır ticareti için düzenlemelere 
gidilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

' , ••. i 
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2. Talep edildiği takdirde, gümrük birliği veya serbest ticaret alanları kuran 
anlaşmalar hakkında Taraflar arasında Ortak Komite'de danışmalarda 
bulunulacaktır. 

MADDE 16 

Yapısal Uyum 

1. Türkiye ve Litvanya, 4 üncü Madde hükümlerinden sapma olarak, istisnai ve 
sınırlı bir süre için gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde tedbir 
alabilirler. 

2. Bu önlemler yalnızca bebek endüstriler veya yeniden yapılanma aşamasında 
olan ya da özellikle önemli sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden 
olabilecek ciddi güçlükler içerisinde bulunan sektörler bakımından sözkonusu 
olabilecektir. 

3. Türkiye ve Litvanya menşeli ürünlerin ithalatında sözkonusu tedbirler 
kapsamında uygulanabilecek gümrük vergileri, değer üzerinden -ad valorem-
% 25'i geçemeyecek ve Taraf ülkeler menşeli ürünler için bir tercih unsuru 
içerecektir. Sözkonusu tedbirlere tabi ürünlerin toplam ithalat tutarı, 2 nci 
Madde ile tanımlanan toplam sanayi ürünleri ithalatının, istatistiklerin temin 
edilebildiği son yıl itibariyle % 15'ini geçemeyecektir. 

4. Sözkonusu tedbirler, Ortak Komite tarafından daha uzun bir süreye izin 
verilmediği sürece, 5 yılı aşmayacak bir süre için uygulanacaktır. En geç geçiş 
süresinin sonunda bu tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir. 

5. Bir ürüne uygulanan tüm gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları, eş etkili vergi 
ve resimler ile eş etkili tedbirlerin tamamen kaldırılmasından itibaren 3 yıldan 
fazla bir süre geçtikten sonra, sözkonusu ürüne karşı bu tür tedbirler 
getirilemeyecektir. 

6. Türkiye ve. Litvanya, alacakları istisnai tedbirlere ilişkin olarak Ortak 
Komite'yi bilgilendirecekler ve Taraflardan herhangi birisinin talebi üzerine, 
sözkonusu tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı sektörler konusunda, 
tedbirlerin uygulanmasından önce Ortak Komite'de danışmalarda 
bulunulacaktır. Taraflar, sözkonusu tedbirleri alırken, bu madde uyarınca 
uygulanacak gümrük vergilerinin kaldırılması için Ortak Komite'ye bir takvim 
sunacaklardır. Sözkonu takvim, bu vergilerin en geç uygulanacakları son iki 
yıl içinde .eşit oranlarda aşamalı olarak kaldırılmasını sağlayacaktır. Ortak 
Komite farklı bir. takvimi kararlasın abilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) \J2f £,tj 
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MADDE 17 

Damping 

Taraflardan birisi, işbu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerinde Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nm VI ncı Maddesi anlamında damping 
yapılmakta olduğunu tespit ederse, bu uygulamaya karşı, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının VI ncı Maddesine ve anılan Maddeyle ilgili 
anlaşmalar tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, 21 inci Maddede yer 
alan koşullar ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir. 

MADDE 18 

Belirli Ürünlerin İthalatı Üzerinde Acil Eylem 

Yüksek miktarlarda ve belirli koşullarda ithal edilen bir malın ithalatının, 

a) Taraflardan birinin topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip 
ürünlerin yerli üreticileri için ciddi bir zarara, ya da, 

b) Ekonominin herhangi bir sektöründe veya bir bölgenin ekonomik 
durumunda ciddi bozulmalara yol açacak güçlüklere, 

neden olması veya bunun ihtimal dahilinde olması durumunda, ilgili Taraf, 21 
inci Maddede yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun tedbirler 
alabilir. 

MADDE 19 

Reeksport ve Ciddi Kıtlık 

6 ve 8 inci Maddeler hükümlerine uyulması, bir üründe, 

1. İhracatçı Tarafın bahis konusu üründe kendisini ihracat miktar kısıtlamaları, 
ihracat vergileri veya eş etkili vergi ve resimler ile korumakta olduğu bir 
üçüncü ülkeye re-eksporta yol açmakta ise; veya, 

2. İhracatçr Taraf için önem taşıyan bu üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık .. ,^ 
tehdidine yol açmakta ise, " ' ' ' -*«£ 

ve yukarıda değinilen durumların, ihracattı Taraf için büyük güçlükler doğurmaSÇ ' • ' 
veya doğurması ihtimalim' ortaya çıkarması halinde, bu Taraf 21 inci Maddede/--'?/' 

i::':.>• u.--.:± D i V ' - - ^ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) ^ ' . J İ 

\ 

'JJ. 



21 -

yer alan koşul ve usullere göre uygun tedbirleri alabilir. Bu-''önlemler ayınm 
gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve var olmalarını gerektiren sebepler ortadan 
kalktığında sona erdirilecektir. 

MADDE 20 

Devlet Tekelleri 

1.,-Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren birinci yılın sonuna 
kadar aşamalı olarak, ticari nitelikteki her türlü devlet tekelinin, Tarafların 
vatandaşları arasında, malların temin olunması ve pazarlanması koşulları ile 
ilgili ayrımcılık yaratmamasını temin ederler. 

2. Ortak Komite, bu amacın gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlerden haberdar 
edilecektir. 

MADDE 21 

Korunma Tedbirlerini Uygulama Usulü 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, bu madde ile belirlenen korunma tedbirleri 
usullerini uygulamadan önce, aralarındaki görüş farklılıklarını gidermek 
amacıyla doğrudan danışmalarda bulunacak ve diğer tarafı 
bilgilendireceklerdir. 

2. Korunma tedbirleri almayı planlayan Taraf, 16, 17, 18 ve 19 uncu 
Maddelerde belirlenen durumlarda mümkün olan en kısa zamanda Ortak 
Komite'ye bilgi vereceklerdir. İlgili Taraf, durumun etraflıv bir şekilde 
incelenmesi için gerekli bütün bilgileri Ortak. Komite'ye sağlayacaktır. Soruna 
her iki Taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulunabilmesi için Taraflar 
arasında Ortak Komite'de en kısa zamanda danışmalarda bulunulacaktır. 

3. Sorunun Ortak Komite'ye intikal ettirilmesini izleyen bir ay içerisinde, ilgili 
Tarafın itiraz edilen bir uygulamaya ya da bildirilmiş olan güçlüklere son 
verememesi veya soruna ilişkin olarak bir Ortak Komite kararının 
bulunmaması halinde, zarar gören Taraf sorunun çözümlenmesi için gerekli 
gördüğü korunma tedbirlerini alabilir. 

4. Korunma tedbirleri en kısa zamanda Ortak Komite'ye ^ bildirilecektir. 
Sözkonusu tedbirler, uygulanmalarını gerektiren duruma ve uygulamadan 
kaynaklanan zarara ya da sözkonusu güçlüklere uygun şekilde kapsam ve süre 
bakımından•-- sınırlı tutulacaktır. Tedbirlerin seçimi sırasında Anlaşmanın 
işleyişine en az zarar verecek olanlara öncelik tanınacaktır. , 7^'NJ 
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5. Taraflar, koşulların bu tedbirlerin devam ettirilmesini haklı' çıkarmayacak 
şekilde değişmesi halinde, .korunma- tedbirlerini hafıfletilmeleri ya da 
kaldırmalarına yönelik olarak Ortak Komite'de düzenli danışmalarda 
bulunacaklardır, 

6. önceden durum değerlendirmesi yapmayı imkansız kılan olağandışı koşullar 
ani bir eylemi gerektiriyorsa, ilgili Taraf 16, 17, 18, 19, 25, ve 26 inci 
Maddelerde belirlenen durumlarda, ortaya çıkan durumu telafi etmekle sınırlı 
olmak üzere, gerekli ihtiyati tedbirleri uygulayabilir. Tedbirler en kısa 
zamanda Ortak Komite'ye bildirilecek ve Taraflar arasında Ortak Komite'de 
mümkün olan en kısa sürede danışmalarda bulunacaktır. 

MADDE 22 

Menşe Kuralları ve Gümrük idaresinde İşbirliği 

1. Menşe kuralları ve idari işbirliği yöntemleri Protokol 3 te yeralmaktadır. 

2. Taraflar ticarete getirilen formaliteleri mümkün olduğu ölçüde azaltmak 
gerekliliğini ve bu hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüğe 
karşılıklı olarak tatmin edici çözümler bulunması ihtiyacını dikkate alarak, 
2,4,5,6 ve7 nci Maddelerin ve Protokol 3 ün hükümlerinin etkin ve ahenkli bir 
şekilde uygulanmasını sağlamak için, idari işbirliğini ilgilendiren 
düzenlemeler dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaklardır. 

MADDE 23 

Genel İstisnalar 

Bu Anlaşma, ithalat, ihracat ya da transit halindeki mallar üzerindeki yasak ya da 
kısıtlamalara, kamu ahlakı, kamu düzeni ya da kamu güvenliği, insan, hayvan ya 
da bitki hayatı yada sağlığı, sanatsal, tarihi ya da arkeolojik değere sahip milli 
hazinelerin korunması ya da sınai ve ticari mülkiyetin korunması ya da altın ve 

., gümüşe ilişkin kurallar nedeniyle uygulanmasına halel getirmeyecektir. Ancak, 
bu çeşit yasak ya da kısıtlamalar, Taraflar arasındaki ticarette keyfi ayırım 
yapılması ya da gizli kısıtlamalar için bir araç teşkil etmeyecek şefcildç' 
uygulanacaktır. A<-' .- ^ "•>, 

/' . ' -' 
/ . . . , 

{ ' _ '1 

. r '• • • ! 
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MADDE24 

Ödemeler 

Taraflar, malların dolaşımına ilişkin ödemelerde, ödemeler dengesinin cari 
işlemler bölümüne ilişkin her türlü muamelenin konvertıbıl dövizler üzerinden 
serbestçe yapılmasına izin verilmesini taahhüt ederler. 

MADDE 25 

İşletmeler, Devlet Yardımlarına İlişkin Rekabet Kuralları 

1. Aşağıdaki hususlar Türkiye ile Litvanya arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, 
işbu Anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır: 

a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya etki 
itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletme 
birlikleri tarafından alınan kararlar ve ortak uygulamalar; 

b) Bir veya birden fazla işletme tarafından Türkiye veya Litvanya 
topraklarının tümünde veya bunun önemli bir bölümünde sahip oldukları 
hakim durumun kötüye kullanılması; 

c) Belirli işletmeleri veya malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya 
bozma tehlikesi doğuran her devlet yardımı. 

2. Her bir Taraf, verilen yardımların toplam miktarı ve dağıtımı hakkında diğer 
tarafa yıllık rapor sunarak ve talep edildiği taktirde yardım planları hakkında 
bilgi vererek devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Bir Tarafın 
talebi üzerine, diğer Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar hakkında 
bilgi sağlayacaktır. 

3. Türkiye veya Litvanya özel bir uygulamanın bu maddenin 1 inci Paragraf 
kuralları ile bağdaşmaz olduğunu düşünürse ve, 

a) Bu uygulamanın, Mutabakat Zaptının 4 ncü Paragrafında atıfta bulunulan 
uygulama kuralları ile yeterince ilişkilendirilmemiş olması; veya, 

b) Böyle kuralların bulunmaması ve bu tür uygulamaların diğer tarafın 
çıkarlarına önemli zaraı vermesi veya zarar tehtidinde bulunması veya 
hizmet sektörünü de içeren yerel endüstriye maddi hasar vermesi 
durumunda, sözkonusu Taraf, Ortak Komite'de konu hakkında 
danışmalarda bulunduktan soma veya danışma talebinin Ortak Komite'ye 

*. 
• v 
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intikal ettirilmesinin üzerinden otuz çalışma günü geçtikten''sonra uygun 
tedbirleri alabilir. 

4. 1 inci Paragrafın (c) bendine aykırı uygulamalar sözkohusu olduğunda, 
yukarıda sözü edilen tedbirler, ancak DTÖ/GATT 1994 hükümlerinin bu 
tedbirlere uygulanabilir olduğu durumlarda ve yalnızca DTÖ/GATT 1994 ile 
veya DTÖ/GATT 1994'ün gözetimiyle oluşturulmuş veya Taraflar arasında 
geçerli olan başka bir mekanizma tarafından belirlenen usul ve koşullar 
çerçevesinde uygulamaya konulabilecektir. 

5. Taraflar, Mutabakat Zaptının 4 üncü. Paragrafındaki hükümlere halel 
gelmeksizin, profesyonellik ve iş 
gözönünde bulundurarak bilgi değişiminde bulunacaklardır. 

MADDE 26 

ödemeler Dengesi Güçlükleri 

Taraflardan biri, önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında 

gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları 

bulunduğu takdirde, DTÖ/GATT 1994 
Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VIII inci Maddesine uygun olarak, sınırlı 
bir süre için, ödemeler dengesi açığını 
olmamak koşuluyla, kısıtlayıcı tedbirler 
durum hakkında diğer Tarafı derhal haberejar edecek vetebdirlerin kaldırılmasına 
yönelik takvimi diğer tarafa sunacaktır. 

çerçevesinde konulan şartlara veya 

kapamak üzere gerekenin ötesinde 
alabilirler. Taraflardan biri, mevcut 

. MADDE 27 

Fikri, S in a i ve Ticari Mülkiyet 

1. Taraflar, fikri mülkiyet haklarının tatbik edilmesine ilişkin önlemler de dahil 
olmak üzere, bu hakların, ayırım gözetilmeksizin, uygun ve etkin bir şekilde 
korunmasını sağlayacaklardır. Söz konusu haklar için sağlanan koruma, en 
geç 1 Ocak 2001 tarihine kadar, Ek VI da sayılan çok taraflı anlaşmalar ile 
belirlenen spesifik standardlar düzeyine kademeli olarak ulaşılacak şekilde 
iyileştirilecektir. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından, "fikri mülkiyetin korunması" telif 
hakları^, komşu haklan, ticari markalar, coğrafi işaretler, sınai tasarımlar, 
patentler ve entegre devre topografyalarının yanı sıra açıklanmamış bilgileri" 
(know-how) deiçermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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3. İşbu Anlaşmanın Taraflari, TRIPS Anlaşmasına uygun olarak, bu Anlaşmanın 
gerektirdiğinden daha ileri düzeyde başka anlaşmalar da yapabilirler., 

4. Taraflar, fikri mülkiyet hakları konusunda işbirliği yapacaklardır. Taıaflar, bir 
tarafın talebi üzerine,, bu konularda ve özellikle fikri'' mülkiyetin 
uyumlaştırılması, idaresi ve uygulanmasına yönelik mevcut ya da gelecek 
uluslararası konvansiyonlara ilişkin faaliyetleri ve Dünya Ticaret örgütü, 
WIPO gibi uluslararası örgütlerin yanı sıra fikri mülkiyeti ilgilendiren 
konularda üçüncü ülkeler ile ilişkilerine ilişkin faaliyetleri ile bağlantılı olarak 
uzmari düzeyinde danışmalarda bulunacaklardır. 

MADDE 28 

Kamu Alımları 

1. Taraflar, karşılıklılık ve ayırım gözetmeme ilkelerine dayalı olarak, kamu alım 
piyasalarının etkin bir şekilde liberalizasyonunu arzulanan bir amaç olarak 
mütalaa ederler. 

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ihalelere katılma 
konusunda, birbirlerinin şirketlerine, diğer ülke şirketlerine tanınandan daha 
az ayrıcalıklı muamelede bulunmayacaklardır. 

3. Ortak Komite, 30 ve 31 inci Maddeler hükümleri uyarınca, bu Maddenin 1 ve 
2 nci Paragraflarının uygulanması için pratik usulleri düzenli olarak 
inceleyecektir. Ortak Komite, DTÖ/GATT 1994 içerisinde üzerinde 
mutabakata varılan çözümleri gö'zönünde bulundurarak, mümkün olan en kısa 
sürede gerekli kapsam, takvim ve kuralları belirleyecektir. 

MADDE 29 

Ortak Komite'nin Kurulması 

1. Her iki tarafın da temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur. Ortak 
Komite işbu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve Anlaşmanın düzgün 
şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. 

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, Ortak 
Komite içinde bilgi değişiminde bulunacaklar ve herhangi bir Tarafın talebi 

. üzerine danışmalar yapılacaktır. Ortak Komite, Taraflar arasındaki ticaretteki 
engellerin daha da ileri derecede ortadan kaldırılması olanağını düzenli olarak. 
inceleyec'elctİRftŝ 'flRsi. 
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3. Ortak Komite, 30 uncu Madddenin 3 üncü Paragrafı uyarınca, işbu 
Anlaşmada öngörülen hallerde kararlar alacaktır. Ortak 'Komite, diğer 
konularda tavsiyelerde bulunabilir.. 

MADDE 30 

Ortak Komite'nin Usulleri 

1'. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, gerekli 
olduğu her zaman ve Taraflardan birisinin talebi üzerine yılda en az bir defa 
uygun seviyede toplanacaktır. Tarafların her biri, bir toplantı yapılmasını 
talep edebilir. 

2. Ortak Komite müşterek mutabakat ile karar verecektir. 

3. Bir Tarafın Ortak Komite'deki temsilcisi, bir kararı anayasal gereklerin 
tamamlanmasına bağlı olarak kabul ettiği takdirde, bu kararda daha geç bir 
tarih belirtilmemiş ise, bu çekincenin kaldırıldığının bildirildiği tarihte karar 
yürürlüğe girecektir. 

4. Ortak Komite, çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu 
kurallar, diğer kuralların yanı sıra, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın 
tayini ve görev süresine dair hükümler de içerecektir. 

5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için 
gerekli gördüğü alt komiteler ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. 

MADDE 31 

Güvenlik İstisnaları 

İşbu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri, Taraflardan birinin aşağtdaki 
amaçlarla gerekli görülen her türlü önlemi almasını engellemez: 

a) Temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi; 

b) Temel güvenlik çıkarlarının korunması ya da uluslararası yükümlülükler 
ya da ulusal politikaların yerine getirilmesi için: 

ri i.' Silahj^nühimmat veya savaş malzemelerinin ticareti ya da asker 
bjrk'ıırulitşa^nelik doğrudan veya dolaylı diğer mal, malze 
/da hizmetlerin tîtsareti ile ilgili olarak; ya da //" 
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ii. Biyolojik ve kimyasal silahlar ile nükleer silahlar ya da diğer 
nükleer patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesi ,ile ilgili 
olarak; ya da 

iii. Savaş zamanı ya da savaş tehdidinin oluştuğu diğer uluslararası 
gerilim zamanlarında. 

MADDE 32 

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın amaçlarına ulaşılması ve bu Anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri alırlar. 

2. Taraflardan biri, diğer Tarafın, işbu Anlaşmadan doğan bir 
yükümlülüğünü yerine getirmediği kanısına varırsa, 21 inci Madde ile 
belirtilen şartlar ve usuller uyarınca uygun tedbirleri alabilir. 

MADDE 33 

Geliştirici Hüküm 

1. Taraflardan biri işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, bu Anlaşmanın 
kapsamadığı alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, Anlaşmaya Taraf 
Devletlerin ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı olacağı görüşünü 
taşıdığı takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. Taraflar, Ortak 
Komiteye, bu talebi incelemesi ve yerinde görmesi halinde kendilerine 
tavsiyelerde bulunması talimatını verebilirler. 

2. 1 inci Paragrafta atıfta bulunulan usul sonucu mutabakata varılan Anlaşmalar, 
Tarafların iç hukuk usullerine uygun olarak onaylanacak ya da kabul 
edilecektir. 

MADDE34 

Tadilat 

29 uncu Maddenin 3 üncü Paragrafında atıfta bulunulanlar dışında kalan ve Ortak 
Komite tarafından onaylanan Anlaşma tadilatı, kabul için Taraflara sunulacak ve.. 
kabul edildiği taktirde .yürürlüğe girecektir. * t 

>>• af h. S ^ 

*V fi n tYF 
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MADDE 35 

Protokoller Ve Ekler 

İşbu Anlaşmanın 1, 2 ve:3 üncü Protokolleri, I ila VI sâyüı Ekleri, işbu 
Anlaşmanın aynlmaz parçasını oluşturur. Ortak Komite, Protokolleri ve Ekleri 
tadil etmeyi kararlaştırabilir. 

I 

MADDE 36 

' . ' ' Sona Erme 

Taraflar, işbu Anlaşmanın feshini diğer tarafa yazılı olarak ihbar edebilir. İşbu 
Anlaşma ihbar tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 37 

Yürürlüğe Giriş 

İşbu Anlaşma, 'Tarafların Anlaşmanın onaylanması için gerekli işlemlerin 
tamamlandığını diplomatik yollardan birbirlerine bildirmelerini izleyen ikinci 
ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bu 
Anlaşmayı imzalamışlardır. 

İşbu Anlaşma, Vilnius'ta, 2 Haziran 1997 tarihinde Türkçe, Litvanyaca ve 
İngilizce dillerinde ikişer kopya olarak yapılmıştır. Farklılık halinde İngilizce 
metin esastır. 

a faöMC'p 
Türkiye Cumhuriyeti Adına Litvanya Cumhuriyeti Adına 

' , < • • • * • 

' y 

• İ V * ? 

•' K> 

• ; ; ; " > 

... >,• V 
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MUTABAKAT ZAPTI 

1. Anlaşmanın yürürlüğe ginnesinden önce, Taraflar 2 nci Maddeye istinaden 
birbirlerine Gümrük Tarifelerini ileteceklerdir. 

2. Taraflardan birinin AB ile tarife indirimlerinin ya da miktar kısıtlamalarının 
kaldırılmasının hızlandırılmasını kararlaştırması halinde, Taraflar, sözkonusu 
liberasyonun hassas ürünler bakımından indirim takvimlerinde yapılacak 

..değişiklikler yoluyla birbirlerine tanımasına yönelik koşullara ilişkin 
danışmalarda bulunacaklardır. 

3. Taıaflar, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, bir taraftan Avrupa 
Toplulukları ve üye ülkeler ile diğer taraftan Litvanya Cumhuriyeti arasındaki 
Avrupa Anlaşması menşe kurallarının hükümlerine değişiklik getirilmesi 
halinde, bu Anlaşmanın Protokol 3 hükümlerinin de buna uygun şekilde 
değiştirilmesi hususunda mutabıktırlar. 

Taraflar, sözkonusu Avrupa Anlaşmasının değiştirilen hükümleri ve yürürlüğe 
giriş tarihine uygun olarak, bu Anlaşmanın değiştirilen Protokol 3 hükümlerini 
ve yürürlüğe giriş tarihini mektup teatisi yoluyla bildireceklerdir 

4. Bu Anlaşmanın 25 nci Maddesinin 1 nci paragrafının uygulanması amacıyla, 
Taraflar, Avrupa Toplulukları ile mevcut Anlaşmalarında belirtilen usul 
ve/veya koşullara uygun önlemleri alacaklardır. Bu usul ve/veya koşullara 
getirilen her değişiklik Taraflar arasında uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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EK I 

(3. Maddede atıfta bulunulan ürünler listesi) 

Türk Gümrük Tarifeleri Kısa Ürün Tanımı 

2905 43 Mannitol 
2905 44 D-glusitol (sorbitol) 
3302 10 29 Koku verici maddelerin ve karışımların müstahzarları 
3501 -Kazeinler: 
3501 10 10 - - Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar. 
3501 10 50 - - Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde 

kullanılmaya mahsus olanlar . ' • • • ' 
3501 10 90 -Diğerleri 

Diğerleri 
350190 90 - Diğerleri 
3502 Albuminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık 

itibariyle %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki 
veya dalıa fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), 
albuminatlar ve diğer albumin türevleri: • 
•Yumurta albumini: 

Kurutulmuş: 
3502 11 10 — İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya 

elverişsiz hale getirilenler " 
3502 1190 -Diğerleri 

-Diğerleri: 
3502 19.10 - - - insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya 

elverişsiz hale getirilenler 
3502 19 90 - Diğerleri 

- Süt albumini(iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini 
konsantreleri dahil): 

3502 20 10 - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya 
elverişsiz hale getirilenler 
- - Diğerleri: 

3502 20 91 - Kurutulmuş(yaprak, pul, flokon ve toz halinde) 
3502 20 99 Diğerleri 

Diğerleri: 
• - Albuminler (yumurta albumini "ovalbümin"ve süt albumini 
'laktalbumin" hariç): 

3502 90 20 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya 
elverişsiz hale getirilenler • 

350290 70. — ^piğBflşarb, 
3502 90 90 -rAibüraınatlarVe diğer albumin türevleri 

.1.1 • ' ( ( # 
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3505 10 
3505 10 10 
3505 10 90 
3505 20 
3809 

3809 10 . 

3809 9100 

3809 92 00 

3809 93 00 

3824 60 
4501 

4501 10 00 
4501 90 00 
5201 00 
5301 

5302 

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar 
Dekstrinler 
Diğerleri 
Tutkallar 
Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 
mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde 
"apre veya finisaj" müstahzarları, boyayıcı maddelerin 
sabitleştirilmesini veya boya işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar(örneğin; 
müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi): 
- Esası nişastalı madde olanlar 
-Diğerleri / 
- - Mensucat sanayinde veya benzer sanayilerde kullanılan 
türde olanlar (3809 91 00 90 11 19 dışındakiler) 
- - Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayiilerde kullanılan türde 
olanlar (3809 92 00 90 00 dışındakiler) 
- - Deri sanayiinde veya benzeri sanayiilerde kullanılan türde 
olanlar (3809 93 00 90 00 dışındakiler) 
Sorbitol (2905 44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) 
Tabii mantar(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); 
döküntü mantar, kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş 
mantar: 
-Tabii mantar(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) 
-Diğerleri 
Pamuk(karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 
Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); 
keten kıtık döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle 
elde edilen döküntü dahil) 
Kendir (Cannabis sativa L.),(ham veya işlenmiş fakat iplik 
haline getirilmemiş) kendir kıtık ve döküntüleri (iplik 
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) 

^ 
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TABLO B 
8703 21 90 
8703 22 90 
8703 23 90 
8703 24 90 
8703 31 90 
8703 32 90 
8703 33 90 

= Türkiye Büyük Millet Meclisi 

lîl V/UV'V' 

(S. Sayısı: 416) 
' > İ 5 ^ 
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EKIII 

(4 ncü Maddenin 5 nci paragrafında atıfta bulunulan ürünler listesi) 

TABLO A 

4202 
4202 19 90 50 00 
4202 39 
4202 99 
4819.40 00 
6403 
6405 
6405 90 10 
6406 
6406 99 50 
6406 99 80 

6911 
6912 
7312 
7312 10 5100 00 
7312 10 59 00 00 
7312 10 79 00 00 
7312 90 90 10 00 
871110 
871120 
8712 

8701.90.11.00 
8701.90.15.00 
8701.90.21.00 
8701.90.25.00 
8701.90.31.00 
8701.90.50.00 

8702.10 
8702.10 
8702.10 
8702.10 
8702.10 
8702.10 
8702.10 
8702.10 
8702.90 
8702.90 
8702.90 
8702.90 

11.12 
11.13 
19.12 
19.13 
91.12 
91.13 
99.12 
99.13 
11.12 
11.13 

.19.12 

.19.13 

TABLO B 

8702.90.31.12 
8702.90.31.13 
8702.90.39.12 
8702.90.39.13 

8703.21 
8703.21 
8703.22 
8703.22 
8703.23 
8703.23 
8703.23 
8703.23 
8703.31 
8703.31 
8703.32 
8703.32 
8703.32 
8703.32 

.10.10 

.90.10 

.19.10 

.90.10 

.19.11 

.19.12 

.90.11 

.90.12 

.10.10 

.90.10 

.19.11 

.19.12 
90.11 
90.12 

8704.21. 
8704.21. 
8704.21. 
8704.21. 
8704.22. 
8704.22. 
8704.23. 
8704.23. 
8704.31. 
8704.31. 
8704.31. 
8704.31. 
8704.32. 
8704.32. 

31.00 
39.00 
91.00 
99.00 
91.00 
99.00 
91.00 
99.00 
31.00 
39.00 
91.00 
99.00 
91.00 
99.00 

/£*% 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 

O A 
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EK IV 

(6 ncı Maddede atıfta bulunulan Ürünler listesi) 

G.T.I.P. TANIM VERGI(%) 
Anlaşmanın yürürlüğe 

girdiği tarihten 
31.12.2000'ekadar 

1.1.2001 
tarihi sonrası 

4101,4103 Ham deriler 30 

4403 20 90 6 

4403 20 90 7 

İnce tarafının çevresi 20 cm 
den küçük olmayan çam 
ağacı, kütükler halinde 

Kütükler halinde ladin ağacı 

20 

4403 91 İşlenmemiş meşe ağacı 50 

4403 99 99 1 işlenmemiş dişbudak ağacı 50 

4403 99.99 2 İnce tarafının çevresi 20 cm 
den küçük olmayan kayın 
ağacı, kütükler halinde 

10 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

u: -
A 

(S. Sayısı: 416) " ^ ^ V U 
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E K V 

Türkiye'de tarife tavanına konu olan Litvanya menşeli tekstil ürünlerinin listesi: 

Kategori 
I 

1 

2 

3 

4 

5 

CNKodu 

5204 11 00 
5204 19 00 

5205 
5206 
5604 90 00 *50 

•5208 
5209 
5210 
5211 
5212 

581100 00*91 
•92 , 

6308 00 00*11 
• 19 

5512 
5513 
5514 
5515 

5803 90 30 

5905 00 70*10 

6308 00 00 • 20 

6105 10 00 
6105 20 10 
6105 20 90 
6105 90 10 

6109 10 00 
6109 90 10 
6109 90 30 
6110 20 10 
61103010 

6101 10 90 
610120 90 
610130 90 ' 

6102 10 90 
6102 20 90 
6102 30 90 

Tanım 

Pamuk ipliği (perakende olarak satılacak hale 
getirilmemiş) 

Pamuklu mensucat (gaz mensucat, kordelalar, kadife, 
pelüş ve tırtıl mensucat, tüller ve diğer ağ mensucat 
hariç)'' 

Sentetik devamsız liflerden veya döküntülerinden 
dokunmuş mensucat (kordelalar, kadife, pelüş, havlu 
cinsi bukleli mensucat ve tırtıl mensucat hariç) 

Gömlekler, tişörtler; yuvarlak balıkçı veya "polo" 
yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler (Yünden 
veya ince hayvan kıllarından olanlar hariç) fanilalar, 
atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) 

Anoraklar, rüzgarlıklar, kolsuz ceketler ve benzeri 
eşya; kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri 
eşya (Ceketler ve blazerler hariç), anoraklar, 
rüzgarlıklar, kolsuz ceketler vo benzeri eşya (örme) 

Tarife tavanı 

567 
. (ton) 

506 
(ton) 

97 
(ton) 

342 
(ton) 

292 
(ton) 

1 Tercihli düzenleme, kombine nomenklatürtin yorumlanmasına ilişkin kurallara halel gelmeksizin, malların 
tanımlanması için kullanılan üslubun sadece tanıtıcı bir niteliğe, sahip olduğu gözönündc bulundurularak, CN 
Kodlarnun veya ııygua olduğu takdirde, önünde yıldız bulunan Taric Kodlarının kapsamı çerçevesinde 
belirlenmektedir. 

2 Türkiye sözkonusu lav; 
belirleyebilir. 

anları aşan irtjajajtjjrin ilgili yılın herhangi bir zamanında gümrük vergilerini yeniden 

i f V V * • * * : & • ' • ; • ' vr"t V 
// . ' .-. .. . • .'IViı ı 1 w V i 'ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
İ' 
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Kategori 

6 

7 

8 

9 

15 

CN Kodu 
6110 10 10 
61101031 
6110 1035 
6110 1038 
6110 1091 
6110 10 95 
6110 1098 
6110 20 91 
6110 20 99 
61103091 
6110 30 99 

6203 4110 
6203 41 90 
6203 42 31 
6203 42 33 
6203 42 35 
6203 42 90 
6203 43 19 
6203 43 90 
6203 49 19 
6203 49 50 

6204 6110 
6204 62 31 
6204 62 33 
6204 62 39 

6204 63 18 
6204 69 18 

6211 32 42 
6211 33 42 
621142 42 
621143 42 

6106.1000 
6106 20 00 
6106 9Ü 10 

6206 20 00 
6206 30 00 
6206 40 00 

6205 10 00 
6205 20 00 
6205 30 00 

5802 1100 
5802 19 00 

6302 60 00 * 9ü 

6202 11 00 
6202 12 10 • 90 
6202 12 90 »90 
6202 13 10 » 90 
6202 13 90*90 

6204 3100 
6204 32 90 
6204 33 90 
6204 39 19-

6210 3000 ^mt* 

A...- •••*•"• ! -

Tanım 

Erkekler ve erkek çocuklar için dokunmuş mensucattan 
• kısa pantolonlar, şortlar (yüzme kıyafetleri hariç) ve 
pantolonlar (bol pantolonlar dahil); kadınlar ve kız 
çocuklar için yünden, pamuktan veya suni liflerden 
dokupmuş mensucattan pantolonlar ve bol pantolonlar; 
pamuktan, sentetik veya suni liflerden vücudun alt 
kısmına giyilen astarlı spor kıyafetleri (kategori 16 
veya 29'da yer alanlar hariç) 

Kadınlar veya kız çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden bluzlar, gömlekler ve 
gömlek-blıızlar (ömıe olsun olmasın) 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, , 
.sentetik veya suni liflerden gömlekler (örme olanlar 
hariç) 

Pamuktan havlu cinsi bukleli, mensucat; pamuktan 
tuvalet ve mutfak bezleri (havlu cinsi mensucattan) 
(örme olanlar hariç) 

Kadın ve kız çocuklar için yünden, pamuklan, sentetik 
veya suni liflerden dokunmuş mensucattan mantolar, 
yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve 
benzeri eşya; ceketler ve blazerler (kategori 21'de yer 
alan parkalar hariç) 

- •S ı . . 

Tarife tavanı 

311 
(1 000 adet) 

179 
(1 000 adet) 

297 
(1000 adet) 

21 
(ton) 

41 
• (1 000 udot) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) V,, .» ' -
vf n 
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Kategori 

16 

17 

20 

39 

10 

12 

CNKodu 

6203 11 00 
6203 12 00 
6203 19 10 
6203 19 30 
6203 21 00 
6203 22 80 
6203 23 80 
6203 29 18 

621132 31 
6211.33 31 

6203 31 00 
6203 32 90 
6203 33 90 
6203 3919 

6302 2 1 0 0 
63022290 
6302 29 90 
6302 3 1 1 0 
6302 3190 
6302 32 90 
6302 39 90 

6302 5110 
6302 51 90 
6302 53 90 
6302 59 00 • 90 
6302 9 1 1 0 
6302 9190 
6302 93 90 
6302 99 0 0 * 9 0 

6111 10 10 
611120 10 
611130 10 
6111 90 00 M İ 

6116 10 10 
6116 10 90 
6116 9100 
6116 92 00 
611693 00 
611699 00 

6115 12 00 
6115 19 10 .. 
6115 19 90 
61152011 
6115 20 90 

6115 9100 
6115 92 00 
6115 93 10 
6115 93 30 
6115 93 99 
6115 99 00 

Tanım 

Erkekler ve erkek çocuklar - için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve takımlar 
(kayak kıyafetleri hariç) (örme olanlar hariç); erkekler 
ve erkek çocuklar için pamuktan veya suni liflerden dış 

• tarafı tek veya aynı mensucattan olan astarlı spor 
kıyafetleri 

Erkekler veya erkeki çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden ceketler ve blazerler (örme 
olanlar hariç) 

Yatak çarşafları (örme olanlar hariç) 

Masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri (örme 
olanlar hariç) (pamuklan havlu cinsi bukleli 
mensucattan olanlar hariç) 

Eldivenler (örme) 

Külotlu çoraplar ve taytlar, kısa ve imin konçtu 
çoraplar, sökeller (bebekler için olanlar hariç) (vâris 
çorapları dahil) (kategori 70'cle yer alanlar hariç) 
(örme) • 

Tarife tavanı 

20 
(1 000 adet) 

17 
(1 000 adet) 

149 
(ton) 

27 
(ton) 

238 
(1 000 çift.) 

552 
(1 000 çili veya adet) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
im i'; 



- 3 9 -

Kategori 

13 

M 

18 

19 

21 

22 

CN Kodu 

6107 1100 
6107 12 00 
6107 19 00 

6108 2100 
6108 220Ü 
6108 29 00 

6201 11 Ü0 
6201 12 10*90 
6201 12 9 0 * 9 0 
6201 13 10*90 
6201 13 9 0 * 9 0 

6110 20 00 

6207 1100 
6207 19 00 
6207 2100 
6207 22 ÜÜ 
6207 29 00 
6207 91 00 
6207 92 00 
6207 99 00 

6208 1100 
6208 19 10 
6208 19 90 
6208 21 00 
6208 22 00 
6208 29 00 
6208 91 10 
6208 91 90 
6208 92 10 
6208 92 90 
6208 99 00 

6213 20 00 
6213 90 00 

6201 12 10 * 10 
6201 12 9 0 * 10 
6201 13 10* 10 
6201 13 9 0 * 10 
6201 91 00 
6201 92 00 
6201-93 00 

6202 12 10* 10 
6202 12 9 0 * 1 0 
6202 13 1 0 * 1 0 
6202 13 9 0 * 1 0 
6202 9100 
6202 92 00 
6202 93 00 

62113211 
621133 41 
6211 42 41 
6211 43 41 

5508 10 11 
55Ü8 10 19 

Tanım 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni lillerden külotlar ve slipler, kadınlar 
ve kız çocuklar için külotlar ve slipler (örme) 

Erkekler ve erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden dokunmuş mensucattan 
paltolar, yağmurluklar, kolsuz kısa ceketler, pelerinler 
vo benzeri eşya (kategori 21 'de yer alan parkalar hariç) 

Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, 
külotlar, slipler, gece gömlekleri, pijamalar, 
robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme olanlar hariç) 

Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, 
kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, 
gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve 
benzerleri (örme olanlar hariç) 

Mendiller (örme olanlar hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni lillerden 
parkalar; anoraklar, rüzgarlıklar, kolsuz kısa ceketler 
ve benzeri eşya (örme olanlar hariç); pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden vücudun üst kısmına 
giyilen astarlı spor kıyafetleri (kategori 16 veya 29'da 
yer alanlar hariç) 

Sentetik devamsız lillerden veya döküntülerden iplikler 
(perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 

Tarife tavanı 

355 
(1000 adet) 

8 
(1 000 adet) 

17 
,(1 000 adet) 

262 
(1 000 adet) 

91 
(1000 adet) 

97 
(ton) 

(S. Sayısı: 416) Ş ? ' ^ | 

••(; •» .i > • • • . . . '.»'Ç* 
v •'• • • • ' . ' • ' . : • • . \ ' ' £ ' • • : J :-;- .'i m 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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23 

21 

26 

1 

CN Kodu 
5509 110ü 
5509 12 00 
5509 21 10 
5509 2190 
5509 22 10 
5509 22 90 
5509 3110 
55Û9 31 90 
5509 32 10 
5509 32 90 
5509 4110 
5509 41 90 
5509 42 10 
5509 42 90 
5509 5100 
5509 52 10 
5509 52 90 
5509 53 00 
5509 59 00 
5509 61 10 •• 
5509 6190 
5509 62 00 
5509 69 00 
5509 91 10 
5509 9190 
5509 92 00 
5509 99 00 

5508 20 10 

5510 1100 
5510 12 00 
5510 20 00 
55103000 
5510 9000 

6107 2100 
6107 22 00 
6107 29 00 
6107 91 00 
6107 92 00 
6107 99 00*10 

610Ü 31 10 
6108 3190 
6108 32 11 
6108 32)9 
6108 32 90 
6108 39 00 
610891 00 
6108 92 00 
6108 99 10 . 

6104 4100 
6104 42 00 
6104 43 00 
6104 44 00 

6204 4100 
6204 42 00 
6204 43 00 
6204 44 00 . ' ~ • 

Tanım 

Suni devamsız liflerden veya döküntülerinden iplikler 
(perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 

Erkekler veya erkek çocuklar için gece gömlekleri, 
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya 
(örme) 

Kudınlar veyn kız. çocuklar için gecelikler, pijamalar, 
lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya (örme) 

Kadınlar veya kız çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liderden elbiseler 

Tarife tavanı , 

46 
(ton) 

84 
(1 000 adet) 

65 
(1 000 adet) 

/ • *> ' 1 \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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Kategori 

27 

28 

29 . 

31 

32 

33 

CN Kodu 

6104 5100 
6104 52 00 
6104 53 00 
6104 59 00 

6204 51 00 . 
6204 52 00 
6204 53 00 
6204 59 10 

610341 10 ' 
6103 4190 
6103 42 10 
6103 42 90 
6103 43 10 
6103 43 90 
6103 49 10 
6103 49 91 . 

6104 6110 
61046190 
6104 62 10 
6104 62 90 
61046310 
6104 63 90 
6104 69 10 
6104 69 91 . 

6204 11 00 
6204 12 00 
6204 13 00 
6204 19 10 
6204 2100 
6204 22 80 
6204 23 80 
6204 29(8 

62114231 
6211 43 31 

6212 1000 

5801 10 00 
58012100 
580122 00 
580123 00 
5801 24 00 
580125 00 
580126 00 
5801 31 00 
580132 00 
580133 00 
580134 00 
580135 00 
58013600 

5802 20 00 
5802 30 00 

5407 20 11 

6305 3191 
6305 3199 

„>* 

Tanım 

Kadınlar ve kız çocuklar. için etekler (pantolon 
elekler dahil) 

Yünden, pamuktan, sentetik veyıı suni liflerden 
pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa 
pantolonlar vo şortlar (yüzme kıyafetleri hariç) (örme) 

Kadınlar veya kız çocukları için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takımlar ve takım elbiseler 
(örme olanlar hariç)(kayak kıyafetleri hariç); kadınlar 
veya kız çocuklar için pamuktan, sentetik veya suni 
liflerden dış tarafı tek veya aynı mensucattan olan 
astarlı spor kıyafetleri 

Sutyenler (örülmüş olsun olmasın) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden 
dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (kordelalar 
ve pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat hariç) ve 
tulle edilmiş mensucat 

Genişliği 3 m'den az olan polietilen veya 
polipropileıı şerit ve benzerlerinden dokunmuş 
mensucat 

Şerit veya benzerlerinden ambalaj için torba ve 
çuvallar (örme olanlar hariç) 

.t.'tii W*>_v 

Tarife tavanı -

56 
(I 000 adet) 

« 

60 
(1000 adet) 

24 
(1000 adet) 

94 
(1000 adet) 

14 
(ton) 

36 
(ton) 

/,' ''. ^ ''' 
'•• -•'''>• ' , ' 

.. / (/ ^ 
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Kategori 

34 

35 

36 

37 

CNKodu 

5407 20 19 

" , 
5407 10 00 
5407 20 90 
5407 30 00 
5407 41 00 
5407 42 10 
5407 42 90 
540? 43 00 
5407 44 10 
5407.44 90 
5407 5100 
5407 52 00 
5407 53 10 
5407 53 90 
5407 54 00 
5407 60 10 
5407 60 30 
5407 60 51 
5407 60 59 
5407 60 90 • 
5407 71 00 
5407 72 00 • ' . 
5407 73 10 
5407 73 91 
5407 73 99 
5407 74 00 
5407 8100 
5407 82 00 
5407 83 10 
5407 83 90 
5407 84 00 
5407 9100 
5407 92 00 
5407 93 10 ' . 
5407 93 90 
5407 94 00 

581100 0 0 * 9 5 

5905 00 7 0 * 9 0 

5408 10 00 
5408 2100 
5408 22 10 
5408 22 90 
5408 23 10 
5408 23 90 
5408 24 00 
5408 31 00 
5408 32 00 
5408 33 00 
5408 34 00 , 

581100 0 0 * 9 6 

5905 00 70 • 20 

S516 1100 
5516 12 00 
5516 13 00 
5516 14 00. 
55162100 
55162200 
5516 23 10 
5516 23 90 
5516 24 00 

Tanım 

Genişliği 3 metro veya daha fada olan polictilcn veya 
polipropilen şerit ve benzerlerinden dokunmuş 
mensucat 

Sentetik fılament ipliklerinden dokunmuş mensucat 
(kategori 114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve 
dış lastiği için olanlar hariç) 

Suni fılament ipliklerinden dokunmuş mensucat 
(kategori 114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve 
dış lastiği için olanlar hariç) 

Suni devamsız liflerden dukunımış mensucat 

•'•" ^ " •>' ••» A 

, Tarife tavanı 

1.2 
(ton) 

40 
(ton) 

9 
(ton) 

58 
^ (ton) 

J ' •''• \ ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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Kategori 

38 A 

38 B 

40 

41 

CN Kodu 
5516 31 00 
5516 32 00 
5516 33 00 
5516 34 00 
551641 00 
5516 42 00 
5516 43 00 
5516 44 00 
5516 9.100 
5516 92 00 
5516 93 00 
5516 94 00 

5803 90 50 

5905 00 70 »30 

6002 43 11 
6002 93 10 

6303 91 00 • 10 
6303 92 90 » 10 
6303 99 9 0 * 2 0 

6303 9 1 0 0 * 9 1 
• 9 9 

6303 92 9 0 * 9 0 
6303 99 90*31 

• 3 9 
• 9 0 

6304 19 10 
6304 19 9 0 * 9 1 
6304 92 00 
6304 93 00 * 90 
6304 99 00 * 92 

540110 11 
5401 10 19 

5402 10 10 
5402 10 90 
5402 20 00 
5402 31 10 
5402 3130 
5402 31 90 
5402 32 00 
5402 33 10 
5402 33 90 
5402 39 10 
5402 39 90 
5402 49 10 
5402 49 91 
5402 49 99 
5402 51 10 
5402 5130 
5402 5190 
5402 52 10 
5402 52 90" ' 
540259 10. 
5402 59 90 " 
5402 61 10 . > ' 
5402 6 1 3 0 ,->••. 
5402 6190 .;" <• 
5402 62 10 ' .'• 
5402 62 90 :•• • \ 
5402 69 10 i„ ; ' 
5402 69 90 •;' 

Tanını 

Sentetik liderden perdelik mensucat (tül perdeler 
dahil) (örme) 

Tül perdeler (örme olanlar hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liderden 
dokunmuş perdeler (iç storlar, perde ve yatak 
farbelaları ve diğer mefruşat eşyası dahil) (örme 
olanlar hariç) 

Perakende satılacak hale getirilmemiş sentetik fılament 
iplikleri (metrede 50 turdan az bükümlü veya 
hükümsüz tekstüre edilmemiş tek katlı olanlar hariç) 

.s*»>,*!rM,'-,,r 

• • ' . • ' . ' • ' " ' « 

' • ' ' . » • • -

j * 

Tarife tavanı 

3.3 
(lon) 

0.3 
(ton) 

8 
(ton) 

113 
(ton) 

/ 

'.. \ ^ J 

KL" 

*J 
**: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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KateRoıi 

42 . 

43 

47 

48 

49 

50 

/ • 

CNKodu 
5604 20 0 0 * 10 
5604 90 00 »40 

• 9 0 

5401 20 10 

5403 10 00 
5403 20 10 
5403 20 90 
5403 32 0 0 * 9 0 
5403 33 90 
5 4 0 İ 3 9 0 0 , 
5403 4 1 0 0 
5403 42 00 
5403 49 00 

5604 20 00 * 20 

52042000 

5207 1000 
5207 90 00 

5401 10 90 
5 4 0 1 2 0 90 

5406 10 00 
5406 20 00 

5508 20 90 

551130 00 

5106 10 10 
5106 10 90 
5106 20 1İ 
5106 20 19 
5106 20 91 
5106 20 99 

5108 10 10 
5108 10 90 

5107 10 10 
5107 10 90. 
5107 2010 
5107 20 30 
5107 2051 
51072059 
5107 20 91 
5107 20 99 

5108 20 10 
5108 20 90 

5109 10 10 
5109 10 90 
5109 90 10 
5109 90 90 

51111100 
5111 19 Kl-
S l l l . 1 9 9 0 
5111'19-31 , !,' 
.51112000 i 

Tanım 

Perakende satılacak hale getirilmemi; sentetik ve suni 
fılamenl iplikleri; suni liflerden iplikler, perakende 
satılacak hale getirilmemi; suni fılamcnt iplikleri 
(metrede 250 turdan az bflkilnılü veya hükümsüz tek 
katlı viskoz ipeğinden iplikler ve tckstüre edilmemi; 
selüloz asetat iplikleri hariç) 

Sentetik veya suni fılamcnt iplikleri, suni devamsız 
liflerden iplikler, pamuk ipliği (perakende olarak 
satılacak hale getirilmiş) ' .'•' , , . , ' • . 

Karde edilmiş (strayhgam) yün iplikleri veya ince 
hayvan kıllarından iplikler (perakende olarak satılacak 
haje getirilmemi;) 

Tararımı; (kamgam) yün iplikleri veya ince hayvan 
kıllarından iplikler (perakende olarak satılacak hale 
getirilmemi;) 

Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende 
olarak satılacak hale getirilmiş) 

Yün veya ınoe hayvan kıllarından dokunmuş 
mensucat 

Tarife tavanı 

19 
(ton) 

12 
(ton) 

3 
(ton) 

9 
(ton) 

.5 
(ton) 

12 
(ton) ,, 

" K > M ^ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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Kategori 

• . . . . 

53 

5 4 

55 

56 

58 

59 

CN Kodu 
5111 3Ü 10 
5111303ü 
511130 90 
5,11190 1ü 
511190 91 
51119093 
51119099 , 

5112 1100 
5112 19 10 
5112 19 90 
5112 20 00 
511*230 10 
511-2 30 30 
511230 9ü 
51129010 
511290 91 
5112 90 93 
5112 90 99 

5803 10 00 

5507 00 00 

5506 1000 
5506 20 0Ü 
5506 30 00 
5506 90 10 
5506 90 91 
5506 90 99 

5508 10 90 

5511 10 00 
551120 00 

5701 10 10 ' 
5701 10 91 
5701 10 93 
570110 99 
570190 10 
5701 90 90 

5702 10 00 
5702 3 1 1 0 
5702 3 1 3 0 
5702 3190 
5702 32 1ü . 
5702 32 90 
5702 39 10 
5702 4110 
5702 4190 
5702 42 10 
5702 42 90 • • 
5702 49 10 
5702 5100 
5702 52 00 
5702 59 00 • 20 
5702 91 00 
5702 92 00-
5702 99 0 0 * 2 0 

Tanım 

l'amtıktan gaz mensucat 

Suni devamsız lifler (döküntüler dahil) (karde edilmiş, 
tatanrnış veya iplik imali için başka şekilde işlem 
görmüş) 

Sentetik devamsız lifler (döküntüler dahil) (karde 
edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde 
işlem görmüş) 

Sentetik devamsız liflerden iplikler (döküntüler dahil) 
(perakende olarak satılacak hale getirilmiş) 

Düğümlü veya sarmalı halılar ve benzeri yer 
kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın) 

Halılar ve diğer tekstil yer kaplamalan (kategori 58'de 
yer alan halılar hariç) 

Tarife tavanı 

0.15 
(ton) 

1 
(ton) 

. 9 
(ton) 

8 
(ton) 

• 42 
' • (ton) 

47 
(ton) 

y?£''•>"" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 

' „;•• / ' • " - • * 

^K.-vC 
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Kategori 

60 

61 

62 

CNKodu 
5703 İÜ 10 
57031090 
5703 20 11 
5703 20 19 
5703 20 91 
5703 20 99 
5703 30 11 
5703 30 19 
5703 30 51 
5703 30 59 
5703 30 91 
5703 30 99 
5703 90 10 
5703 90 90*90 

5704 10 00 
5704 90 00 

5705 00 10 
5705 00 31 
5705 00 39 
5705 00 90 • 11 

•19 

5805 00 00 

5806 10 00 »90 
5806 20 00 
5806 31 10 
5806 3190 
5806 32 10 
5806 32 90 

5806 39 00 * 90 
5806 40 00 »90 

5606 00 91 
5606 00 99 

5804 10 11 
5804 10 19 
5804 10 90 
580421 10 
5804 2190 
5804 29 10 
5804 29 90 
5804 30 00 

5807 10 10 
580710 9ü 

5808 10 00 
5808 90 00 

5810 10 10 
5810 10 90 
5810 91 10 
5810 91 90 
5810 92 10 
5810 92 90 
5810 99 10 
5810 99 90 

,1 

Tanım 

El ile dokunmuj duvar halıları (Oobelins, Flanders, 
Aubıısson, Bcauvais ve benzeri ile iğne işlemesi duvar 
kaplamaları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya 
halinde olsun olmasın) 

Kordelalar ve paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik 
veya liflerden atkı ipliksiz kordelalar (böldükler) 
(kategori 62'de yer alan etiketler ve benzeri eşya hariç) 
(Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli 
maddelerden elastiki mensucat (örme olanlar hariç) 

Tırtıl iplik (kıtık şenif iplikler dahil), gipe iplikler, 
(melalize iplikler ve E<pe edilmiş at kılından iplikler 
hariç) 

Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme 
mensucat hariç); el işi Veya makina işi parça, şerit 
veya motif halinde dantel) 

Dokunmaya elverişli maddelerden işlenmemiş 
etiketler, armalar ve benzeri eşya (parça halinde, şerit 
halinde veya şekline ya da ölçüsüne göre kesilmiş) 
(dokunmuş) 

l'arçn halinde kordonlar, şeritçi eşyası ve benzeri süs 
eşyası, saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya 

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler 

Tarife tavanı 

0.15 
(ton) 

7 
(ton) 

11 
(ton) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) £'<J^'\ 
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Kategori 

63 

65 

66 

CNKodu 

5906 9100 

6002 10 10 »10 
6002 10 90 
6002 30 10 »10 
6002 30 90 

600110 00*10 

6002 20 31 
6002 43 19 

5606 00 10 

6001 10 00 «20 
.60012100 
600122 00 
6001 29 10 
600191 10 
60019130 
600191 50 
6001 91 90 
6001 92 10 
600192 30 
6001 92 50 
600192 90 
6001 99 10 

6002 10 10*91 
6002 20 10 
6002 20 39 
6002 20 50 
6002 20 70 
6002 30 10*910 
6002 4100 
6002 42 10 •* 
6002 42 30 
6002 42 50 
6002 42 90 
6002 43 31 
6002 43 33 
6002 43 35 
6002 43 39 
6002 43 50 
6002 43 91 
6002 43 93 
6002 43 95 
6002 43 99 
6002 91 00 
6002 92 10 
^002 92 30 
6002 92 50 
6002 92 90 
6002 93 31 
6002 93 33 
6002 93 35 
6002 93 39 
6002 93 91 
6002 93 99 

6301 1000 
630120 91 
630120 99 
630130 90 
6301 40 90*91 

•99 
6301 90 9ü »21 

•99 

Tanım 

Ağırlık itibariyle % S veya daha fazla elastomerik iplik 
içeren sentetik fillerden örme mensucat ve ağırlık 
itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içeren örme 
mensucat 

Sentetik liflerden raschel danteli ve uzun tüylü 
mensucat 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden örme 
mensucat (kategori' 38 A ve 63 'de yer alanlar hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden 
batt™y£{iga£îdg*t(itlanıye!erı (örme olanlar hariç) 

/ '.*' <* \ 

Tarife tavanı 

. 5 ' 
(ton) 

26 
(ton) 

5 - ' . ' • ., ..... 

(ton) , ' , „•-• 

. : ' ' • ' ' • * 

<-<...'--.î' 
'V 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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Kategori 

67* 

6113 00 10 

6117*1000 
6 1 1 7 2 0 0 0 
6İ17 80 10 
6117 80 90 
6 1 1 7 9 0 0 0 

6301 20 10 
6 3 0 ( 3 0 10 
630İ 40 10 
6301 90 10 

6302 10 10 
6302 10 90 
6302 40 00 
6302 60 00 • 10 

6303 11 00 
6303 12 00 
6303 1900 

6304 1100 
6304 91 00 

6305 20 0 0 * 1 0 
6305 31 10 
6305 39 0 0 * 9 1 
6305 90 00 * 20 

6307 10 10 ' 
6307 90 10 

6111 1090 
6111 20 90 
611130 90 
6 1 1 1 9 0 0 0 * 1 9 

620910 0 0 * 9 0 
6209 20 00 • 90 
6209 30 0 0 * 9 0 
6209 90 00 * 90 

6108 11 10 
6108 1190 
6108 19 10 
6108 1990 

6115 1100 
6115 20 19 
6115 93 91 

611231 10 
6112 3190 
6112 39 10 
6112 39 90 
611241 10 
6112 4190 
6112 49 10 
6112 49 90. 

6211.11-00 
6211 12 00 

.• ' . Tanım ' .. • " 

Giyim eşyasının diğer aksesuarı (örme) (bebekler için 
olanlar hariç); her çeşit mefruşat eşyası (örme); 
perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbclal arı ve 
diğer mefruşat eşyası (örme), battaniyeler ve diz 
battaniyeleri (örme), giyim eşyasının veya giyim eşyası 
aksesuarının parçaları (örme) 

Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı (kategori 10 ve 
87'do yer alan bebekler için eldivenler hariç); bebekler 
için uzun ve kısa koııçlu çoraplar, soketler (örme 
olanlar hariç) (kategori 88'de yer alanlar hariç) 

Kadınlar veya kız çocuklar için kombinezon, jüp veya 
jüponlar (örme) 

Tek katı 67 desilekslon (6,7 leks) uz olan sentetik 
liderden külotlu çoraplar ve tayllar. Kadınlar, için 
sentetik liflerden uzun çoraplar 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden yüzme 
kıyafetleri 

23 
(ton) 

19 
(ton) 

15 
(1000 adet) 

1029 
(I 000 çili veya adet) 

30 
(1000 adet) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 



Kategori 

73 

74 

75 . 

1 
76 

77 

78 

CN Kodu 

6 1 1 2 1 1 0 0 
6112 1200 
6112 1900 

6104 1100 
6104 12 00 
6104 13 00 
6104 1900 • 10 
6104 2100 . 
6104 22 00 
6104 23 00 
6104 29 0 0 * 10 

6103 1100 
6103 12 00 
6103 19 00 
6103 2100 ' 
6103 22 00 
6103 23 00 
6103 29 00 

6203 22 10 
6203 23 10 
6203 29 11 
6203 32 10 
6203 33 10 
6203 39 11 
6203 42 11 
6203 42 51 
6203 43 11 
6203 43 31 
6203 49 11 
6203 49 31 

6204 22 10 
6204 23 10 
6204 29 11 
6204 32 10 
6204 33 10 
6204 39 11 
6204 62 11 
6204 62 51 
6204 63 11 
6204 63 31 
6204 69 11 
6204 69 31 

6211 32 10 
6211 33 10 
6211 42 10 
6211 43 10 

6211 20 00» 10 

6203 41 30 ' 
6203.42 59 
6203 43'39 
6203 49 39 

6204 61 80 
6204 61 90 
6204 62 59 
6204 62 90 
6204 63 39 

Tanım 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden örme 
spor kıyafetleri ' 

Kadınlar veya kız çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve tabmlar 
(örme) (kayak kıyafetleri hariç) 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve takımlar 
(örme) (kayak kıyafetleri hariç) 

Erkekler veya erkek çocuklar için mesleki kıyafetler 
(önne olanlar hariç) Kadınlar veya kız çocukları için 
önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (örme 
olanlar hariç) 

Kayak kıyafetleri (örme olanlar hariç) 

Giyim eşyası (örme olanlar hariç) (kategori 6, 7, 8, 14, 
15, 16, 17, 18, 21,26, 27 ,29 ,68 , 72, 76 ve 77'de yer 
alan giyim eşyaları hariç) 

• • - . - i — : — i : : . . '•» 't 

_•' Tarife tavanı 

35 
(1 000 adet) 

11 
• (1 000 adet) 

3 
(1 000 adet) 

47 
(ton) 

7 
(ton) 

36 
(ton) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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KateROri 

83 

84 

.85 

86 

87 

88 

CNKodu 
62Ü4 63 9Ü 
6204 69 3!) 
6204 69 50 

6210 40 00 
6210 50 00 

62113100 
621132 90 
621133 90 
62114100 
621142 90 
621143 90 

6101 10 10 
610120 10 
6101 30 10 

6102 10 10 
6102 20 10 
6102 30 10 

6103 3100 
6103 32 00 
6103 33 00 
6103 39 00* 10 

6104 3100 
6104 32 00 
6104 3300 
6104 39 00*10 

6112 20 00*10 

6113 00 90 

6114 1000 
6114 20 00 
61143000 

6214 20 00 
6214 30 00 
6214 40 00 
6214 90 10 

6215 20 00 
6215 90 00 

6212 20 00 
6212'30 00 
6212 90 00 

6209 10 00*10 
6209 20 00*10 
6209 30 00 * 10 
6209 90 00 • 10 

6216 00 00 

6209 10 00-* 20 
6209 20 00 * 20 
6204 3000* 20 
6209 90 00 • 20 

Tanım 

Paltolar, ceketler, blazerler ve diğer giyim eşyası 
(kayak kıyafetleri dahil) (örme) (kategori 4, 5, 7, 13, 
24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75'de yer alanlar 
hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden şallar, 
eşarplar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya 
(örme olanlar hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liderden 
boyun bağları, papyonlar ve kravatlar (örme olanlar 
hariç) 

Korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, çorap 
bağları, jartiyerler ve benzeri eşya ve bunlar için 
parçalar (öı lllllulş olsun olmasın) 

Eldivenler (örme olanlar hariç) 

Uzun ve kısa konçlu çoraplar ve sökeller (örme olanlar 
hariç); giyim eşyasının diğer aksesuarı, giyim eşyasının 
veya giyim eşyası aksesuarının parçalan (bebekler için 
olanlar^çij^iânno olanlar hariç) 

./(" «f >."' ' ' ' ,flk. 

Tarife tavanı 

11 
(ton) 

2 
(ton) 

0.15 
(ton) 

21 
(I 000 adet) 

6 
(ton) 

1.35 
(ton) 

' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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KatCRori 

90 

91 

93 

94 

95 

96 

CN Kodu 
6217 10 00 
6217 90 00 

5607 4100 
5607 49 11 
5607 49 19 
5607 49 90 
5607 50 11 
5607 50 19 
5607 50 30 
5607 50 90 

6306 2100 
6306 22 00 
6306 29 00 

6305 20 00 • 90 
6205 32 90 * 99 
6305 39 00 « 90 

5601 10 10 
5601 10 90 
5601 21 10 
5601 21 90 
5601 22 10 
560122 91 
560122 99 
560129 00 
560130 00 

5602 10 19 
5602 10 31 
5602 10 39 
5602 10 90 
5602 2100 
5602 29 90 
5602 90 00 

5807 90 10» 10 

5905 00 70 * 50 

6210 10 10 

6307 90 91 

5603 00 10 
5603 00 91 
5603 00 93 
5603 00 95 
5603 00 99 

5807 90 10* 10 

5905 00 70 * 40 

6210 1091 
6210 10 99 

6301 40 90* 10 
630190 90* 10 

6302 22 10-
6302 32 10 
6302 53 10 
6302 93 10 

Tanım 

Sentetik liflerden sicimler, kordonlar, ip ve halatlar 
(örülmüş olsun olmasın) 

Çadırlar 

DoKunmuş mensucattan ambalaj için torba ve çuvallar 
(polietilen veya polipropilen şeritlerden olanlar hariç) 

^ 
Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan 
mamul eşya; uzunluğu 5 mm. 'yi geçmeyen dokumaya 
elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli 
maddelerin toz ve tarazları 

Keçe ve keçeden mamul eşya (emdirilmiş veya 
sıvanmış olsun olmasın) (yer kaplamaları hariç) 

Dokunmamış mensucat ve dokunmamış mensucattan 
eşya (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine 
edilmiş olsun olmasın) 

^ « { f * * * * % k 

#%&** *% 

Tarife tavanı 

11 
(ton) 

10 
(ton) 

4 
(ton) 

14 
(ton) 

9 
(ton) 

78 
(ton) 

/ • ; \ . . < u * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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Kategori 

97 

98 

99 

100 

101 

109 

CN Kodu 

6303 92 10 
6303 99 10 

6304 19 90*10 
6304 93 00 • 10 
6304 99 00 * 91 

6305 3900*10 

6307 10 30 
6307 90 99 * 10 

5608 1111 
5608 11 19 
5608 1191 
5608 1199 
5608 19 11 
5608 19 19 
5608 19 31 
5608 19 39 
5608 19 91 
5608 19 99 
5608 90 00 , 

5609 00 00 

5905 00 10 

5901 10 00 
590190 00 

5904 10 00 
5904 91 10 
5904 91 90 
5904 92 00 

5906 10 10 
5905 10 90 
5906 99 10 
5906 99 90 

5907 00 00 

5903 10 10 
5903 10 90 
5903 20 10 
5903 20 90 
5903 90 10 
5903 90 91 
5903 90 99 . 

5607 90 00 * 90 

6306 1100 
6306 12 00 
630619 00 
6306 3100 
6306 39 (İ0 

/< 

Tanım 

Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya 
elverişli maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır 
ağ ve fileler 

İplik, sicim, ip, halat veya katlı bükülü iplikten diğer 
eşya (dokumaya elverişli kumaşlar ve bunlardan 
mamul eşya ile kategori 97'de yer alan eşya hariç) 

Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan 
türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış 
dokumaya elverişli mensucat, mühendis muşambası. 
veya şeffaf bezler, hazır tualler; şapkacılıkta kullanılan 
bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat 

Unoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir 
sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli 
mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer 
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) 

Kauçuklu mensucat (örme olanlar hariç) (her nevi 
nakil vasıtası iç ve dış lastiği için olanlar hariç) 

Emdirilmiş veya sıvanmış diğer mensucat mensucat; 
' tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için 

boyanmış bezler "lualler" (kategori 100'de yer alanlar 
hariç) 

Selüloz türevleri vuya diğer suni plastik maddeler 
emdirilmiş sıvanmış kaplanmış veya bu maddelerle 
hunine edilmiş mensucat 

Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun 
olmasın) (sentetik liflerden olanlar hariç) 

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış slorlar, 

.-.<"•• r,."-.. ^ y t . 

Tarife tavanı 

3 
(ton) 

2 
(ton) 

11 
(ton) 

21 
(ton) 

1.2 
(ton) 

2 
C°n) ... . 

/W'C;JuV 
t / /'/•"-• v 

Viî ili (( -. . 
'Â^ Av..-' ; 
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Kategori 

110 

141 

112 

113 

114 

115 

117 

CN Kodu 

6306 4 1 0 0 
6306 49 00 

6306 9100 
6306 99 00 

6307 20 00 
6307 90 99 • 91 

• 9 9 

6307 10 90 

5902 10 10 
5902 10 90 
5902 20 10 
5902 20 90 
5902 90 10 
5902 90 90 

5908 00 00 

5909 00 10 
5909 00 90 

5910 00 00 

5911 10 00 
591120 00 »90 
591131 11 
59113119 
59113190 
591132 10 
591132 90 
591140 00 
591190 10 
591190 90 

5306 10 11 
5306 10 19 
5306 1031 
5306 10 39 
5306 10 50 
5306 10 90 

5306 20 11 
5306 20 19 
5306 20 90, 

5308 90 11 
5308 90 13 
5308 90 19 

5309 1111 
5309 11 19 
5309 11 90 
5309 19 10 
5309 19 90 
5309 21 10 
5309 21 90 
5309 29 10 
5309 29 90 

Tanım 

Dokunmuş mensucattan şişme yataklar 

' Dokunmuş mensucattan kamp eşyası (şişme yataklar 
ve çadırlar hariç) 

Dokunmuş mensucattan diğer hazır eşya (kategori 113 
ve 114 'de yer alanlar hariç) 

Yer bezleri, uujaşık bezleri ve toz bezleri (örme olanlar 
hariç) 

Teknik amaçlar için kullanılmaya mahsus dokunmuş 
mensucat ve bundan eşya 

Keten veya rami iplikleri 

Ketenden veya ramiden dokunmuş mensucat 

Tarife tavanı 

10 
(ton) 

0.6 ' 
(ton) 

5 
(ton) 

4 
(ton) 

9 
(ton) 

17 
(ton) 

58 
0°n) 

•:'£ , ' / T V *v 
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Kategori 

118 

120 

121 

122 

123 

124 

125 A 

125 13 

CNKodu 
531100 10 

5803 90 90 

5905 00 31 
5905 00 39 

6302 2910 
6302 39 10 
6302 39 30 
6302 52 00 
6302 59 00*10 
6302 92 00' 
6302 99 00» 10 

6303 99 90*10 

6304 19 30 
6304 991)0*10 

5607 90 00 * 20 

6305 90 00 * 91 
•92 

5801 90 10 
580190 90*20 

6214 90 90*11 
*91 

5501 10 00 
550120 00 
550130 00 
550190 00 

5503 10 11 
5503 10 19 
5503 10 90 
5503 20 00 
5503 30 00 
5503 40 00 
5503 90 10 
5503 90 90 

5505 10 10 
5505 10 30 
5505 10 50 
5505 10 70 
5505 10 90 

5402 41 10 
5402 4130 
5402 4190" 
5402 42 00 
5402 43 10 
5402 43 90 

5404 10 10 
5404 10 90' 
5404 90 11 
5404 90 10 
5404 90 19 

Tanım 

> ' . • • ' ' . , 

Ketenden veya ramiden masa örtüleri, tuvalet ve 
mutfak bezleri (örme olanlar hariç) 

Ketenden veya ramiden perdeler ve iç storlar, perde ve 
yatak farbelaları ve diğer mefruşat eşyası (örme olanlar 
hariç) 

Ketenden veya ramiden sicimler, kordonlar ip ve 
halatlar (örülmüş olsun olmasın) 

Ketenden veya ramiden sicimler, kordonlar ip ve 
halatlar (örülmüş olsun olmasın) 

Ketenden veya ramiden dokunmuş kadife, pelüş ve 
' tırtıl mensucat (kordelalar hariç) 

Ketenden veya ramiden şallar, eşarplar, fularlar, 
kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya (örme 
olanlar hariç) 

Sentetik devamsız lifler 

Sentetik filament iplikler (perakende olarak satılacak 
hale getirilmemiş) (kategori 41'de yer alan iplikler 
hariç) 

Monolilamentler, şeritler (suni saman ve benzerleri) ve 
sentetik maddelerden katgüt taklitleri 

— v ^ , ^ ' < y w * % k . : — — 

Tarife tavanı 

16 
(ton) 

0.45 
(ton) 

4 
(ton) 

3 
(ton) 

0.15 
(ton) 

306 
(ton) 

68 
(ton) 

41 
" . (10") , 

s—*s 
ı ! .r-f 

**\ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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Kategori 

126 

127 A 

127 D 

129 

130 A 

130 D 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

CN Kodu 
5604 20 00 • 90 
5604 90 00 * 20 

5502 00 10 
5502 00 90 

5504 10 00 
5504 90 00 

5505 20 00 

5403 3100 
5403 32 00 »10 
5403 33 10 

5405 00 00 

5604 90 00 * 30 

5110 00 00 

5004 00 10 
5004 00 90 

5006 00 10 

5005 00 10 

5005 00 90 

5006 00 90 

5604 90 0 0 * 1 0 

5308 90 90 

5308 30 00 

5308 20 10 
5308 20 90 

5605 00 00 

5 1 1 3 0 0 0 0 

5007 10 00 
5007 20 10 
5007 20 21 
5007 20 39 
5007 20 41-
5007 20 51 
50Û7 20'59 
5007 20 61 
5007 20 69 
5007 20 71 
5007 90 10 
5007 90 30 
5007 90 50 
5007 90 90 

Tanım 

Suni devamsız lifler 

Suni filament iplikleri (perakende olarak satılacak hale 
getirilmemiş) (kategori 42'de yer alanlar hariç) 

Monofllamentler, şeritler (suni saman ve benzerleri) ve 
suni liflerden katgüt taklitleri 

Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler 

İpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilen iplikler 
hariç) 

tpek ipliği (kategori 130 A da yer alanlar hariç); misina 
(ipek böceği guddesinden elde edilen) 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler 

Kağıt ipliği 

Kendir ipliği 

Mctalize iplikler 

Kaba hayvan kıllarından veya al kılından dokunmuş 
mensucat 

tpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat 

• • ' • • ' . , » . . ' i . : . ' ; ' ' • » ? ' . 

Tarife tavanı 

255 
(ton) 

21 
(ton) 

3 
(ton) 

0.3 
(ton) 

2 
(ton) 

5.4 
(ton) 

1 
(lon) 

1.2 
(ton) 

11 
(lon) 

4 
(ton) 

0.15 
(ton) 

18 
(lon) 

• \ " - ' i s . - ' t 
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Katej>ori 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

144 

145 

146 A 

14611 

152 

156 

CN Kodu 
5803 9ü 10 

5905 00 90 * 20 

5911 20 00 • 20 

5801 90 90 * 10 

5806 10 0 0 * 1 0 

5 3 1 1 0 0 9 0 

5905 00 90 • 90 

5809 00 00 

6001 10 00 »90 
600129 90 
600199 90 

6002 20 90 
6002 49 00 
6002 99 00 

630190 9 0 * 2 9 
• 9 9 

5702 39 90 » 20 
5„702 49 90 * 20 
5702 59 00 * 30 
5702 99 00 • 30 

5705 00 9 0 * 3 1 
• 39 

5602 10 35 
5602 29 10 

5607 30 00 
5607 90 0 0 * 1 0 . 

5607 2 1 0 0 * 1 1 
* 19 

5607 2 1 0 0 * 9 1 
* 99 

5607 29 10 
5607 29 90 

560210 11 

6106 90 30. 

6110 90 ,90*30 

Tanım 

İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş kadife, 
pelüş, tırtıl mensucat ve kordelalar 

Kağıt ipliğinden ve diğer dokumaya elverişli liflerden 
dokunmuş mensucat (ramiden olanlar hariç) 

Meta) ipliklerden veya metalize ipliklerden dokunmuş 
mcnSucat 

Dokumaya elverişli maddelerden flrme mensucat 
(yünden veya ince hayvan kıllarından, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden olanlar hariç) 

Dokumaya elverişli maddelerden battaniyeler ve diz 
battaniyeleri (yünden veya ince hayvan kıllarından, 
pamuktan, sentetik veya suni liflerden olanlar hariç) 

Sisalden veya Agave cinsi diğer liflerden veya Manila 
kendirinden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden 
diğer yer kaplamaları 

Kaba hayvan kıllarından keçe 

Abaka (Manila kendiri) veya kendirden sicimler, 
kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) 

Sisalden veya Agave cinsi diğer liflerden tarım 
mnkinaları için biçer bağlar ipleri 

Sisalden veya Agııve cinsi diğer liflerden sicimler, 
kordonlar ip ve halatlar (kategori 146 A'da yer alan . 
ürünler hariç) 

Jütten veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya 
elverişli liflerinden iğne işi keçeler (emdirilmiş veya 
sıvanmış olanlar hariç) (yer kaplamaları hariç) 

Kadınlar ve kız çocuklar için ipek veya ipek 
döküntülerinden örme bluzlar ve süveterler 

Tarife tavanı 

0.15 
(ton) 

2.4 
(ton) 

0.3 
(ton) 

0.45 
(ton) 

0.6 
(ton) 

8.7 
(ton) 

0.15 
(ton) 

18 
(ton) 

37 
(ton) 

3 
(ton) 

0.6 
(ton) 

0.75 
(ton) 

c 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) «3' 



- 5 7 

Kategori 

6101 90 10 
61019090 

6102 90 10 
6102 90 90 
6103 3900*90 
6103 49 99 

6104 19 00*90 
6104 29 00*90 
6104 39 00*90 
6104'49 00 
6104:69 99 

6105 90 90 

6106 90 50 
6106 90 90 

6107 9900*90 

6108 9990 

6109 90 90 

61109010 

6110 90 90*90 

61119000*90 

611220 00*90 

611490 00 

örme giyim eşyası (Kategori 1 'den 123'e kadar olanlar 
ve kategori 156'da yer alanlar hariç) 

Tarife tavanı 

2.4 
(ton) 

6204 49 10 

6206 10 00 

6214 10 00 

6215 10 00 

İpekten veya ipek döküntülerinden elbiseler, bluzlar, 
gömlekler ve gömlek bluzlar (örme olanlar hariç) 

İpekten veya ipek döküntülerinden şallar, eşarplar, 
(ularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzer eşya 
(örme olanlar hariç) 

İpekten veya ipek dökflntülerinden boyun bağları, 
papyonlar ve kravatlar 

6 
(ton) 

İpekten veya ipek döküntülerinden mendiller 0.15 
(t0") 

6201 19 00 
620199 00 

6202 19 00 
6202 99 00 

6203 19 90 
6203 29 90 
6203 39 90 
6203 49 90 

6204 19 90 
6204 29 90 
6204 39 90 
6204 49 90 
6204 59 90 
6204 69 90 

6205 90 10 
62059050 
6206 90 10 
6206 90 90 

Giyim eşyası (örme olanlar hariç) (Kategori l'den 
123'e kadar olan kategorilerde ve kategori 159'da yer 
alanlar hariç) 

tâ. 
vClİfitffi 

19 
(ton) 

/ - • , . - . 
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Kategori 

220 

230 

240 

CN Kodu 
621120 00*90 
62113900 
6211 49 00 

6214 90 90*19 
»99 

6309 00 00 

5604 10 00 

580190 90*90 

58110000*14. 
•15 
• 19 

6002 10 10*99 
6002 30 10*99 

6304.1990*99 
6304 99 00*99 

6305 90 00 • 10 
6305 90 00*93 

6308 00 00*90 

Tanım 

Kullanılmış giysi 

Tekstil ürünüyle kaplanmış, kauçuktan iplik ve şerit 

1 ila 230 ncu kategoriler arasında yer almayan diğer 
tekstil ürünleri 

Tarife tavanı 

155 
.. (ton) 

4 
(ton) 

0.15 
(ton) 

Türkiye Bııyuk Mılleı Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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EK VI 

(27 nci Maddeye istinaden) 

1. 27 nci Maddenin 1 nci paragrafı aşağıda sıralanan çoktaraflı sözleşmelere 
ilişkindir: 

•AVTO Agreement on Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin 
DTÖ Anlaşması (TRIPS Anlaşması); 

-Fonogram Üreticileri, Kullanıcılarının ve Yayım örgütlerinin 
Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (Roma, 1961); 

-Markaların Tescili Amacıyla Malların ye Hizmetlerin Uluslararası 
Sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması (Cenevre, 1979'da değiştirilen 
1977metni); 

-Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması'nın Protokolü 
(Madrid, 1989); 

-Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Saklanmasının 
Uluslararası tanınmasına İlişkin 28 Nisan 1997 tarihli Budapeşte 
Anlaşması; 

-Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma (UPOV) 
(Cenevre Metni, 1991). 

Ortak Komite, 27 nci Maddenin 1 nci paragrafının diğer çoktaraflı anlaşmalara 
uygulanacağına ilişkin karara varabilir. 

2. Taraflar aşağıda yer alan çoktaraflı sözleşmelerden doğan yükümlülükleri 
üstlenmeye verdikleri önemi teyid ederler: 

-Edebi ve Sanatsal Çalışmaların Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi 
(Paris Metni, 1979); 

-Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi (1979'da 
değiştirilen 1967 tarihli Stockholm Metni); 

-Patent İşbirliği Anlaşması (1979'da ve 1984'te değiştirilen 1970 tarihli 
Vaşington Anlaşması). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) _ ^ 
11 "M^y.-1 
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PROTOKOL 1 

(9 ncu Maddede atıfta bulunulan) 

İşbu Protokol, bir tarafta Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti, ve diğer tarafta 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Anlaşmadan oluşmaktadır. 

Sürekli işbirliği ve ticaret için gerekli azami güvenliğin sağlanması anlayışıyla, 
Litvanya Cumhuriyeti (bundan-'böyle "Litvanya" olarak adlandırılacaktır) ve 
Türkiye Cumhuriyeti (bundan böyle "Türkiye" olarak adlandırılacaktır) 
arasındaki tekstil ürünleri ticaretinin, karşılıklı olarak artması ve düzenli ve adil 

1 gelişimini sağlamak arzusuyla, 

Hem ithalatçı, hem ihracatçı ülkelerin halihazırda tekstil endüstrilerini etkileyen 
ciddi ekonomik ve sosyal problemleri, özellikle de Türkiye pazarındaki pazar 
bozulması ve Litvanya tekstil ticaretinin bozulması tehlikelerini mümkün olduğu 
ölçüde bertaraf etme kararlılığıyla işbu Protokolü yapmaya karar vermişlerdir. 

Türkiye ile Avrupa Birliği (bundan böyle "AB" olarak adlandırılacaktır) arasında 
tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin serbest dolaşımına imkan veren Gümrük 
Birliğinin 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye, üçüncü 
ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ithalatında, AŞ'nin Ortak Gümrük Tarifesiyle 
aynı gümrük tarifesi ve AB ticari kurallarıyla aynı kuralları uygulamaktadır, 

Ülkeleri arasındaki karşılıklı tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticaretini 
kolaylaştırma anlayışı ile, Litvanya Hükümeti ve Türkiye Hükümeti işbu 
Protokolü tamamlamaya karar vermiş olup, , aşağıdaki şekilde mutabakata 
varmışlardır: 

Madde 1 

1. İşbu Protokol EK I'de sıralanan tekstil ürünleri ticaretine uygulanacaktır. 

2. Türkiye Ek T de sıralanan ürünler bakımından bu veya daha soma'akdedilecek 
herhangi bir Anlaşma hükümlerine bağlı olarak yeni miktar kısıtlaması 
getirmemeyi taahhüt eder. 

3. Ek I'de sıralanan ürünlerin Türkiye'ye ithalatında miktar kısıtlamalarına eş 
etkili tedbirlerin uygulanması işbu Protokol'un geçerlilik süresi boyunca 
yasaklanacaktır; ^ 

«Matldesî 'S4 
& 

• "'' '"• '•- ''» k \ ' ' - İ - ! ' ' 

1. Ek I'de sıralanan Litvanya menşei^ ujMIerin Litvanya'dan Türkiye'ye 
ihracatı, işbu Anlaşmanın yürülüğe girdiği dönemde miktar kısıtlamasına tabi t fjjjj 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 

A 
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-.olmayacaktır. Ancak 5'nci maddede belirtilen şartlar altında bilahare miktar. 
kısıtlaması getirilebilir. 

2. Miktar kısıtlaması getirilmesi durumunda, miktar kısıtlamasına tabi tutulan 
tekstil ürünlerinin ihracatı Ek A'da belirtilen ikili kontıol-' sistemine tabi 
tutulacaktır. 

3. İşbu Anlaşma yürürlüğe girdiği zaman, Ek Il'de sıralanan ve miktar 
kısıtlamasına tabi olmayan ürünlerin ihracatı 2'nci paragrafta atıfta bulunulan 
ikili kontrol sistemine tabi olacaktır. 

4. işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra , Ek Il'de sıralananların dışında 
Ek Fde sıralanan ve miktar kısıtlamasına tabi olmayan ürünlerin ihracatı 15'nci 
Maddede belirtilen usullere uygun olarak gerçekleştirilen 'danışmaları takiben, 
2'nci paragrafta atıfta bulunulan ikili kontıol sistemine veya Türkiye tarafından 
getirilecek ön gözetim sistemine tabi tutulabilir. 

Madde 3 

1. îşbu Protokol kapsamında yer alan tekstil ürünleri, Türkiye'de uygulanan idari 
kontrol sistemi çerçevesinde, aynen veya işleme tabi tutulduktan sonra Türkiye 
dışına yeniden ihraç edilmek üzere beyan edilmişlerse, işbu Protokol kapsamında 
getirilen miktar kısıtlamalarına tabi olmayacaklardır. 

Ancak, yukarıda belirtilen şartlar altında Türkiye'ye ithal edilen ürünün iç 
piyasada kullanılmak üzere serbest bırakılması, Litvanya makamları tarafınca 
ihracat lisansı düzenlenmesine ve Ek A hükümlerine uygun olarak menşeinin 
kanıtlanmasına bağlı olacaktır. 

2. Türk makamlarınca, işbu Protokol çerçevesinde belirlenmiş olan miktar 
kısıtlamaları kapsamında ithal edilmiş olan ürünlerin tekrar iluaç edildiğinin 
tesbit edilmesi durumunda, sözkonusu miktarlar dört hafta içerisinde Litvanya 
makamlarına bildirilecek ve aynı miktar ürünün bu Protokolde belirlenen 
limitlerden düşülmeden, cari veya müteakip yılda ithaline müsaade edilecektir. 

3. Türkiye ve Litvanya, Litvanya'da işlem gördükten soma Türkiye'ye ithal 
edilen tekstil ürünlerinin özel ve farklı statüsünü , sınai ve ticari işbirliğinin özel 
bir biçimi olarak kabul ederler. 

5 nci Maddeye göre miktar kıstlaması getirilmesi durumunda, sözkonusu 
ürünlerin tekrar ithali, Türkiye'de yürürlükte olan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme 
Rejimi kuralları ve EK Ç'de belirlenen özel düzenlemelerle uyumlu olmak ;-*" 
kaydıyla sözkonusu miktar kısıtlamalarına tabi olmayacaktır. ." ';".. (] 

.t- • • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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Madde 4 

Madde 5'e göre miktar kısıtlaması getirilmesi' halinde, aşağıdaki hükümler 
uygulanacaktır. 

1...Herhangi bir Protokol yılında, gelecek Protokol yılı için belirlenen miktarların 
bir kısmının önceden kullanılmasına, her ürün kategorisi için, cari Protokol 
yılındaki limitin % 5 'i ne kadar -izin verilecektir. 

önceden kullanılan miktarlar, müteakip yıl için belirlenen limitlerden 
düşülecektir. 

2. Herhangi bir Protokol yılında kullanılmayan miktarın, her ürün kategorisi için, 
sözkonusu yıl için belirlenen limitlerin % 7' si kadarına olan kısmının müteakip 
yılda kullanımına müsaade edilecektir. 

3. Grup I'e ilişkin olarak yapılacak transferlere, ancak aşağıda belirtilen 
durumlarda müsaade edilecektir: 

- kategori 2 ve 3 arasında ve kategori l'den 2 ve 3'e transfer, transfer yapılacak 
kategori için belirlenmiş limitin % 4'sini aşmayacak şekilde yapılabilir, 

- kategori 4,5,6,7 ve 8 arasında yapılacak transferler, transfer yapılacak kategori 
için belirlenmiş limitin % 4'ünü aşmayacak şekilde yapılabilir, 

I, II, III, IV ve V'nci Gnıp'da yeralan herhangi bir kategoriden II, III, IV ve 
V'nci Gnıp'da yer alan herhangi bir kategoriye yapılacak transfer, transfer 
yapılacak kategori için belirlenmiş limitin % 5'ini aşamaz. 

4. Yukarıda atıfta bulunulan transferlere ilişkin çevrim tablosu I sayılı EK'te 
belirlenmiştir. 

5. Herhangi bir Protokol yılı içinde, herhangi bir kategoride İ, 2 ve 3 ncü 
paragraflarda yer. alan hükümlerin kümülatif olarak uygulanmasıyla ortaya 
çıkacak bir artış aşağıdaki limitleri aşmayacaktır: 

- I'nci grupta yer alan ürün kategorileri için %13; 
••- II, III, IV ve V'nci Gruplarda yer alan ürün kategorileri için % 13,5 

6. Litvanya yetkilileri 1,2 ve 3 ncü paragraf hükümlerine başvurulması halinde v ^ J 
karşı Tarafı en az onbeş gün önceden haberdar etmelidir. / ' ' / 'S 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) ^S* 
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Madde 5 

1. EK I'de yer alan tekstil ürünlerinin ihracatı aşağıdaki paragraflarda belirtilen 
şartlar dahilinde miktar kısıtlamasına tabi tutulabilir: 

2. Türkiye, tesis edilen idari kontrol sistemi altında, EK T de sıralanan 
kategorilerde yer alan Litvanya menşeli ürünlerin ithalatının bu kategoride yer 
alan ürünün bir önceki yıl toplam ithalatının, 

-Grup I'de yer alan ürün kategorileri için % 0,4 
-Gfup H'de yer alan ürün kategorileri için % 2,4 
-Grup III, IV ve V'de yer alan ürün kategorileri için % 8'ni 

aştığını tesbit etmesi durumunda, ilgili kategoride uygun bir miktar kısıtlaması 
seviyesi üzerinde anlaşmaya varmak düşüncesiyle işbu Protokol'un 15'nci 
maddesinde belirlenen usuller çerçevesinde danışma talebinde bulunabilir. 

3. Litvanya, danışma talebinin bildirildiği tarihinden itibaren, karşılıklı tatmin 
edici bir çözüme ulaşılana kadar sözkonusu kategorideki ürünlerin Türkiye'ye 
ihracatını Türkiye tarafından belirtilen seviyede sınırlamayı veya askıya almayı 
taahhüt eder. 

Türkiye, danışma talebinin yapılmasından önce Litvanya'dan sevk edilen 
sözkonusu kategoride yer alan ürünlerin ithalatına izin verecektir. 

4. Gerçekleştirilen danışmalar çerçevesinde 15'nci Maddede belirtilen süre içinde 
Tarafların memnun edici bir çözüme ulaşamamaları durumunda, Türkiye, 2'nci 
paragrafta belirtilen fonnulün uygulanması sonucu bulunacak seviyede veya 
ithalatın 2'nci paragrafta belirlenen formülün uygulanması sonucunda elde edilen 
seviyeyi geçtiği yıldan önceki yılda ulaşılan ithalat seviyesinin % 106'sı 
seviyesinde, bunlardan hangisi daha büyükse, kesin miktar kısıtlaması getirme 
hakkına sahip olacaktır. 

Bu şekilde belirlenen yıllık seviye, sözkonusu ürünün Türkiye'ye toplam 
ithalatındaki eğilimin gerekli kılması halinde, 2'nci paragrafta belirtilen 
koşulların yerine getirilmesi anlayışıyla, İ5'nci maddede belirtilen usullere uygun 
danışmalardan sonra revize edilerek arttırılabilecektir. 

5. Bu maddeye göre getirilen miktar kısıtlamalarının yıllık büyüme oranlan, Ek D 
hükümlerine uygun olarak belirlenecektir. 

6. 2'nci paragrafta belirtilen yüzdelere, Litvanya menşeli ürünlerin ithalatının 
artması sonucunda değil, Türkiye'nin toplam ithalatındaki düşüş sonucunda 
ulaşılması halinde, bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. * -:' 

; Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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7. Litvanya, 2,3 ve 4 ncü paragraf hükümlerinin uygulanması durumunda, miktar 
kısıtlaması getirilmeden önce yapılan sözleşmeler kapsamındaki' ürünler için, 
tespit edilen miktar kısıtlama miktarlarına ihraç lisansı düzenlemeyi taahhüd eder. 

8. 12'hci' Maddenin 6'ncı paragrafında atıfta bulunulan istatistikler iletilinceye 
kadar, 2'nci paragralı hükümleri, daha önceden Türkiye tarafından iletilen yıllık 
istatistiklere dayanılmak uygulanacaktır. 

Madde 6 

1. Türkiye ve Litvanya, işbu Protokolün etkin bir biçimde işlemesini teminen 
nakliye hileleri, yön değiştirmeler, kaynak ülke veya yer konusunda yanlış beyan, 
belgelerde hile, ürünlerin elyaf içeriği, miktarı, tanımı veya sınıflandırılması 
itibariyle veya diğer herhangi bir anlamda yanlış beyanı önlemek, soruşturmak ve 
gerekli yasağı veya idari tedbirleri almak amacıyla işbirliği yapmak hususunda 
mutabık kalmışlardır. Bu meyanda, Litvanya ve Türkiye, ilgili ithalatçılar ve/veya 
ihracatçılar üzerinde kanuni bağlayıcılığı olan ıslah edici tedbirler de dahil olmak 
üzere, sözkonusu ihlallere karşı etkin tedbir alınmasını mümkün kılmak için 
gerekli yasal şartları ve idari usulleri tesis etmek konusunda anlaşmışlardır. 

2. Türkiye, eldeki bilgilere dayanarak mevcut Protokolün ihlal edildiğini telakki 
ederse, Litvanya ile karşılıklı tatmin edici bir sonuca ulaşmak anlayışıyla 
danışmalarda bulunacaktır. Bu danışmalar mümkün olduğunca erken ve en geç 
talebin iletildiği tarihi müteakip 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. i 

3. Litvanya, ihlal olduğuna dair yeterli kanıt bulunması halinde, 2 nci paragrafta 
atıfta bulunulan danışmalar sonuçlanana kadar, ihtiyati önlem olarak, Türkiye 
talep ederse, 5'nci Maddeye göre getirilen ve 2 nci paragrafta atıfta bulunulan 
danışmalar sonucunda üzerinde anlaşmaya varılacak' limitlere ilişkin 
düzenlemelerin, 2 nci paragrafla uyumlu olarak yapılan danışma talebine ilişkin 
kota senesi için veya eğer cari yılın kotaları dolmuş ise müteakip yıl için 
gerçekleşirilmesini garanti etmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 

4. Tarafların, 2 nci paragrafta atıfta bulunulan danışmalar çerçevesinde karşılıklı 
tatmin edici bir sonuca ulaşamamaları halinde, talepte bulunan Türkiye, 

(a) Litvanya menşeili ürünlerin işbu Protokolü ihlal edecek şekilde ithal 
edildiğine dair yeterli kanıt bulunması halinde, sözkonusu miktarları 5'nci Madde 

.çerçevesinde belirlenen limitlerden düşmeye, 

(b) Litvanya menşeli ürimlempili^r^rkırak elyaf içeriği, 
sınıflandırılma itibariyle yaıflış{iheyânvb,ulWıduğuna dair ] 
r K l l l t i r l i » o / \ « 7 İ / ' r t T l l l P ı ı l i f l i f i l ü t ' i T I ' î f h n l ı M ı r a A İ / l a + t v ı t b r a 

miktar, tanım veya"*'. 
.. - - .r... ,T ti - yeterli kanıt olması .;••' /• 

halinde sözkonusu üılinlerin ithafınvredde,tifl|ye, •••?" \> \ 
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(c) Litvanya topraklarının o ülke menşeli olmayan mallara ilişkin olarak nakliye 
hilesi veya yön değiştirmeye karıştığının ortaya çıkması halinde 

Litvanya menşeli aynı mal halihazırda miktar kısıtlamasına tabi değilse miktar 
kısıtlaması uygulamaya veya uygun gördüğü diğer önlemleri almaya hakkı 
olacaktır. 

5. Taraflar, ihlalden kaynaklanan tüm problemlerin etkin bir .şekilde önlenmesi 
için işbu Protokolün Ek A'sı hükümleriyle uyumlu olacak şekilde bir idari 
işbirliği sistemi kurma hususunda mutabıktırlar. 

Madde 7 

1. Litvanya gözetime veya kısıtlamaya tabi ürünlerin Türkiye'ye ihracatını takip 
edecektir. Geleneksel ticaret akışında ani ve zararlı bir değişiklik meydana 
gelmesi durumunda, Türkiye sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 
danışma talep etme hakkına sahip olacaktır. Sözkonusu danışmalar, Türkiye 
tarafından talep edilmesini takiben 15 işgünü içinde gerçekleştirilmelidir. 

2. Litvanya, miktar kısıtlamasına tabi ürünlerin Türkiye'ye ihracatının, mevsimsel 
faktörleri gözönüne alarak mümkün olduğu ölçüde tüm yıla yayılacak şekilde 
dağıtılmasını sağlamak için çaba gösterecektir. 

Madde 8 

İşbu Protokol'un 19(3)'ncu madde'de öngörüldüğü şekilde feshedilmesi 
durumunda, işbu Protokol çerçevesinde getirilen miktar kısıtlamaları, Taraflar 
ortak anlaşma ile aksine karar vermemişse, geçici olarak eşit oranlarda 
azaltılacaktır. 

Madde 9 

Ek B'de belirtilen şartları sağladıkları takdirde, Litvanya tarafından ihraç edilen, 
küçük işletmelerde elde.veya ayakla işleyen tezgahlarda dokunmuş kumaşlar, bu 
tür kumaşlardan elde yapılan giysi ve diğer ürünler ile geleneksel folklorik el 
sanatları ürünleri, miktar kısıtlamasına tabi olmayacaktır. 

Madde 10 

1. Türkiye, işbu Protokolün kapsadığı Litvanya menşeli tekstil ürünlerinin normal 
rekabet seviyesinden anormal ölçüde düşük fiyatlarla ithal edildiğini ve bu 
nedenle, Türkiye'nin benzer veya doğrudan rakip ürünlerinin üretimi üzerinde 
ciddi zarar veya zarar tehdidi oluşturduğunu telakki etmesi halinde, işbu 
Protokol'un 15 nci Maddesi çerçevesinde danışma talebinde bulunulabilir. .,. ^" i>1,-. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) .̂  "*_vjd| 
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2.. Bu danışmaları takiben paragraf l'de belirtilen dunımun varolduğu,konusunda 
uzlaşma olduğunda, Litvanya, özellikle sözkonusu üılinün satıldığı fiyata ilişkin 
olmak üzere, gücü yettiği ölçüde, durumun düzeltilmesi için gerekli önlemleri 
alacaktır. 

3.Tekstil ürimünün fiyatının, normal rekabet seviyesinin anormal ölçüde altında 
olup olmadığını belirlenmesi amacıyla/ 

- olağan şartlar altında ithalatçı ülke pazarında diğer ihracatçı ülkeler tarafından 
benzer ürün için uygulanan fiyatlar, 
- ithalatçı ülke pazarında karşılaştırıiabilir pazarlama aşamasında olan benzer 
milli ürünlerin fiyatları, 
- danışma talebinden önceki üç ay içerisinde gerçekleşen ve Türkiye'nin herhangi 
bir önlem almasına sebep olmayan olağan ticari ilişkiler çerçevesinde aynı ürün 
için üçüncü ülkeler tarafından uygulanan en düşük fiyatlar, 

ile karşılaştırıiabilir. 

4. 2 nci paragrafta sözedilen danışmaların, Türkiye'nin danışma talebinden 
itibaren 30 gün içinde anlaşma ile sonuçlanamaması durumunda, Türkiye, 
sözkonusu ürünün 1 nci paragrafta belirtilen şartlar altında kalan fiyatlarla 
girişini, danışmalar sonucunda karşılıklı tatmin edici bir çözüm bulunana kadar 
reddedebilir. 

5. Ürünlerin Litvanya'dan Türkiye'ye telafisi'güç. zarara yol açacak şekilde 
normal rekabetçi fiyatlarının amonhal ölçüde altında ithal edildiği tamamen 
istisnai ve kritik şartlarda, Ttttkiye, hemen başlatılacak olan danışmalar 
çerçevesinde bir çözüm üzerinde anlaşmaya varıhncaya kadar, sözkonusu 
ürünlerin ithalatını geçici olarak as kıya alabilir. 

6. Türkiye'nin paragraf 4 ve 5'de belirtilen önlemlere başvurması durumunda, 
Litvanya, herhangi bir zamanda bu önlemleri gerekli kılan sebeplerin ortadan 
kalktığı hallerde, önlemlerin kaldırılması veya değiştirilmesi olanağının 
incelenmesi amacıyla danışmalara başlanılması talebinde bulunabilir. 

Madde 11 

1. îşbu Protokol kapsamında yer alan ürünlerin sınıflandırılmasında, Türkiye 
tarafından da uygulanacak olan Topluluğun tarife ve istatistiki nomenklatürü 
(bundan böyle "Kombine Nomenklatür" veya kısaca "CN" olarak 
adlandırılacaktır) ve burada yapılacak değişiklikler baz alınacaktır. 

Sınıflandımaya ilişkin bir kararın, sınıflandırma uygulamasında veya işbu 
Protokole tabi herhangi bir ürünün kategorisinde değişikliğe yol açması halinde , 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) ' , 
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etkilenen ürün, değişiklikten sonra yer aldıkları kategori veya uygulamaya ilişkin 
ticaret rejimine tabi olacaktır. 

işbu Protokol kapsamında yer alan kategorilerle ilgili olarak Türkiye'de 
yürürlükte bulunan usullere uygun olarak Kombine Nomenklatürde yapılacak 
değişiklikler ve ürünlerin sınıflandırılmasına ilişkin herhangi bir kararın iş bu 
Protokole göre getirilen miktar kısıtlamalarını azaltıcı etkisi olmayacaktır. 

2. İşbu; Protokolün kapsadığı'ürünlerin menşei, AB'nde yürürlükte olan v e . 
Türkiye'nin de uygulayacağı menşe kurallarına uygun olarak belirlenecektir. 

Bahse konu menşe kurallarında yapılacak herhangi bir değişiklik Litvanya'ya 
bildirilecek ve iş bu Protokole göre getirilen miktar kısıtlamalarını azaltıcı etkisi 
olmayacaktır. 

Yukarıda belirtilen tekstil ürünlerinin menşenin kontrolüne ilişkin usuller Ek 
A'da belirlenmiştir. 

Madde 12 

1. Litvanya, işbu Protokol çerçevesinde belirlenmiş bulunan miktar kısıtlamasına 
veya ikili gözetim sistemine tabi tüm tekstil ürünleri kategorileri için, Litvanya 
makamlarınca tanzim edilmiş olan bütün ihracat lisanslarına ve işbu Protokol'ün 
EK B'si hükümlerine tabi ve 9 ncu Maddede atıfta bulunulan ürünlere ilişkin 
olarak Litvanya makamlarınca düzenlenmiş bulunan tüm sertifikalara yönelik 
olarak Türk makamlarına miktar ve değer bazında doğru istatistiki bilgi temin 
edecektir. 

2. Aynı şekilde Türkiye de Litvanya makamlarına Türk makamlarınca 
düzenlenmiş olan ithalat yetki belgelerine ve 5'nci Maddenin 2'nci paragrafında 
atıfta bulunulan sistem kapsamındaki ürünlere ilişkin olarak doğru istatistiki bilgi 
iletecektir. > 

3. Tüm ürün kategorilerine ilişkin olarak yukarıda atıfta bulunulan bilgiler, 
istatistiklerin ait olduğu ayı takip eden ayın sonundan önce iletilecektir. 

4. Türkiye'nin talebi üzerine Litvanya Ek l'de yer alan tüm ürünler için ithalat 
istatistiklerini iletecektir. 

5. Teati edilen bilgilerin incelenmesi sonucunda, ihıacat ve ithalat değerler*^ 
arasında önemli farklılıklarJeŞ^^djjmesi halinde işbu Protokolün 1 5 ' h c T - ^ J 
Maddesinde belirlenen usuW^ç^ç*gvçsin% danışmalara başlanılabilinir. : /İV <<\ 

\ •:• ... <•• • • ^-- f vjğf 
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6. Türkiye, işbu Protokol kapsamındaki tüm tekstil ürünleri ithalatıiia ilişkin bir 
önceki yıl istatistiklerini, ülke bazında, her yıl 15 Nisan'a kadar Litvanya 
makamlarına iletmeyi taahhüt eder. 

Madde 13 

1.-litvanya, Ek 1' de yer alan Türkiye menşeli ürünlerin ithalatı için elverişli 
koşulları yaratacak; koşulların uygun olduğu durumlarda, miktar kısıtlamalarının 
uygulanması, lisans verilmesi v& ithalatın gerçekleştirilmesi için gerekli dövizin 
tahsis edilmesi bakımından bu ürünlere karşı ayrımcılık yapmayacaktır. 
Litvanya aynı zamanda, Taraflar arasındaki ticaretin gelişmesini göz Önüne alarak 
sözkonusu ithalata mümkün olan en yüksek liberalizasyonu tanırken, 
ithalatçılarına Türk üreticileri tarafından teklif edilen olanakları kullanmalarını 
tavsiye edecektir. 

2. İlave kaynak ihtiyacının veya özelde Litvanya'da tekstil ürünleri ithalatında 
çeşitlenmeye sebep olacak bir ihtiyacın doğması durumunda Litvanya, Türkiye 
menşeli ürünlere karşı ayrımcı bir muamele uygulamayacaktır. 

Madde 14 

1, Taraflar, Madde 15'de öngörülen danışmalar çerçevesinde ve Madde 12'de 
atıfta bulunulan istatistiklere dayanarak her yıl tekstil ve konfeksiyon ürünleri 
ticaretindeki gelişmeyi incelemek hususunda mutabık kalmışlardır. 

2. Türkiye, işbu Protokol'un 13(2) maddesinde öngörülen durumlarda üçüncü 
ülkelere göre elverişsiz bir durumda bırakıldığını tesbit ederse, Madde 15'de 
belirtilen usule uygun olarak Litvanya ile danışma talebinde bulunabilir. 

Maddel5 

1. Aksi belirtilmedikçe, işbu Protokolde atıfta bulunulan özel danışma usulleri 
aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde yürütülecektir: 

-mümkün olduğu ölçüde danışmalar periyodik olarak gerçekleştirilecektir, özel 
ilave danışmalar da gerçekleştirilebilir, 

-danışmalar için yapılacak herhangi bir talep diğer Tarafa yazılı olarak 
bildirilecektir, 

- danışma talebinin yapıldığı taj^fenrk#âi'entonbeş gün içinde, talepte bulunan : r*? 
Taraf uygun olması durumun^ 1|ilebin5meşnedini oluşturan neden ve şartlan . ' , 
ortaya koyan bir bildirimde bulunacaTçtır; "V^ - , / ' * ' 

t: •'••,,• ,j ''i \J*-11S 
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6. Türkiye, işbu Protokol kapsamındaki tüm tekstil ürünleri ithalatına ilişkin bir 
önceki yıl istatistiklerini, ülke bazında, her yıl 15 Nisan'a kadar Litvanya 
makamlarına iletmeyi taahhüt eder. 

Madde 13 

1.-Litvanya, Ek T de yer alan Türkiye menşeli ürünlerin ithalatı için elverişli 
koşullan yaratacak; koşulların uygun olduğu durumlarda, miktar kısıtlamalarının 
uygulanması, lisans verilmesi ve ithalatın gerçekleştirilmesi için gerekli dövizin 
tahsis edilmesi bakımından bu ürünlere karşı ayrımcılık yapmayacaktır. 
Litvanya aynı zamanda, Taraflar arasındaki ticaretin gelişmesini göz önüne alarak 
sözkonusu ithalata mümkün olan en yüksek liberalizasyonu tanırken, 
ithalatçılarına Türk üreticileri tarafından teklif edilen olanakları kullanmalarını 
tavsiye edecektir. 

2. İlave kaynak ihtiyacının veya özelde Litvanya'da tekstil üriinleri ithalatında 
çeşitlenmeye sebep olacak bir ihtiyacın doğması' durumunda Litvanya, Türkiye 
menşeli ürünlere karşı ayrımcı bir muamele uygulamayacaktır. 

Madde 14 

1. Taraflar, Madde 15'de öngörülen danışmalar çerçevesinde ve Madde 12'de 
atıfta bulunulan istatistiklere dayanarak her yıl tekstil ve konfeksiyon ürünleri 
ticaretindeki gelişmeyi incelemek hususunda mutabık kalmışlardır. , 

2. Türkiye, işbu Protokol'un 13(2) maddesinde öngörülen durumlarda üçüncü 
ülkelere göre elverişsiz bir durumda bırakıldığını tesbit ederse, Madde 15'de 
belirtilen usule uygun olarak Litvanya ile danışma talebinde bulunabilir. 

Madde 15 

1. Aksi belirtilmedikçe, işbu Protokolde atıfta bulunulan özel danışma usulleri 
aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde yürütülecektir: 

-mümkün olduğu ölçüde danışmalar periyodik olarak gerçekleştirilecektir. Özel 
ilave danışmalar da gerçekleştirilebilir, 

-danışmalar i.çin yapılacak herhangi bir talep diğer Tarafa yazılı olarak 
bildirilecektir.. " ^ ^ p 

- danışma talebinin yapıldığı trçilften itibaren>onbeş gün içinde, talepte bulunan 
Taraf uygun olması durumunda,; talebin Mesnedini oluşturan neden ve şartlan 
ortaya koyan bir bildirimde bulunacaktır, ' ' ^ .*' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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-Taraflar, talebin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, danışmalar 
başladıktan soma geçecek bir ay içerisinde anlaşmaya vaıma veya her iki tarafi 
da tatmin edici bir sonuca ulaşma anlayışıyla, danışmalarda bulunacaklardır. 

- anlaşmaya vaıma veya her iki tarafı da tatmin edici bir sonuca ulaşma amacıylr 
yukarıda atıfta bulunulan bir aylık süre, ortak karar ile uzatılabilir. 

2. Türkiye, I nci Grupta yer alan ve işbu Protokole bağlı olarak miktar 
kısıtlamasına tabi tutulan belirli bir kategorinin ithalatında önceki yıla göre 
meydana gelen önemli ve ani ve önemli artıştan dolayı zorluklaıın ortaya çıktığını 
belirlemesi durumunda, 1 nci paragrafa uygun olarak danışma talebinde 
bulunabilir. 

3. Taraflardan birinin talebi üzerine, işbu Protokolün uygulanmasından 
kaynaklanan soranlara ilişkin olarak danışmalaı- gerçekleştirilecektir. Bu madde 
çerçevesinde gerçekleştirilen tüm danışmalar, işbirliği ruhuyla ve Taraflar 
arasındaki farklılıkları gideıme arzusuyla yapılacaktır. 

Madde 16 

Taraflar, tekstil endüstrisi ve tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde ticaret ve işbirliği 
ile ilgili olarak sınai, ticari ve teknik alanlarda temasların kolaylaştırılması ve her 
iki tarafın yararına olacak fuar ve sergilerin düzenlenmesine yardımcı olunması 
amacıyla ticaret, endüstri ve iş dünyasından kişi, grup ve heyetlerin karşılıklı 
ziyaretlerde bulunmalarını teşvik etmeyi taahhüd eder. 

M a d d e n 

Fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak, Taraflardan birinin talepte bulunması 
halinde, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin model, dizayn ve markalarının 
korunmasına ilişkin sorunlara adil bir çözüm bulunması anlayışıyla, Madde 
15'de belirtilen usullere uğun olarak danışmalar gerçekleştirilecektir. 

Madde 18 

İşbu Protokol bir yandan Türkiye Cumhuriyeti, diğer yandan Litvanya 
Cumhuriyeti topraklarında uygulanacaktır. 

Madde 19 

1. işbu Protokol Litvanya ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
yürülüğe girişinin ilk gününde yürürlüğe girecektir. Bu Protokol 31 Aralık 1997 
tarihine kadar uygulanacaktır. 

/<VWX . .o 
! • " -.'! W- -" 
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2. Taraflardan biri, 6 ay önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, herzaman işbu 
Protokolüde değişiklikte bulunmayı teklif edebilir veya Protokoldü feshedebilir. 
Bu dununda Protokol, bildirim süresinin dolması üzerine sona erecektir. 

3. Taraflar, işbu Prbtokol'un uygulanma süresinin sona ermesinden en az 6 ay 
önce,.yeni bir Protokol aktedmek anlayışıyla danışmalara başlama konusunda 
mutabıktırlar. 

4.' Ekler, işbu Protokol'un ayrılmaz bir parçasıdır. 

£•&& ,•",;•:•.«.- r V * • 

ürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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EKI 

1 nci Maddenin 1 nci paragrafında atıfta bulunulan ürünler 

1. 1-1 14tincü kategoriler arasında yer alan ürünlerin, hammaddeleri özel olarak 
belirtilmediği takdirde, yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden 
yapılmış olduğu varsayılacaktır. 

2. Erkekler veya erkek çocuklarına ya da kadın veya kız çocuklarına ait olduğu 
belirlenemeyen hazır giyim ürünleri adı geçen ikinci grup içinde 
sınıflandırılır. 

3. "Bebek giysileri" terimi kullanıldığında, bu terimden 86 cm (86 dahil) bedene 
kadar olan ürünler anlaşılır. 

Türkiye Büyük 
( • • • • 

Millet Meclisi 

\, 
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Kategori 

(») 

CN Kodu 
1995 

(2) 

GRUP IA 
Tanım 

• m 

Çevrimjablosu 

adet/kp 
(4) 

gr/adet 
ffî 

1 

2 

5204 11 00 
5204 1900 
5205 11 00 
5203 12 00 
5205 13 00 
5205 14 00 
5205 15 10 
5205 15 90 
5205 21 00 
5205 22 00 
5205 23 00 
5205 24 00 
5205 26 00 
5205 27 00 
5205 28 00 
5205 3100 
5205 3200 
5205 33 00 
5205 34 00 
5205 35 10 
5205 35 90 
5205 41 00 
5205 42 00 
5205 43 00 
5205 44 00 
5205 46 00 
5205 47 00 
5205 48 00 

5206 11 00 
5206 12 00 
5206 13 00 
5206 14.00 
5206 15 10 
5206 15 90 
5206 21 00 
5206 22 00 
5206 23 00 
5206 24 00 
5206 25 10 
5206 25 90 
5206 3100 
5206 32 00 
5206 33 00 
5206 34 00 
5206 35 10 
5206 35 90 
5206 41 00 
5206 42 00 
5206 43 00 
5206 44 00 
5206 45 10 
5206'45 90 

Y5604 90O0 

5208 1110 
5208 11 90 
5208 12 11' 
5208 12 13 
5208 12 15 
5208 12 19 
5208 12 91 
5208 1293 
5208 12 95 
5208 12 99 
5208 13 00 

Pamuk ipliği (parekende olarak satılacak hale 
getirilmemi;) 

Pamuklu mensucat (gaz mensucat, kordelalar, kadife, 
pelüş ve tırtıl mensucat, tüller ve diğer ağ mensucat hariç) 

• ^ Ü ı K ^ - t i-' ' 

T"—
H

 

'••? r t 1/ 
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[~ÖT g) ı (3) _ffl_ J5L. 

5208 19 00 
5208 21 10 
5208 2190 
5208 23 00 
5208 29 00 
5208 3100 
5208 3211 
5208 32 13 
5208 3215 
5208 32 19 
5208 32 91 
5208 32 93 
5208 3295 
5208 32 99 
5208 33 00 
5208 3900 
5208 4100 
5208 42 00 
5208 43 00 
5208 49 00 
5208 5100 
5208 52 10 
5208 52 90 
5208 53 00 
5208 59 00 

5209 11 00 
5209 12 00 
5209 19 00 
5209 21 00 
5209 22 00 
5209 29 00 
5209 3100 
5209 32 00 
5209 39 00 
5209 4100 
5209 42 00 
5209 43 00 
5209 49 10 
5209 49 90 
5209 5100 
5209 52 00 
5209 59 00 

5210 11 10 
5210 1190 
5210 1200 
5210 19 0ü 
52102! 10 
5210 2190 
5210 22 00 
5210 29 00 
521031 10 
52103190 
521032 00 
521039 00 
52104100 
5210 42 00 
5210 49 00. 
5210 5100 
5210 52 00 
5210 59 00 

5211 1100 
5211 12 00 
5211 19 00 
5211 21 00 
521122 00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) .*•<* 
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2 (a) 

M. 

5211 29 00 
521131 00 
5211 32 00 
521139 00 
52114100 
521142 00 
5211 43 00 
521149 10 
521149 90 
5211 5100 
5211 52 00 
5211 59 00 

5'2I2 11 10 
5212 1190 
5212 12 10 
5212 12 90 
5212 13 10 
5212 13 90 
5212 14 10 
5212 14 90 
5212 15 10 
5212 15 90 
521221 10 
5212 2190 
5212 22 10 
5212 22 90 
5212 23 10 
5212 23 90 
5212 24 10 
5212 24 90 
521225 10 
521225 90 

Y581I 00 00 

Y6308 00 00 

- 7 5 -

(3) W' I _m_ 

5208 3100 
5208 32 11 
5208 32 13 
5208 32 15 
5208 32 19 
5208 32 91 
5208 32 93 
5208 32 95 
5208 32 99 
5208 33 00 
5208 39 00 
5208 4100 
5208 42 00 
5208 43 00 
5208 49 00 
5208 5100-
5208 52 10 
5208 52 90 
5208 53 00 
5208 59 00 

5209 3100 
5209 32 00 
5209 39 00 
5209 4100 
5209 42 00 
5209 43 00 
5209 49 10 
5209 49 90 
5209 5100 
5209 52 00 
5209 59 00 

Pamuklu mensucat (gaz mensucat, kordclalar, kadife, 
pelüş' ve tırtıl mensucat, tuller ve diğer ağ mensucat 
hariç) (Agartılmamı; veya ağartılmış olanlar hariç) 

İJ. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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_ÜL (2) -ül_ JİL JŞL 

3 

1 

521031 10 
52103190 
5210 32 00 
5210 39 00 
52104100 
S2I0 42 00 
5210 49 00' 
52l'0 5l00 
5210 52 00 
5210 59 00 

52113100 
5211 32 00 
52113900 
52114100 
5211 42 00 
521143 00 
52114910 
521149 90 
52115100 
521152 00 
5211 59 00 

5212 1310 
5212 13 90 
5212 14 10 
5212 14 90 
5212 15 10 
5212 15 90 
5212 23 10 
5212 23 90 
5212 24 10 
5212 24 90 
5212 25 10 
5212 25 90 

Y58IIOO00 

Y6308 00 00 

5512 1100 
5512 19 10 
5512 1990 
5512 21 00 
5512 29 10 
5512 29 90 
55129100 
5512 99 10 
5512 99 90 

5513 II 10 
5513 1130 
5513 1190 
5513 12 00 
5513 13 00 
5513 1900 
551321 10 
55132130 
5513 2190' 
5513 22 00 
5513 23 00 
55132900 
5513 3100 
5513 32 00 
5513 33 00 
5513 39 00 
5513 4100 
5513 42 00 
5513 43 00 
551349 00 

I 

Sentetik, devamsız liflerden veya döküntülerinden 
dokunmuş mensucat (kordelalar, kadife, pelu;, havlu 
cinsi bukleli mensucat ve tırtıl mensucat hariç) 

f -.;; •'•• •i!J:'r->\< ^s'\ 

• 

1 ' • • ' • • 

••'•'.'f-

• " • • ' ^ 

- i\ . -. V\ 
• 

*> 

& 
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JİL (2) _ül_ JÖL JSL 

3 (a) 

5114 11 00 
SI 14 12 00 
5114 13 00 
5114 19 00 
5114 21 00 
5114 22 00 
5114 2300 
5114 29 00 
51143100 
5114 32 00 
5114 33 00 
5114 39 00 
SM44I 00 
51J4 42 00 
5114 43 00 
SI 14 49 00 

5515 11 10 
5515 1130 
5515 1190 
SSIS 12 10 
551S 12 30 
5515 12 90 
5515 13 11 
5515 13 19 
5515 1391 
5515 1399 
5515 19 10 

.5515 1930 
5515 19 90 
551521 10 
5515 2130 
5515 21 90 
551522 11 
551522 19 
55152291 
5515 22 99 
5515 29 10 
551529 30 
5515 29 90 
551591 10 
55159130 
55159190 
551592 11 
5515 92 19 
5515 9291 
5515 92 99 
551599 10 
5515 99 30 
5515 99 90 

5803 90 30 

Y5905 00 70 

Y6308 00 00 

5512 19 10 
5512 1990 
5512 29 10 
551229 90 
5512 99 10 
5512 99 90 
551321 10 
5513 2130 
5513 2190 
5513 22 00 
5513 23 00 
5513 29 00 

Sentetik devamsız liflerden veya döküntülerinden 
dokunmuş mensucat (kordelalar, kadife, pelüş, havlu 
cinsi bukleli mensucat ve tırtıl mensucat hariç) 
(Ağartılmamış veya ağartılmış olanlar hariç) 

ı , 

/ ^ Y « ..; , -V 

' 

," 

:•;'€ 

.. , IvL îfr ^ \ 
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I (•) I (2) J2L (4) J2L 

5513 31 00 
5513 32 00 
5513 33 00 
5513 39 00 
3513 4100 
5513 42 00 
5513 43 00 
55(3 49 00 

551421 00 
5514 22 00 
5514 23 00 
5514 29 00 
55143100 
5514 32 00 
5514 33 00 
5514 39 00 
5514 4100 
5514 42 00 

' 5514 43 00 
5514 49 00 

5515 1130 
5515 1190 
5'515 12 30 
5515 1290 
5515 13 19 
5515 13 99 
5515 1930 
5515 1990 
5515 2130 
5515 2190 
5515 22 19 
5515 22 99 
5515 29 30 
5515 29 90 
551591 30 
551591 90 
5515 92 19 
5515 92 99 
5515 99 30 
5515 99 90 

Y5803 90 30 

Y5905 00 70 

Y6308 00 00 

GRUP IB 

6105 1000 
6105 20 10 
6105 20 90 
6105 90 10 

6109 10 00 
6109 90 10 
61(19 90 30 

611020 10 
611030 10 

Gömlekler, tişörtler, yuvarlak balıkçı veya "polo" yakalı 
hafif ince örme kazak ve süveterler (Yünden veya ince 
hayvan kıllarından olanlar hariç) fanilalar, atletler, 
kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) 

6101 10 90 Anoraklar, rüzgarlıklar, ko|şurceketler:ve" Benzeri eşya; 
610120 90 kazaklar, süveterler, hırUîflar̂ " yelekler ye beiizfcfi eşya 
610130 90 (ceketler ve blazerler»f-hariç), anoraklar, "rüzgarlıklar, 

kolsuz ceketler ve benzeri «şya(örirıc) , 'i:!r * <: 

4 , 5 3 
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(') J2L (3) JÖL 

6 

7 

8 

6102 10 90 
6102 20 90 
6102 30 90 

6110 10 1Û 
61101031 
6110 1035 
6110 10 38 
6110 1091 
6110 1095 
6110 1098 
61102091 
6110 20 99 
61103091 
6110 30 99 

6203 41 10 
6203 4190 
6203 42 31 
6203 42 33 
6203 42 35 
6203 42 90 
620343 19 
6203 43 90 
6203 49 19 
6203 49 50 

6204 61 10 
6204 62 31 
6204 62 33 
6204 62 39 
6204 63 18 
6204 69 18 

6211 32 42 
621133 42 
621142 42 
6211 43 42 

6106 1000 
6106 20 00 
6106 90 10 

6206 20 00 
6206 30 00 
6206 40 00 

6205 10 00 
• 6205 20 00 

6205 30 00 

Erkekler ve erkek çocuklar için dokunmuş mensucattan 
kısa pantolonlar, şortlar (yllzme kıyafetleri hariç) ve 
pantolonlar (bol pantolonlar dahil); kadınlar ve kız 
çocuklar için yünden, pamuktan veya suni liflerden 
dokunmuş mensucattan pantolonlar ve bol pantolonlar; 
pamuktan, sentetik veya suni liflerden vücudun alt 
kısınma giyilen astarlı spor kıyafetleri (kategori 16 veya 
29'da yer alanlar hariç) 

Kadınlar veya kız çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden bluzlar, gömlekler ve 
gömlek-bluzlar (örme olsun olmasın) 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden gömlekler (örme olanlar 
hariç) 

1,76 

5,55 

4,60 

568 

180 

217 

9 

20 

22 

5802 11 00 
5802 19 00 

Y6302 60 00 

6302 21 0.0. 
6302 22 90 
6302 29 90 
6302 3İ 10 
6302 3190 
6302 32 90 
6302 39 90 

5508 10 11 
5508 10 19 

GRUP II A 
Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat; pamuktan tuvalet 
ve mutfak bezleri (havlu cinsi mensucattan) (örme olanlar 
hariç) 

Yalak çarşafları (örme olanlar hariç) 

Sentetik devamsız'iillerdcn yeya döküntülerden iplikler 
(perakende olarak Satılacak hale getirilmemiş) '•• 

*tö "A rJ 
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JiL (2) JZL JİL JŞL 

22 (a) 

23 

32 

32 (a) 

55091100 
5509 12 00 
5509 2110 
5509 2190 
550922 10 
5509 22 90 
5509 31 10 
5509 31 90 
5509 32 10 
5509 32 90 
5509 41 10 
5509 41 90 

' 5509 42 10 
5509 42 90 
5509 5100 
5509 52 10 
5509 52 90 
5509 53 00 
5509 59 00 
5509 61 10 
5509 6190 
5509 62 00 
5509 69 00 
5509 91 10 
5509 91 90 
5509 92 00 
5509 99 00 

Y5508 10 19 

5509 3110 
5509 3190 
5509 32 10 
5509 32 90 
5509 6110 
5509 6190 

. 5509 62 00 
5509 69 00 

' 5508 20 10 

5510 1100 
5510 12 00 
5510 20 00 
5510 30 00 
5510 90 00 

5801 10 00 
5801 21 00 
5801 22 00 
5801 23 00 
5801 24 00 
5801 25 00 
580126 00 
5801 31 00 
580132 00 
5801 33 00 
5801 34 00 
580135 00 
5801 36 00 

5802 20 00 
5802 30 00 

5801.22 00 

Sentetik devamsız liflerden veya döküntülerden 
iplikler (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 
(Akrilik olanlar) 

1 . • • 

Suni devamsız liflerden veya döküntülerinden iplikler 
(perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden 
dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (kordelalar 
ve pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat hariç) ve 
tufte edilmiş mensucat 

. (a) Pamuktan kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve .. 
peluşlar J^'<Ss»SS:JK • 

<H 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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_ÜL JSL M. (4) JŞL 

39 6302 51 10 
6302 5190 
6302 53 90 

Y6302 59 00 
6302 91 10 
6302 91 90 
6302 93 90 

Y6302 99 00 

Masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri (örme olanlar 
hariç) (pamuktan havlu cinsi bukleli mensucattan 
olanlar hariç) 

GRUP II B 

12 

13 

14 

15 

16 

6115 12 00 
6115 19 10 
6115 19 90 
6115 20 11 ' 
611520 90 
6115 9100 
6115 92 00 
6115 93 10 
6115 93 30 
6115 93 99 
6115 99 00 

6107 1100 
6107 12 00 
6107 19 00 

6108 2100 
, 6108 22 00 

6108 29 00 

6201 1100 
Y6201 12 10 
Y6201 12 90 
Y6201 13 10 
Y6201 13 90 

6210 20 00 

6202 11 00 
Y6202 12 10 
Y6202 12 90 
Y6202 13 10 
Y6202 13 90 

6204 3100 
6204 32 90 
6204 33 9Q, 
• 6204 39 19 
6210 30 00 

6203 11 00 
6203 12 00 
6203 19 10 
6203 19 30 
6203 2100 
6203 22 80 
6203 23 80 
6203.29 18 

6211-32 31 
621133 31 

Külotlu çoraplar ve taytluıv kısa ve uzun konçtu 
çoraplar, soketler (bebekler için olanlar hariç) (varis 
çorapları dahil) (kotegori 70'de yer alanlar hariç) 
(örme) 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden külotlar ve sliplcr, kadınlar 
ve kız çocuklar için külotlar ve slipler (flrme) 

Erkekler ve erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden .lokunmuş mensucattan 
paltolar, yağmurlukla!, kolsuz kısa ceketler, pelerinler 
ve benzeri eşya (kategori 21'de yer alan parkalar 
hariç) 

Erkekler ve erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden dokunmuş mensucattan 
paltolar, yağmurluklar, kolsuz kısa ceketler, pelerinler 
ve benzeri eşya (kategori 2 l'de yer alan parkalar 
hariç) 

Erkekler ve erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve takımlar 
(kayak kıyafetleri hariç) (örme olanlar hariç); erkekler 
ve erkek çocuklar için pamuktan veya suni liflerden 
dış tarafı tek veya aynı mensucattan olan astarlı spor 
kıyafetleri 

24.3 
çift 

I 

17 

0,72 

0,84 

0,80 

41 

59 

1389 

1 190 

1250 . 
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-ÜL J2L J2L JSL J2L 

39 6302 5110 
6302 51 90 
6302 53 90 

Y6302 59 00 
6302 9110 
6302 9190 

, 6302 93 90 
Y6302 99 00 

Masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri (örme olanlar 
hariç) (pamuktan havlu cinsi bukleli mensucattan 
olanlar hariç) 

GRUP IIB 

12 

13 

I 4 

15 

16 

6115-12 00 
6115 1910 
6115 1990 
611520 11 
6115 20 90 
6115 91 00 
6115 92 00 
6115 93 10 
6115 93 30 
6H5 93 99 
6115 9900 

6107 1100 
6107 12 00 
6107 19 00 

6108 2100 
6108 22-00 
6108 29 00 

6201 1100 
Y6201 12 10 
Y6201 12 90 
Y6201 13 10 
Y6201 13 90 

6210 20 00 

6202 1100 
Y6202 12 10 
Y6202 12 90 
Y6202 13 10 
Y6202 13 90 

6204 3100 
6204 32 90 
6204 33 90 
6204 39 19 
6210 30 00 

6203 1100 
6203 12 00 
6203 19 10 
6203 19 30 
6203 21 00 
6203 22 80 
6203 23 80 
6203 29 18 

6211 32 31 
621133 31 

Külotlu çoraplar ve taytİar, kısa ve uzun konçlu 
çoraplar, soketler (bebekler için olanlar hariç) (varis 

. çoraplan dahil) (kategori 70'de yer alanlar hariç) 
(örme) 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden külotlar ve slipler, kadınlar 
ve kız çocuklar için külotlar ve slipler (örme) 

Erkekler ve erkek çocuklar.için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden Jokunmuş mensucattan 
paltolar, yağmurluklar;-kolsuz kasa ceketler, pelerinler 
ve benzeri eşya (kategori 21'de yer alan parkalar 
hariç) 

Erkekler ve erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden dokunmuş mensucattan 
paltolar, yağmurluklar, kolsuz kısa ceketler, pelerinler 
ve benzeri eşya (kategori 21 'de yer alan parkalar 
hariç) 

Erkekler ve erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve takımlar 
(kayak kıyafetleri hariç) (örme olanlar hariç); erkekler 
ve erkek çocuklar için pamuktan veya suni liflerden 
dış tarafı tek veya aynı mensucattan olan astarlı spor 
kıyafetleri 

24,3 
çift 

17 

0,72 

0,84 

0,80 

41 

59 

1 389 

1 190 

1250 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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17 

18 

19 

21 

24 

6203 3100 
6203 32 90 
6203 33 90 
6203 39 19 

6207 11 00 
6207 19 00 
6207 21 00 
6207 22 00 
6207 29 00 
6207 91 10 
6207 9190 
6207 92 00 
6207 99 00 

6208 11 00 
6208 19 10 
6208 19 90 
6208 21 00 
6208 22 00 
6208 29 00 
6208 91 11 
6208 91 19 
6208 91 90 
6208 92 10 
6208 92 90 
6208 99 00 

6213 20 00 
6213 90 00 

Y6201 12 10 
Y6201 12 90 
Y6201 13 10 
Y6201 13 90 

6201 91 00 
620192 00 
6201 93 00 

Y6202 12 10 
Y6202 12 90 
Y6202 13 10 
Y6202 13 90 

6202 9100 
6202 92 00 
6202 93 00 

621132 41 
6211 33 41 
621142 41 
621143 41 

6107 2100 
6107 22 00 
6107 29 00 
610791 10 
6107 9190 
6107 92 00 

Y6107 99 00 
\ 

610831 10 
6108 3190 
610832 11 
6108 32 19 
6108 32 90 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden ceketler ve blazcrler (örme 
olanlar hariç) 

Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, 
slipler, gece gömlekten, pijamalar, robdöşambrlar ve 
benzeri eşya (örme olanlar hariç) 

Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, 
kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, 
gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve 
benzerleri (örme olanlar hariç) 

Mendiller (örme olanlar hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden parkalar; 
anoraklar, rüzgarlıklar, kolsuz kısa ceketler ve benzeri eşya 
(örme olanlar hariç); pamuktan, sentetik veya suni 
liflerden vücudun üst kısmına giyilen astarlı spor 
kıyafetleri (kategori 16 veya 29'da yer alanlar hariç) 

Erkekler veya erkek çocuklar için gece gömlekleri, 
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya 
(örme) 

Kadınlar veya kız çocuklar için gecelikler, pijamalar, 
lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya (örme) 

1,43 

59 

2,3 

3,9 

700 

17 

435 

257 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) ' V , .,_•*.? .1 
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2ö ' 

27 

28 

29 

31 

68 

6108 39 00 
610891 10 
6108 9190 
6108 92 00 
610899 10 

6104 4100 
6104 42 00 
6104 43 00 
6104 44 00 

6204 4100 
6204 42 00 
6204 43 00 
6204 44 00 

6104 5100 
6104 52 00 
6104 53 00 
6104 59 00 

6204 51 00 
6204 52 00 
6204 53 00 
6204 59 10 

6103 41 10 
6103 4190 
6103 42 10 
6103 42 90 
6103 43 10 

. 6103 43 90 
6103 49 10 
6103 49 91 
6104 61 10 
6104 6190 
6104 62 10 
6104 62 90 
6104 63 10 
6104 63 90 
6104 69 10 
6104 69 91 

6204 11 00 
6204 12 00 
6204 13 00 
6204 19 10 
6204 21 00 
6204 22 80 
6204 23 80 
6204 29 18 

621142 31 
62114331 

6212 10 00 

6111 1090 
611120 90 
6111 30 90 

Y6IU90 00 

Y6209 10 00 
Y6209 20 00 
Y6209 30 00 
Y6209 90 00 

Kadınlar veya kız çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden elbiseler 

Kadınlar ve kız çocuklar için etekler (pantolon etekler 
dahil) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden 
pantolonlar, askılı ve üst On parçası olan tulumlar, kısa 
pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafetleri hariç) (örme) 

Kadınlar veya kız çocukları için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takımlar ve takım elbiseler 
(Örme olanlar hariç)(kayak kıyafetleri hariç); kadınlar veya 
kız çocuklar için pamuktan, sentetik veya suni liflerden dış 
tarafı tek veya aynı mensucattan, olan astarlı spor 
kıyafetleri 

Sutyenler (örülmüş olsun olmasın) , 

Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı (kategori 10 ve 
87'de yer alan bebekler için eldivenler hariç); bebekler için 
uzun ve kısa konçlu çoraplar, soketler (örme olanlar hariç) 
(kategori 88'dc yer alanlar hariç) 

3,1 

2,6 

1,61 

1,37 

18,2 

323 

385 

620 

730 

55 

• :''h* 
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6112 1100 
6112 1200 
6112 19 00 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden örme spor 
kıyafetleri 

1,67 600 

620322IÖ 
6203 23 10 
6203 29 11 
6203 32 10 
6203 33 10 
6203 39 11 
6203 42 11 
6203 42 51 
6203 43 11 
6203 43 31 
6203 49 11 
6203 49 31 
620422 10 
6204 23 10 
6204 29 11 
6204 32 10 
6204 33 10 
6204 39 11 
6204 62 11 
6204 62 51 
6204 63 11 
6204 63 31 
6204 69 11 
6204 69 31 
621132 10 
6211 33 10 
621142 10 
621143 10 

Erkekler veya erkek çocuklar için mesleki kıyafetler (örme 
olanlar hariç); 
Kadınlar veya kız çocukları için önlükler, gömlekler ve 
diğer mesleki kıyafetler (örme olanlar hariç) 

.Y62U20 00 Kayak kıyafetleri (örme olanlar hariç) 

6203 41 30 
6203 42 59 
6203 43 39 
6203 49 39 
6204 61 80 
6204 61 90 
6204 62 59 
6204 62 90 
6204 63 39 
6204 63 90 
6204 69 39 
6204 69 50 
6210 40 00 
6210 50 00 
62113100 
621132 90 
621133 90 
6211 4100 
621142 90 
621143 90 

Giyim eşyası (örme olanlar hariç) (kategori 6,7, 8, 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ve 77'de yer alan 
giyim eşyaları hariç) 

6101 10 10 
61012010 
610130 10 

6102 10 10 
6102 20 10 
6102 30 10 
6103 3100 
6103 32 00 
6103 33 00 

Y6103 39 00 

Paltolar, ceketler, blazerler ve diğer giyim eşyası (kayak 
kıyafetleri dahil) (örme) (kategori 4, 5, 7, 13, 24, 26. 27, 
28, 68, 69, 72, 73, 74, 75'de yer alanlar hariç) 

-̂SSTN,, 
- .. .* >':Cv; .,.*>''A; 
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(2) _ÜL (4) J5L 

33 

34 

35 

35 (a) 

6104 3 1 0 0 
6104 32 00 
6104 33 00 

Y6I04 39 00 

6112 20 00 

6113 00 90 

6114 10 00 
6114 20 00 
6114 30 00 

> < 

GRUP III A 

5407 20 11 

6305 32 81 
6305 32 89 
6304 33 91 
6305 33 99 

5407 20 19 

5407 10 00 
5407 20 90 
5407 30 00 
5407 4 1 0 0 
5407 42 00 
5407 43 00 
5407 44 00 
5407 5 1 0 0 
5407 52 00 
5407 53 00 
5407 54 00 
5407 61 10 
5407 6 1 3 0 
5407 6 1 5 0 
5407 6 1 9 0 
5407 69 10 
5407 69 90 
5407 7 1 0 0 
5407 72 00 
5407 73 00 
5407,74 00 
5407 8 1 0 0 
5407 82 00 
5407 83 00 
5407 84 00 
5407 9 1 0 0 
5407 92 00 
5407 93 00 
5407 94 00 

Y581I0O0O 

Y5905 00 70 

5407 42 00 
5407 43 00 
5407 44 00 
5407 52 00 

5407 53 00 
5407 54 00 
5407 6 1 3 0 

Genişliği 3 m'den az olan polıetılen veya polipropilen 
şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat 

Şerit veya benzerlerinden ambalaj için torba ve çuvallar 
(örme olanlar hariç) 

Genişliği 3 metre veya daha fazla olan polietilen veya 
polipropilen şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat 

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 
(kategori 114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve dış 
lastiği için olanlar hariç) 

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 
(kategori 114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve dış 
lastiği için olanlar hariç) (Ağartılmamış veya ağartılmış 
olanlar hariç) 

^0&fa*&%,£.. 

ys^;*% 

• . 

' rv' 
.". 

f:}MM 
_ j x . i f ı.r vi~*! 
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5407 6150 
5407 6190 
5407 69 90 
5407 72 00 
5407 73 00 
5407 74 00 
5407 82 00 
5407 83 00 
5407 84 00 
5407 92 00 
5407 93 00 
5407 94 00 

Y58U 00 00 

Y5905 00 70 

5408 10 00 
5408 2100 
5408 22 10 
5408 22 90 
5408 23 10 

, 5408 23 90 
5408 24 00 
5408 3100 
5408 32 00 
5408 33 00 
5408 34 00 

Y581100 00 

Y5905 00 70 

Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (kategori 
114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 
olanlar hariç) 

36 (a) 5408 10 00 
5408 22 10 
5408 22 90 
5408 23 10 
5408 23 90 
5408 24 00 
5408 32 00 
5408 33 00 
5408 34 00 

Y58U00 00 

Y5905 00 70 

Suni fılament ipliklerinden dokunmuş mensucat (kategori 
114'de yer alan her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 
olanlar hariç) (Ağartılmamış veya ağartılmış olanlar hariç) 

5516 1100 
5516 12 00 
5516 1300 
5516 14 00 
551621 00 
5516 22 00 
551623 10 
5516 23 90 
5516 24 00 
5516 3100 
5516 32 00 
5516 33 00 
5516 34 00 
55164100 
5516 42 00 
5516 43 00 
5516 44 00 
5516 9100 
5516 92 00 
5516 93 00 
5516 94 00 

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat 

^ ; • : • * • •• . . : » 

i . . « a « t - - • : - ' • - . -,»•-•• v , \ : 

( : l ii-' •'• T / 1 

.,;. İ-C^ 
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37 (a) 

'38 A , 

38 B 

40 

41 

5803 90 50 

Y5905 00 70 

5516 12 00 
5516 13 00 

• 5516 14 00 
551622 00 
5516 23 10 
5516 23 90 
5516 24 00 
5516 32 00 
5516 33 00 
5516 34 00 
5516 42 00 
5516 43-00 
5 5 1 6 4 4 0 0 
5516 92 00 
5516 93 00 
5516 94 00 

Y5803 90 50 

Y5905 00 70 

• 6002 43 11 
6002 93 10 

Y6303 91 00 
Y6303 92 90 
Y6303 99 90 

Y6303 91 00 
Y6303 92 90 
Y6303 99 90 

6304 19 10 
Y6304 19 90 

6304 92'00 
Y6304 93 00 
Y6304 99 00 

5401 10 11 
5401 10 19 

5402 10 10 
5402 10 90 
5402 20 00 
5402 31 10 
5402 31 30 
5402 3 1 9 0 
5402 32 00 
5402 33 10 
5402 33 90 
5402 39 10 
5402 39 90 
5402 49 10 
5402 49 91 
5402 49 99 
5402 51 10 
5402 51 30 
5402 5 1 9 0 
5402 52 10 
5402 52 90 
5402 59 10 
5402 59 90 

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat 
(Ağartılmamış veya ağrtılmış olanlar hariç) 

Sentetik liflerden perdelik mensucat (tül perdeler dahil) 
(örme) 

Tul perdeler (örme olanlar hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden dokunmuş 
perdeler (iç storlar, perde ve yatak farbelaları ve diğer 
mefruşat eşyası dahil) (örme olanlar hariç) 

Perakende satılacak hale getirilmemi; sentetik filament 
iplikleri (metrede 50 turdan az bükümlü veya hükümsüz 
tekstüre edilmemiş tek katlı olanlar hariç) 

t 

...*,'».ti;."'P-..< ' fJ 

* ^ > -
t1 

'(( * ) 
\ X A 
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42 

43 

i 

46 

47 

48 

5402 61 10 
5402 6130 
5402 6190 
'5402 62 10 

5402 62 90 
5402 69 10 
5402 69 90 

•Y5604 20 00 
Y5604 90 00 

5401 20 10 

5403 1000 
5403 20 10 
5403 20 90 

Y5403 32 00 

5403 33 90 
5403 39 00 
5403 4100 
5403 42 00 
5403 49 00 

Y5604 20 00 

5204 20 00 

5207 10 00 
5207 90 00 

5401 10 90 
5401 20 90 

5406 10 00 
5406 20 00 

5508 20 90 

551130 00 

5105 1000 
5105 2100 
5105 29 00 
5105 30 10 
5105 30 90 

5106 10 10 
5106 10 90 
5106 20 11 
5106 20 19 
5106 2091 
5106 20 99 

5108 10 10 
5108 1090 

5107 10 10 
5107 10 90 
5107 20 10 
5107 2030 
5107 20 51 
5107 20 59 
51072091 
5107 20 99 

5108 20 10 
5108 2090 

Perakende satılacak hale getirilmemiş sentetik ve suni 
filament iplikleri; 

Suni liflerden iplikler; perakende satılacak hale 
getirilmemiş suni filament iplikleri (metrede 250 turdan az 
bükümlü veya hükümsüz tek katlı viskoz ipeğinden 
iplikler ve tekstüre edilmemiş selüloz asetat iplikleri hariç) 

Sentetik veya suni filament iplikleri, suni devamsız 
liflerden iplikler, pamuk ipliği (perakende olarak satılacak 
hale getirilmiş) 

Yun veya ince hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) 

Karde edilmiş (strayhgam) yün iplikleri veya ince hayvan 
kıllarından iplikler (perakende olarak satılacak hale 
getirilmemiş) 

Taranmış (kamgam) yün iplikleri veya ince hayvan 
kıllarından iplikler (perakende olarak satılacak hale 
getirilmemiş) 

, . . ^ i - * * ^ , . 

. 

% .i 
fj? 
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49 

50 

51 

53 

54 

55 

56 

58 

5109 10 10 
5109 10 90 
5109 90 10 
51099090 

5111 11 11 
5111 11 19 
5111 1191 
5111 1199 
51111911 

5111 19 19 
5U1 1931 
5111 1939 
5111 1991 
511119 99 
511120 00 
511130 10 
511130 30 
511130 90 
511190 10 
51119091 
511190 93 
511190 99 
5112 11 10 
51121190 
5112 1911 
5112 19 19 
5112 1991 
5112 19 99 
5112 20 00 
.51123010 

Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende 
olarak satılacak hale getirilmiş) 

Yün veya ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat 

51123030 
5112 30 90 
511290 10 
51129091 
5112 90 93 
5112 90 99 

5203 00 00 

5803 10 00 

5507 00 00 

5506 10 00 
5506 2000 
5506 30 00 

'5506 90 10 
5506 90 91 
5506 90 99 

5508 10 90 

5511 1000 
551120 00 

5701 10 10 
5701 1091 
5701 10 93 
5701 10 99 
5701 90 10 
570190 90 

Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) 

Pamuktan gaz mensucat 

Suni devamsız lifler (döküntüler dahil) (karde edilmiş, 
taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş) 

Sentetik devamsız lifler (döküntüler dahil) (karde edilmiş, 
taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş) 

Sentetik devamsız liflerden iplikler (döküntüler dahil) 
(perakende olarak satılacak hale getirilmiş) 

Düğümlü veya sarmalı halılar ve benzeri yer kaplamaları 
(hazır eşya halinde olsun olmasın) 

J^^/y.tiUi;., 

. J T A V ^ '•' $ -i > V 

' -V/ v, 
./' *>:;'^r w 
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59 

60 

62 

5702 10 00 
5702 31 10 
5702 3130 
5702 31 90 
5702 32 10 
5702 32 90 
5702 39 10 
5702 41 10 
5702 41 90 
5702 42 10 
5702 42 90 
5702 49 10 
5702 5100 
5702 52 00 

Y5702 59 00 
5702 91 00 
5702 92 00 

Y5702 99 00 

5703 10 10 
5703 10 90 
5703 20 11 
5703 20 19 
5703 20 91 
5703 20 99 
5703 30 11 
5703 30 19 
5703 30 51 

5703 30 59 
5703 30 91 
5703 30 99 
5703 90 10 
5703 90 90 
5704 10 00 
5704 90 00 

5705 00 10 
5705 00 31 
5705 00 39 

Y5705 00 90 

Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (kategori 5 8'de 
yer alan halılar hariç) 

5805 00 00 

Y5806 10 00 
5806 20 00 
5806 31 10 
5806 3190 
5806 32 10 
5806 32 90 
5806 39 00 
5806 40 00 

5606 00 91 
5606 00 99 

5804 10 11 
5804 10 19 
5804 10 90 
5804 21 10 
5804 21 90 
5804 29 10 
5804 29 90 
5804 30 00 

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, 
Aubusson, Beauvais ve benzeri ile iğne işlemesi duvar 
kaplamaları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya 
halinde olsun olmasın) 

Kordelalar ve paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik 
veya liflerden atb ipliksiz kordelalar (böldükler) 
(kategori 62'de yer alan etiketler ve benzeri eşya hariç) 

Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli 
maddelerden elastiki mensucat (örme olanlar hariç) 

Tırtıl iplik (bük şenil iplikler dahil), gipe iplikler 
(metalize iplikler ve gipe edilmiş at kılından iplikler 
hariç) 

Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme 
mensucat hariç); el işi veya makina işi parça, şerit veya 
motif halinde dantel) 

'A ?('C 
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63 

65 

5807 10 10 
5807 10 90 

5808 10 00 
5808 90 00 

5810 10 10 
58101090 
5810 91 10 
58109190 
581092 10 
581092 90 
581099 10 
5810 99 90 

59069100 

Y6002 1010 
6002 10 90 

Y6002 3O10 
6002 30 90 

Y 6001 1000 

6002 20 31 
6002 43 19 

5606 00 10 

Y600I 10 00 
6001 21 00 
6001 22 00 
6001 29 10 
600191 10 
6001 91 30 
6001 91 50 
6001 91 90 
600192 10 
600192 30 
600192 50 
600192 90 
600199 10 

Y6002 10 10 
6002 20 10 
6002 20 39 
6002 20 50 
6002 20 70 

Y6002 30 10 
6002 4100 
6002 42 10 
6002 42 30 
6002 42 50 
6002 42 90 
6002 43 31 
6002 43 33 
6002 43 35 
6002 43 39 
6002 43 50 
6002 43 91 
6002 43 93 
6002 43 95 
6002 43 99 

Dokunmaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, 
armalar ve benzeri eşya (parça halinde, şerit halinde veya 
şekline ya da ölçüsüne göre kesilmiş) (dokunmuş) 

Parça halinde kordonlar, şeritçi eşyası ve benzeri süs 
eşyası, saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya • 

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler 

Ağırlık itibariyle % S veya daha fazla elastomerik iplik 
içeren sentetik liflerden örme mensucat ve ağırlık itibariyle 
% 5 veya daha fazla kauçuk iplik içeren örme mensucat 

Sentetik liflerden raschel danteli ve uzun tüylü mensucat 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden örme 
mensucat (kategori 38 A ve 63'de yer alanlar hariç) 

• '. ;ct 
il U " i'A ' 

'11 %, V ^ . , / 
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66 

6002 9100 
6002 92 10 
6002 92 30 
6002 92 50 
6002 92 90 
6002 93 31 
6002 93 33 
6002 93 35 
6002 93 39 
6002 93 91 
6002 93 99 

6301 10 00 
630120 91 
6301 20 99 
6301 30 90 

Y6301 40 90 
Y6301 90 90 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden 
battaniyeler ve diz battaniyeleri (örme olanlar hariç) 

GRUP IIIB 

10 

67 

6111 10 10 
611120 10 
611130 10 

Y611190 00 
-6116 1020 
6116 10 80 
6U6 9100 
.6116 92 00 
6116 93 00 
6116 99 00 

5807 90 90 
6113 00 10 
6117 1000 
6117 20 00 
6117 80 10 
6117 80 90 
6117 90 00 

6301 20 10 
6301 30 10 
6301 40 10 
6301 90 10 

6302 10 10 
6302 10 90 
6302 40 00 

Y6302 60 00 

6303 11 00 
6303 12 00 
6303 19 00 

6304 1100 
6304 9100 

Y6305 20 00 
Y6305 32 90 
Y6305 39 00 
Y6305 90 00 

6305 32 11 
6305 33 10 

6307 10 10 
6307 90 10 

Eldivenler (örme) 

Giyim eşyasının diğer aksesuarı (örme) (bebekler için 
olanlar hariç); her çeşit mefruşat eşyası (örme); perdelef 
ve iç storlar, perde ve yatak farbelalan ve diğer mefruşat 
eşyası (örme), battaniyeler ve diz battaniyeleri (örme), 
giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının parçalan 
(örme) 

itsV-1'"-"^*---.-. 

17 
çift 

59 

s&*h 
.:M.X:-* 
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67(a) 

69 

70 

72 

74 

75 

84 

8.5 

86 

87 

6305 32 11 
6305 33 10 

6108 11 10 
6108 1190' 
6108 19 10 
6108 19 90 

6115 1100 
611520 19 
6115 93 91 

'611231 10 
611231 90 
611239 10 
611239 90 
611241 10 
61124190 
6112 49 10 
6112 49 90 
6211 1100 
6211 12 00 

6104 11 00 
6104 t2 00 
6104 13 00 

Y6104 19 00 
6104 21 00 
6104 22 00 
6104 23 00 

Y6104 29 00 

6103 11 00 
6103 12 00 
6103 19 00 
6103 21 00 
6103 22 00 
6103 23 00 
6103 29 00 

6214 20 00 
6214 30 00 
6214 40 00 
6214 90 10 

6215 20 00 
6215 90 00 

6212 20 00 
6212 30 00 
6212 90 00 

Y6209 10 00 
Y6209 20 00 
Y6209 30 00 
Y6209 90 00 

6216 00 00 

Polietilen veya polipropilen şeritlerden ambalaj için torba 
ve çuvallar 

Kadınlar veya kız çocuklar için kombinezon, jüp veya 
jüponlar (örme) 

Tek katı 67 desiteksten (6,7 teks) az olan sentetik liflerden 
külotlu çoraplar ve taytlar 

Kadınlar için sentetik liflerden uzun çoraplar 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden yüzme 
kıyafetleri 

Kadınlar veya kız çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve takımlar 
(örme) (kayak kıyafetleri hariç) 

Erkekler veya erkek çocuklar için yünden, pamuktan, 
sentetik veya suni liflerden takım elbiseler ve takımlar 
(örme) (kayak kıyafetleri hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden şallar, 
eşarplar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya (örme 
olanlar hariç) 

Yünden, pamuktan, sentetik veya suni liflerden boyun 
bağları, papyonlar ve kravatlar (örme olanlar hariç) 

Korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, çorap bağları, 
jartiyerler ve benzeri eşya ve bunlar için parçalar (örülmüş 
olsun olmasın) 

Eldivenler (örme olanlar hariç) 

7,8 

"' ' . 30,4 
çift 

9,7 

1.54 

0,80 

17,9 

8,8 

128. 

33 

103 

650 

1 250 

56 

114 

, 
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88 

90 

91 

93 

94 

95 

96 

Y6209 10 00 
Y6209 20 00 
Y6209 30 00 
Y6209 90 00 

6217 10 00 
6217 90 00 

5607 4100 
5607 49 11 
5607 49 19 
5607 49 90 
5607 50 11 
5607 50 19 
5607 50 30 
5607 50 90 

6306 2100 
6306 22 00 
6306 29 00 

Y6305 20 00 
Y6205 32 90 
Y6305 39 00 

5601 10 10 
5601 10 90 
5601 21 10 
56012190 

5601 22 10 
560122 91 
560122 99 
560129 00 
560130 00 

5602 10 19 
5602 10 31 
5602 10 39 
5602 10 90 
5602 2100 
5602 29 90 
5602 90 00 

Y5807 90 10 

Y590500 70 

6210 10 10 

6307 90 91 
5603 11 10 
5603 11 90 
5603 12 10 
5603 12 90 
5603 13 10 
5603 13 90 

5603 14 10 
5603 14 90 
5603 91 10 
5603 91 90 
5603 92 10 
5603 92 90 

Uzun ve kısa konçlu çoraplar ve sokctler (örme olanlar 
hariç); giyim eşyasının diğer aksesuarı, giyim eşyasının 
veya giyim eşyası aksesuarının parçaları (bebekler için 
olanlar hariç), (örme olanlar hariç) 

Sentetik liflerden sicimler, kordonlar, ip ve halatlar 
(örülmüş olsun olmasın) 

Çadırlar 

Dokunmuş mensucattan ambalaj için torba ve çuvallar 
(polietilen veya polipropilen şeritlerden olanlar hariç) 

Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan 
mamul eşya; uzunluğu 5 mm.'yi geçmeyen dokumaya 
elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli maddelerin 
toz ve tarazları 

Keçe ve keçeden mamul eşya (emdirilmiş veya sıvanmış 
olsun olmasın) (yer kaplamaları hariç) 

Dokunmamış mensucat ve dokunmamış mensucattan eşya 
(emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya laminc edilmiş 
olsun olmasın) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) ' ' y V ^ ' ^ j 
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97 

98 

99 

5603 93 10 
5603 93 90 
5603 94 10 
5603 94 90 

Y5807 90 10 

Y5905 00 70 

62101091 
621010 99 

Y630140 90 
Y630190 9O 

6302 22 10 
6302 32 10 
6302 53 10 
6302 93 10 

6303 92 10 
6303 99 10 

Y6304 19 90 
Y6304 93 00 
Y6304 99 00 
Y6305 32 90 
Y6305 39 00 

6307 10 30 
Y6307 90 99 

5608 11 11 
5608 11 19 
5608 1191 
5608 11 99 
5608 19 11 
5608 19 19 
5608 19 31 
5608 19 39 
5608 19 91 
560819 99 
5608 90 00 

5609 00 00 

5905 00 10 

5901 10 00 
590190 00 

5904 1000 
5904 91 10 
5904 9190 
5904 92 00 

5906 10 10 
5906 10 90 
5906 99 10 
5906 99 90 

5907 00 10 
5907 00 90 

Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli 
maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler • 

tplik, sicim, ip, halat veya katlı bükülU iplikten diğer eşya 
(dokumaya elverişli kumaşlar ve bunlardan mamul eşya ile 
kategori 97'de yer alan eşya hariç) 

Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan 
türden zamk veya nişaslalt maddelerle sıvanmış dokumaya 
elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf 
bezler, hazır tualler; şapkacılıkta kullanılan bukran ve 
benzeri sertleştirilmiş mensucat 

Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir 
sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli 
mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer 
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) 

Kauçuktu mensucat (Örme olanlar hariç) (her nevi nakil 
vasıtası iç ve dış lastiği için olanlar hariç) 

Emdirilmiş veya sıvanmış diğer mensucat mensucat; 
tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için 
boyanmış bezler "tualler" (kategori 100'de yer alanlar 
hariç) 

> 

/:f'-'X' ıifi 

JF. 
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100 

101 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

5903 10 10 
5903 10 90 
5903 20 10 
5903 20 90 
5903 90 10 
5903 90 91 
5903 90 99 

Y5607 90 00 

6306 11 00 
6306 12 00 
6306 19 00 
6306 3100 
6306 39 00 

6306 4100 
6306 49 00 

6306 9100 
6306 99 00 

6307 20 00. 
Y6307 90 99 

6307 10 90 

5902 10 10 
5902 10 90 
5902 20 10 
5902 20 90 
5902 90 10 
5902 90 90 

5908 00 00 
5909 00 10 
5909 00 90 
5910 00 00 
5911 10 00 

Y591I20 00 
591131 11 
591131 19 
59113190 

591132 10 
591132 90 
591140 00 
591190 10 
591190 90 

Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler 
emdirilmiş sıvanmış kaplanmış veya diğer plastik 
maddelerle lamine edilmiş mensucat 

Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) 
(sentetik liflerden olanlar hariç) 

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar, yelkenler 

Dokunmuş mensucattan şişme yataklar 

Dokunmuş mensucattan kamp eşyası (şişme yataklar ve 
çadırlar hariç) 

Dokunmuş mensucattan diğer hazır eşya (kategori 113 ve 
114'de yer alanlar hariç) 

Yer bezleri, bulaşık bezleri ve toz bezleri (örme olanlar 
hariç) 

Teknik amaçlar için kullanılmaya mahsus dokunmuş 
mensucat ve bundan eşya 

; 

115 5306 10 11 
5306 10 19 
5306 10 31 
5306 10 39 
5306 10 50 
5306 10 90 
5306 20 11 
5306 20 19 

GRUP IV 
Keten veya rami iplikleri 

* 
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117 

118 

120 

121 

122 

123 

5306 20 90 
5308 90 11 
5308 90 13 
5308 90 19 

5309 11 11 
5309 11 19 
5309 11 90 
5309 19 10 
5309 19 90 
5309 21 10 
5309 2 1 9 0 
5309 29 10 
5309 29 90 

531100 10 

5803 9 0 9 0 

5905 00 3 1 . 
5905 00 39 

6302 29 10 
6302 3 9 1 0 
6302 39 30 
6302 52 00 

Y6302 59 00 
6302 92 00 

Y6302 99 00 

Y6303 99 90 

6304 19 30 
Y6304 99 00 

Y5607 90 00 

Y6305 90 00 

5801 90 10 

6214 90 90 

Ketenden veya ramiden dokunmuş mensucat 

Ketenden veya ramiden masa örtüleri, tuvalet ve mutfak 
bezleri (örme olanlar hariç) 

Ketenden veya ramiden perdeler ve iç storlar, perde ye 
yatak farbelaları ve diğer mefruşat eşyası (örme olanlar 
hariç) 

Ketenden veya ramiden sicimler, kordonlar ip ve halatlar 
(örülmüş olsun olmasın) 

Ketenden ambalaj için kullanılmış torba ve çuvallar (örme 
olanlar hariç) 

Ketenden veya ramiden dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl 
mensucat (kordelalar hariç) 

Ketenden veya ramiden şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, 
peçeler, duvaklar ve benzeri eşya (örme olanlar hariç) 

• . • " • * 

124 5501 10 00 
550120 00 
5501 30 00 
550190 00 
5503 10 II 
5503 10 19 
5503 10 90 
5503 20 00 
5503 30 00 
5503 40 00 
5503 90 10 
5503 90 90 

5505 10 10 
5503 10 30 

GRUPV 
Sentetik devamsız lifler ' 

ir-'.r"f^ 
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125 A 

125 B 

126 

127A 

127 B 

128 

129 

130 A 

130B 

131 

132 

133 

5505 10 50 
5503 10 70 
5503 10 90 

5402 41 10 
5402 4130 
5402 41 90 
5402 42 00 
5402 43 10 
5402.43 90 

5404 10 10 
5404 10 90 
5404 90 11 
5404 90 19 
5404 90 90 

Y5604 2000 
Y5604 9000 

5502 00 10 
5502 00 90 

5504 10 00 
5504 90 00 

5505 20 00 

5403 3100 
Y5403 3200 
5403 33 10 

5405 00 00 

Y5604 9000 

5105 40 00 

5110 00 00 

5004 00 10 
5004 00 90 

5006 00 10 

5005 00 10 

5005 00 90 

5006 00 90 

Y5604 9000 

5308 90 90 

5308 30 00 

5308 20 10 
5308 20 90 

Perakende satılacak hale getirilmemiş sentetik filament 
iplikleri (Kategori 41 'de yer alan iplikler hariç) 

Monofılamentler, beritler (suni saman ve benzerleri) ve 
sentetik maddelerden katgüt taklitleri 

Suni devamsız lifler 

Perakende satılacak hale getirilmemiş suni filament 
iplikleri (devamlı) (Kategori 41 'de yer alan iplikler hariç) 

Monofılamentler, şeritler (suni saman ve benzerleri) ve 
suni liflerden katgüt taklitleri 

Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) 

Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler 

İpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilen iplikler 
hariç) 

İpek ipliği (Kategori 130 A'da yer alan iplikler hariç); 
ipekboceği guddesi 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler 

Kağıt ipliği 

Kendir ipliği 

' 
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134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

144 

5605 00 00 

5113 00 00 

5007 10 00 
• 5007 20 11 

5007 20 19 
5007 20 21 
5007 20 31 
5007 20 39 
5007 20 41 
5007 20 51 
5007 20 59 
5007 20 61 
5007 20 69 
5007 20 71 
5007 90 10 
5007 90 30 
5007 90 50 
5007 90 90' 

5803 90 10 

Y5905 00 90 
Y591120 00 

Y580I 90 90 

Y5806 10 00 

531100 90 

Y5905 00 90 

5809 00 00 

Y6001 10 00 
600129 90 
6001 99 90 

6002 20 90 
6002 49 00 
6002 99 00 

Y630190 90 

Y5702 39 90 
Y5702 49 90 
Y5702 59 00 
Y5702 99 00 

Y5705 00 90 

5602 10 35 
5602 29 10 

Metalize iplikler 

Kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş 
mensucat 

İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat 

"i 

(pek veya ipek döküntülerinden dokunmuş kadife, pelüş, 
tırtıl mensucat ve kordelalar 

Kağıt ipliğinden ve diğer dokumaya elverişli liflerden 
dokunmuş mensucat (ramiden olanlar hariç) 

Metal ipliklerden veya metalize İpliklerden dokunmup 
mensucat 

Dokumaya elverişli maddelerden örme mensucat (yünden 
veya ince hayvan kıllarından, pamuktan, sentetik veya 
suni liflerden olanlar hariç) 

Dokumaya elverişli maddelerden battaniyeler ve diz 
battaniyeleri (yünden veya ince hayvan kıllarından, 
pamuktan, sentetik veya suni liflerden olanlar hariç) 

Sisalden veya Agave cinsi diğer liflerden veya Manila 
kendirinden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden 
diğer yer kaplamaları 

Kaba hayvan kıllarından keçe 

V * 'M> . ^ 

> 

i 8 nt 
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145 

146 A 

146B 

146 C 

147 

148 A 

148 D 

149 

150 

151 A 

151B 

152 

153 

5607 30 00 
Y5607 90 00 

Y5607 2 1 0 0 

Y5607 2 1 0 0 
5607 29 10 
5607 29 90 

5607 10-00 

. 5003 90 00 

5307 10 10 
5307 10 90 
5307 20 00 

5308 10 00 

5310 1090 
Y531090 00 

5310 10 10 
Y5310 90 00 

6305 10 90 

5 7 0 İ 2 0 00 

Y5702 39 90 
Y5702 49 90 
Y5702 59 00 
Y5702 99 00 

5602 10 11 

6305 10 10 

Abaka (Manila kendiri) veya kendirden sicimler, 
kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) 

Sisalden veya Agave cinsi difler liflerden tarym 
makinalary için biçer baölar ipleri 

Sisalden veya Agave cinsi diğer liflerden sicimler, 
kordonlar ip ve halatlar (kategori 146 A'da yer alan 
ürünler hariç) 

53.03 Pozisyonundaki jütten veya diğer bitki iç 
kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden sicimler, 
kordonlar ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) 

tpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, 
iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen 
döküntüler dahil) (karde edilmemiş veya taranmamış 
olanlar hariç) 

53.03 Pozisyonundaki jütten veya diğer bitki iç 
kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden iplikler 

Hindistan cevizi (koko) ipliği 

Jütten veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli 
liflerinden dokunmuş mensucat (genişliği 150 cm.'yi 
geçenler) 

Jütten veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli 
liflerinden dokunmuş mensucat (genişliği 150 cm.'yi 
geçmeyenler) 
Jütten veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli 
liflerinden ambalaj için torba ve çuvallar (kullanılmış 
olanlar hariç) 

Hindistan cevizi (koko) liflerinden yer kaplamaları 

Jütten veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli 
liflerinden halılar ve diğer yer kaplamaları (tufte veya 
floke edilmiş planlar hariç) 

Jütten veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli 
liflerinden iğne işi keçeler (emdirilmiş veya sıvanmış 
olanlar hariç) (yer kaplamaları hariç) 

53.03 pozisyonundaki jütten veya diğer bitki iç 
kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden ambalaj için 
kullanılmış torba ve çuvallar 

• 

v& 
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154 500100 00 

5002 00 00 

5003 10 00 

5101 1100 
5101 1900 
51012100 
510129 00 
510130 00 

5102 1010 
5102 10 30 
5102 10 50 
5102 10 90 
5102 20 00 

5103 10 10 
5103 10 90 
5103 2010 
5103 20 91 
5103 20 99 
5103 30 00 

5104 00 00 
5301 10 00 
5301 20 00 
530129 00 
5301 30 10 
5301 30 90 

5305 9100 
5305 99 00 

5201 00 10 
5201 00 90 

5202 10 00 
5202 91 00 
5202 92 00 

5302 10 00 
5302 90 00 

5305 21 00 
5305 29 00 

5303 10 00 
5303 90 00 

5304 10 00 
5304 90 00 

- 102 -
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Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları 

Hani ipek (bükülmemiş) 

ipek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, 
iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen 
döküntüler dahil) (karde edilmemiş veya taranmamış) 

Yün ve yapağı (körde edilmemiş veya taranmamış) 

İnce veya kaba hayvan kıllar: (karde edilmemiş veya 
taranmamış) 

Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri 
(iplik döküntüleri dahil fakat ditme suretiyle elde 
edilenler hariç) 

Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle 
elde edilen döküntüleri 

Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline 
getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (iplik 
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler 
dahil) 
Rami veya dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham 
veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu 
liflerin kıtık, tarama ve diğer döküntüleri, (53.04 
Pozisyonunda yer alan hindi tan cevizi (koko) ve abaka 
lifleri hariç) 

Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 

Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme 
suretiyle elde edilen döküntüler dahil) 

Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat 
iplik haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri 
(iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen 
döküntüler dahil) 
Abaka (Manila kendiri veya Musa textilis NeeXham 
veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); abaka 
kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve 
ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil). 

Jüt ve diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli 
lifleri (keten, kendir ve rami hariç), (ham veya işlenmiş 
fakat iplik haline getirilmemiş): bu liflerin kıtık ve 
döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde 
edilen döküntüler dahil) 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham veya 
işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş): bu liflerin 
kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve 
ditme suretiyle elde edilen^dökü'ntüler.dahil) 

ı;fti"\ 
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ÜL _GL JŞL (4) JŞL 

156 

157 

159 

160 

161 

5305 11 00 
5305 19 00 
5305 91 00 
5305 99 00 

6106 90 30 

Y6110 90 90 

610190 10 
610190 90 

6102 90 10 
6102 90 90 

Y6103 39 00 
6103 49 99 

Y6104 19 00 
Y6104 29 00 
Y6104 39 00 

6104 49 00 
6104 69 99 

6105 90 90 

6106 90 50 
6106 90 90 

Y6I07 99 00 

6108 99 90 

6109 90 90 

6110 90 10 
Y6U0 90 90 

Y6U190 00 

6114 90 00 

6204 49 10 
6206 10 00 

6214 10 00 

6215 10 00 

6213 1000 

6201 19 00 
6201 99 00 

6202 19 00 
6202 99 00 

6203 19 90 
6203 29 90 
6203 39 90 
6203 49 90 

Kadınlar ve kız çocuklar için ipek veya ipek 
döküntülerinden örme bluzlar ve süveterler 

Örme giyim eşyası (Kategori 1 'den I23'e kadar olanlar 
ve kategori 156'da yer alanlar hariç) . 

İpekten veya ipek döküntülerinden elbiseler, bluzlar, 
gömlekler ve gömlek bluzlar (örme olanlar hariç) 

İpekten veya ipek döküntülerinden şallar, eşarplar, 
fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzer eşya (örme 
olanlar hariç) • 

İpekten veya ipek döküntülerinden boyun bağları, 
papyonlar ve kravatlar 

İpekten veya ipek döküntülerinden mendiller 

Giyim eşyası (örme olanlar hariç) (Kategori l'den 123'e 
kadar olan kategorilerde ve kategori I59'da yer alanlar 
hariç) 

> 

I 
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6204 19 90 
6204 29 90 
6204 39 90 
6204 49 90 
6204 59 90 
6204 69 90 
6205 90 10 
6205 90 90 
6206 90 10 
6206 90 90 

Y621120 00 
621139 00 
621149 00 

1 \$K 
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EKII 

İşbu Protokolün 2 nci Maddesinin 3 ncü paragrafında atıfta bulunulan 
miktar kısıtlamasına konu olmaksızın çift taraflı gözetim sistemine tabi 

ürünler 

(Bu Ekte yer alan kategorilerin ürün tanımları işbu Protokolün 1 nci Ekinde yer 
almaktadır) 

Kategori: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
12 
13 
20 
24 
28 
39 
117 
118 

j ' : - v - : g .C1 
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EKA 

BAŞLIK I 

SINIFLANDIRMA 

Madde 1 ; 

1. Türkiye yetkili makamlan, Kombine Nomenklatürde (ÇN) yapılan herhangi bir 
değişikliği, yürürlüğe girmeden önce Litvanya'ya bildirmeyi taahhüt ederler. 

2. Türkiye yetkili makamlan, işbu Protokole tabi olan ürünlerin sınıflandırılmasına ilişkin 
herhangi bir karan, kabul edilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Litvanya yetkili 
makamlânna bildireceklerdir. Bu bilgilendirme: 

(a) ilgili ürünlerin'tanımlarını, 
(b) ilgili kategori, ilgili CN kodlarını, 
(c) karara yol açan sebepleri 

içerecektir. , 

3. Sınıflandırmaya ilişkin bir karar, sınıflandırma uygulamasında veya mevcut Protokole 
tabi olan herhangi bir ürünün kategorisinde değişikliğe yol açtığı takdirde, Türkiye yetkili 
makamlan, karan, bildirim tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe sokacaktır. Kararın 
yürürlüğe girme tarihinden önce sevk edilen ürünler, sevk tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde Türkiye'ye ithal edilmek üzere bildirilmeleri kaydıyla, önceki sınıflandırma 
uygulamasına tabi tutulacaklardır. 

4. Sınıflandırma uygulamasında veya mevcut Protokole tabi olan herhangidir ürünün 
kategorisinde değişikliğe yol açan, Türkiye'nin sınıflandırmaya ilişkin olarak aldığı bir 
karar, miktar kısıtlamasına tabi bir kategoriyi etkilediği takdirde, Akit Taraflar, işbu 
Protokolün 11 (l)'nci Maddesinin ikinci alt paragrafinda belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmek anlayışıyla, bu Protokolün 15'nci Maddesinde belirlenen usullere uygun olarak 
danışmalarda bulunmak hususunda mutabıktırlar. 

5 işbu Protokolün kapsamındaki ürünlerin sınıflandırmasına ilişkin olarak/Türkiye'ye 
giriş aşamasında Litvanya ve Türkiye arasında görüş farklılığı .bulunması halinde, ilgili 
sınıflandırma üzerinde anlaşmaya varma anlayışıyla, 15'nci Madde uyannca danışmalar 
yapılana kadar, sınıflandırma geçici olarak Türkiye'nin göstergeleri baz alınarak 
yapılacaktır. 

âSiİM 
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BAŞLIK II 

MENŞE. 

Madde 2 

1. işbu Protokolde belirlenmiş düzenlemelere uygun olarak, Litvanya menşeli malların 
Türkiye'ye ihracı, örneği işbu Protokole ekli Litvanya menşe sertifikası eşliğinde 
gerçekleştirilecektir. 

2. Sözkonusu ürünler, Türkiye'de yürürlükte olan ilgili hükümlerle uyumlu olarak 
Litvanya menşeli olarak değerlendirilebiliyorlarsa, menşe şahadetnamesi Litvanya 
mevzuatına göre yetkili kılman kuruluşlar tarafından onaylanacaktır. 

3. Bununla birlikte, Grup III, IV ve V'deki ürünler, işbu Protokolde belirlenmiş rejim 
çerçevesinde, Türkiye'de yürürlükte olan ilgili hükümlerle uyumlu olarak, ihracatçının 
sözkonusu ürünlerin Litvanya menşeli olduklarını kanıtlayan fatura veya başka bir 
ticari belge ibraz etmesi durumunda, Türkiye'ye ithal edilebilirler. 

Madde 3 

Menşe şahadetnamesi ancak ihracatçının ya da onun sorumluluğu altında yetkili 
temsilcisinin yazılı talebi üzerine düzenlenir. Litvanya yetkili makamları1, menşe 
şahadetnamelerinin doğru olarak doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür; bu amaçla 
gerekli herhangi bir belgeyi veya delili talep edecekler veya uygun buldukları herhangi 
bir kontrolü gerçekleştireceklerdir. 

Madde 4 

Aynı kategoride yer alan ürünlerin menşelerinin belirlenmesinde farklı ölçütler 
kullanılması halinde, şahadetname veya beyanname düzenlenirken temel alınan Litvanya 
ölçütünün belirlenebilmesi için, menşe şahadetnameleri veya beyannameleri malların 
yeterince ayrıntılı tanımını içermelidir. 

Madde 5 

Menşe şahadetnamesi ile malların ithalatı için gerekli formalitelerinin yerine getirilmesi 
'amacıyla gümrük ofislerine hazırlanan benzer belgelerde yer alan ifadeler arasında küçük 
farklılıkların ortaya çıkması, şahadetnamede yer alan ifadelerin doğruluğuna gölge 
düşürmeyecektir̂  

!rt^:.-V 

/ 
t. 
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BAŞLIK III 

ÇİFT TARAFLI KONTROL SİSTEMİ 

BÖLÜM I 

İhracat 

Madde 6 

Litvanya yetkili makamlan-, işbu Protokolün 5'nci Maddesi çerçevesinde kesin veya geçici 
miktar kısıtlamalarına tabi olan tekstil ürünlerinin, işbu Protokolün 4, 6 ve 8'nci maddeleri 
çerçevesinde değiştirilmesi imkan dahilinde olan miktar sınırlaması seviyelerine kadar 
Litvanya'dan sevkiyatında ve işbu Protokolün 2(3) ve (4)'nci Maddesi uyannca miktar 
kısıtlamalan olmaksızın çift-taraflı kontrol sistemine tabi tekstil ürünlerinin Litvanya'dan 
sevkiyatında her parti ürün için ihracat lisansı düzenleyeceklerdir. , 

Madde 7 

1. Bu EK kapsamında miktar kısıtlamasına tabi olan ürünler için ihracat lisansı, işbu 
Protokole ekli l'nci örneğe uygun olacak ve Türkiye'nin gümrük bölgelerine 
yapılacak ihracat için geçerli olacaktır. 

2. İşbu Protokole uygun olarak miktar kısıtlaması getirilmesi durumunda her ihracat 
lisansı, sözkonusu ürün miktarının, ilgili ürün kategorisi için belirlenmiş] olan miktar 
limitinden düşüldüğünü ve miktar kısıtlamasına tabi ürün kategorilerinden sadece 
birini kapsadığını teyid etmelidir. İhracat lisansı, sözkonusu ürünlerin bir veya daha 
fazla sevkiyatı için kullanılabilir. 

3. Miktar kıstlaması olmaksızın çift-taraflı kontrol sistemine tabi olan ürünler için, ihracat 
lisansı işbu EK'e ilişik 2'nci örneğe uygun olacaktır. İhracat Lisansı sadece bir ürün 
kategorisini kapsayabilir ve bahse konu ürünlerin bir veya birden fazla sevkiyatı için 
kullanılabilir. 

Madde 8 

Önceden verilmiş bir ihracat lisansının iptali veya değiştirilmesi halinde, Türk yetkili 
makamları derhal durumdan haberdar edilmelidir. 

Madde 9 

1. İhracat lisansı sevkiyattan sonra düzenlenmiş olsa dahi, işbu Protokol kapsamında 
miktar kısıtlamasına tabi olan tekstil ürünlerinin ihracatı, mallann sevkiyatının 
gerçekleştiği sene için belirlenmiş bulunan miktar limitlerinden düşülecektir. 

2. İ'inci Paragrafın uygulanmasında, sevkiyatın, mallann uçak, gemi veya herhangi b i r ' - k^ 
diğer araca yüklendiği tarihte gerçekleştiği kabul edilecektir. *'''V;* ' ^ v 1 

V i' 
p •''.' 

f •• v. - „ . , , . , 
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Madde 10 

12 nci ve daha sonraki Maddelerin uygulanmasıyla ilgili olarak, ihracat lisansı ibrazı, 
lisansın kapsadığı ürünlerin sevkiyatını takip /eden yılın 31 Mart'ından önce 
gerçekleştirilecektir. 

BÖLÜM II 

İthalat 

. ' . . Madde 11 

İşbu Protokole uygun olan miktar kısıtlamasına veya çift-taraflı kontrol sistemine tabi 
tekstil ürünlerinin Türkiye'ye ithali, bir ithalat yetki belgesi ibrazına tabi olacaktır. 

Madde 12 

1. Türk yetkili makamlan yukarıda 11'nci Madde'de atıfta bulunulan ithalat yetki 
belgesini, karşılık gelen ihracat lisansının aslının ithalatçı tarafından ibrazını müteakip 
beş iş günü içerisinde düzenleyeceklerdir. 

2. İşbu Protokol kapsamındaki miktar kısıtlamalarına tabi ürünlerle ilgili ithalat yetki 
belgeleri, düzenlenme tarihlerinden itibaren altı ay boyunca tüm Türk,, Gümrük 
Bölgesinde geçerli olacaktır. 

3. Miktar kısıtlamaları olmaksızın çift-taraflı bir kontrol sistemine tabi olan, ürünlerin 
ithalat yetki belgeleri, düzenlenme tarihlerinden itibaren altı ay boyunca tüm Türk 
Gümrük Bölgesinde geçerli olacaktır. 

4. Herhangi bir ihracat belgesinin geri alınması durumunda, Türk yetkili makamlan da 
sözkonusu belgeye istinaden düzenlenmiş olan ithalat yetki belgesini iptal edeceklerdir. 

Bununla birlikte, Türk yetkili makamlannın ihracat lisansının geri alınması veya iptal 
edilmesinden ' ürünlerin Türkiye'ye ithalinden sonra haberdar edilmesi halinde, 
sözkonusu miktarlar ilgili kategori ve kota senesi için' belirlenmiş olan miktar 
limitlerinden düşülecektir. 

Madde 13 

1. Türk yetkili makamlannın, belirli bir kategori için, herhangi bir yılda, Litvanya yetkili 
makamları tarafından düzenlenen ihracat lisanslannın toplam miktarının, sözkonusu 
kategori için Protokolün 5'nci Maddesi uyannca belirlenmiş olan ve Protokolün 4,6 ve 
8'nci Maddeleri hükümleri çerçevesinde tanınan arttınm imkanları çerçevesinde 
değiştirilebilen miktarları aştığının farkına varması durumunda, bahsi geçen makamlar 
ithalat yetki belgesi düzenlemeyi durdurabilirler. Bu durumda, Türk yetkili makamlan, 
derhal Litvanya makamlannı haberdar edecek ve işbu Protokolün 15'nci Maddesm. 
belirlenen özel danışma mekanizması derhal işletilecektir. * £ ' C J * ^ 

&.<?•". -••• ? « , ; ; > S N i ^ v 
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2. Miktar kısıtlamasına veya çift taraflı kontrol sistemine tabi olan ve işbu EK 
hükümlerine uygun olarak Litvanya tarafından düzenlenmiş bir ihracat lisansı eşliğinde 

' gerçekleşmeyen Litvanya menşeli ürünlerin ihracatı durumunda, ilgili Türk makamları 
ithalat yetki belgesi düzenlemeyi reddedebilirler. 

Bununla birlikte, işbu Protokolün 6'ncı Maddesi saklı kalmak kaydıyla,' bahse konu 
ürünlerin Türkiye'ye ithaline Türk yetkili makamları tarafından izin verilmesi halinde, 
sözkonusu miktarlar, Litvanya yetkili makamlarının teyidi alınmadan, işbu Protokolün 
uyarınca belirlenmiş uygun miktar limitlerinden düşülmeyecektir. 

BAŞLIKIV 

İHRACAT SERTİFİKASI VE MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN ŞEKLİ VE 
DÜZENLENMESİ, VE TÜRKİYE'YE İHRACATA İLİŞKİN ORTAK 

HÜKÜMLER 

Madde 14 

1. İhracat lisansı ve menşe şahadetnamesi, usulüne uygun olmak kaydıyla ilave nüshalar 
ihtiva edebilir. Bunlar ingilizce veya Fransızca olacaktır. El yazısı kullanımı halinde, 
mürekkeple ve matbu harflerle doldurulacaktır. Sözkonusu belgeler, 210x297 mm! 
ölçüsünde olacaktır. Kullanılan kağıt, beyaz yazı kağıdı olacak, mekaniçsel odun 
hamuru içermeyecek ve 25g/m2'den hafif olmayacaktır. Belgelerin bir, çok nüshası 
bulunması durumunda, sadece asıl olan en üst nüsha "gloş modelli fona" basılacaktır. 
Bu nüsha "örjinal", diğer nüshalar ise "nüsha" şeklinde açıkça belirtilecektir. İşbu 
Protokol hükümleri uyarınca, Türkiye'ye yapılan ihracat amacıyla, Türk yetkili 
makamları tarafından sadece orjinal nüsha geçerli kabul edilecektir. 

2. Her belge, basılmış olsun veya olmasın, kendisini tanımlayan bir standart seri numarası 
taşıyacaktın Bu numara aşağıdaki unsurlardan oluşacaktır: 

• Litvanya'yi tanımlamak üzere iki harf: LT 

• Türkiye'yi tanımlamak üzere iki harf: TR 

• Söz konusu yılın son hanesine tekabül eden ve kota yılını tanımlayan tek haneli 
bir rakam, örneğin 1997 için 7, 

• İhracatçı ülkedeki ilgili belge düzenleyen makamı tanımlayan 01'den 99'a 
kadar ardarda sıralanmış iki haneli bir rakam, 

• 00001'den 99999'a kadar ardarda sıralanmış beş haneli bir rakam. 
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Madde 15 

İhracat lisansı veya menşe şahadetnamesi ilgili olduklan ürünlerin nakliyesinden sonra 
düzenlenebilir. Böyle durumlarda, "sonradan verilmiştir" ibaresini taşımalıdırlar. 

Madde 16 • ,' 

1. İhracat lisansının veya menşe şahadetnamesinin çalınması, kaybolması veya. tahrip 
olması durumunda, ihracatçı, belgeyi düzenleyen yetkili Litvanya makamlarına, sahip 
olduğu ihracat belgelerine istinaden ikinci bir nüsha düzenlemesi için müracaatta 
bulunabilir. Bu şekilde ikinci kez düzenlenen şahadetname veya lisans "surettir" 
ibaresini taşıyacaktır. 

2. ikinci nüsha, ihracat lisansının veya menşe şahadetnamesinin orjinal tarihini 
taşıyacaktır. 

BAŞLIK V 

İDARİ İŞBİRLİĞİ 

Maddel7 

İşbu Ek hükümlerinin uygulanmasında, Litvanya ve Türkiye, tam bir işbirliği içinde 
olacaklardır. Bu amaçla, Taraflar, teknik konular üzerine olanlar da dahil,olmak üzere 
görüşmelerde ve görüş teatisinde bulunmaya hazır olacaklardır. 

Madde 18 

İşbu Protokolün doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla, Litvanya ve Türkiye, işbu EK 
hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş ihracat lisanstan ve menşe şahadetnamelerinin veya 
yapılmış herhangi bir bildirimin güvenilirlik ve doğruluğunun kontrolü için karşılıklı 
yardımda bulunacaklardır. 

Madde 19 

Litvanya, ihracat lisansı ve menşe şahadetnamesi düzenlemeye ve tasdik etmeye yetkili 
makamlann isim ve adreslerini, bu makamlar tarafından kullanılan mühür yörnekleri ve 
ihracat lisanslarını imzalamakla yükümlü memurlann imza örnekleriyle birlikte Türkiye'ye 
gönderecektir. Litvanya, aynca, sözkonusu bilgide yapılan herhangi bir değişikliği 
Türkiye'ye bildirecektir. 

Madde 20 

1. Menşe şahadetnamesi veya ihracat lisanslarının müteakip tahkiki rasgele veya yetkili 
Türk makamlann şahadetnamenin veya lisansın güvenilirliği veya bahsi geçen 
ürünlerin gerçek menşei hakkındaki bilginin doğruluğuna ilişkin makul tereddütleri 
bulunması durumunda yapılacaktır. ,-,-• - ..-

ifirfri 
L \ " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 



- 1 1 2 

2. Böyle durumlarda, Türk yetkili makamlan, soruşturmanın mesnedini oluşturan şekil 
veya içeriğe ilişkin nedenleri belirterek, ilgili menşe şehadetnamesi veya ihracat 
lisansını veya bir nüshasını yetkili Litvanya makamlanna gönderecektir. Fatura ibraz 
edilmişse, sözkonusu fatura veya nüshası, şahadetname .veya lisansa veya onlann 
nüshalanna eklenecektir. Yetkili makamlar, bahsi geçen şahadetname veya lisansta yer 
alan aynntıların hatalı olduğuna dair bir bilgiye sahip olmalan durumunda bunu da 
ileteceklerdir. 

3 Yukandaki l'nci paragraf hükümleri, işbu EK'in 2'nci Maddesinde belirlenen menşe 
bildirimlerinin müteakip tahkikinde de uygulanacaktır. 

4. Yukandaki l'nci ve 2'nci paragraf çerçevesinde yürütülen müteakip tahkiklerin 
sonuçlan en geç üç ay içinde Türk yetkili makamlanna bildirilecektir. Gönderilen 
bilgi, tartışmalı şahadetname, lisans veya beyannamenin ihraç edilmiş bulunan mallara 
ait olup olmadığını ve bu mallann, Protokol ile belirlenen düzenleme çerçevesinde 
ihracata uygun olup olmadığını içerecektir. Türkiye'nin talebi halinde sözkonusu bilgi, 
gerçekleri, özellikle de mallann gerçek menşeine ilişkin olanlan tam olarak 
belirleyebilmek için gerekli tüm belgelerin nüshalannı da içerecektir, 

Benzer tahkiklerin menşe beyannamelerinin kullanımında sistematik düzerisizlikleri 
ortaya çıkaıjnası durumunda, Türkiye, bahsi geçen ürünlerin ithalini bu EK'in 2(l)'nci 
Maddesindeki hükümlere tabi tutabilir. 

5. Menşe şehadetnamelerinin müteakip tahkiki amacıyla şahadetnamelerin nüshalan ve 
ilgili ihracat belgeleri, yetkili Litvanya makamlan tarafından en az iki sene muhafaza 
edilecektir. 

6. İşbu maddede belirtilen rastlantısal inceleme usulüne başvurulması, bahsi geçen 
ürünlerin iç piyasada kullanımının serbest bırakılmasına bir engel teşkil etmemelidir. 

Madde 21 , V 

1. 20'nci Maddede atıfta bulunulan inceleme sonucu elde .edilen, ya da Türkiye veya 
Litvanya yetkili makamlarının elinde bulunan bilgiler işbu Protokol hükümlerinin ihlal 
edildiğini veya hile yapıldığını doğruluyor ya da şüphe uyandırıyorsa, Taraflar, 
sözkonusu hile veya ihlali engellemek için acil olarak işbirliği yapacaklardır. 

2. Bu amaçla, Litvanya yetkili makamlan, kendi istekleriyle veya Türkiye'nin talebi 
üzerine, Türkiye'nin taraf olduğu işbu Protokolü ihlal eden işlemlerle ilgili olarak, 
gerekli soruşturmalan yürütücek veya yürütülmesini sağlayacaklardır. Litvanya, 
gerçek menşeleri belirlenecek olan ürünlere ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, hile 
veya ihlale neden olan diğer bilgileri, sözkonusu soruşturmalann sonuçlan ile 
Türkiye'ye bildireceklerdir. , 

3. Aralannda anlaşmalan durumunda, Tarafların atadığı memurlar, yukanda 2'nci 
paragrafta atıfta bulunulan soruşturmalara katılabilirler. 

,*•'" ; • • »: \ Vs (( ' . •*" 
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4. Yukanda l'nci paragrafta atıfta bulunulan işbirliği çerçevesinde, Türkiye ve Litvanya 
yetkili makamları, işbu Protokol hükümlerinin ihlali veya yapılan hileyi önlemede 
kullanılabilir kabul ettikleri herhangi bir bilgiyi mübadele edeceklerdir. Bu tür 
mübadeleler, özellikle Türkiye'nin, bahsi geçen ürünlerin Türkiye'ye ithalinden önce 
Litvanya'dan transit geçiş yaptığını düşünmelerine neden olacak makul sebepler 
bulunması durumunda, Litvanya'daki tekstil ürünleri üretimi ve Litvanya'nın işbu 
Protokol kapsamındaki ürünlerde üçüncü ülkelerle ticaretine ilişkin bilgi içerebilir. 
Türkiye'nin talebi üzerine sözkonusu bilgiler, eldeki tüm ilgili belgelerin nüshalarını 
içerebilir. 

5. İşbu Ekin hükümlerinin ihlal edildiğine veya hile yapıldığına dair yeterince kanıt 
bulunması halinde, Litvanya ve Türkiye'nin yetkili makamları, Protokolün 6(4)ncı 
Maddesinde belirlenen tedbirleri ve böyle bir hile veya ihlalin tekrarını önlemek için 
gerekli diğer tedbirleri almaya karar verebilirler. 
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EK A'YA EK, Madde 2(1) 
1.İhracatçı (Adı, Açık Adresi, Ülke) 

5. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) 

8. Sevk yeri ve tarihi-Taşıma aracı 

. ORJtNAL 

3 Kota Yılı 

2 No 

4 Kategori Numarası 

MENŞE ŞAHADETNAMESİ 
(Tekstil Ürünleri) 

6 Menşe Ülke 7 Varış Ülkesi 1 

9, Tamamlayıcı ayrıntılar 

10 Marka ve İşaretler-Kolilerin sayı ve türleri - ÜRÜNLERİN TANIMI 

13 YETKİLİ MAKAM ONAYI 
Ben, aşağıda imzası bulunan, yukanda tanımlanan ürünlerin Türkiye' 
belirtilen ülke menşeili olduğunu tasdik ederim. 

14 Yetkili Makam (Adı, Açık Adresi, Ülke) 

HMiktar(l) 12 FOB Değeri (2) 

de yürürlükte bulunan hükümlere uygun olarak 6 numaralı kutuda 

Yer .1 

(İmza) (Kase) 

(1) Net ağırlık (kg) ve aynı zamanda balısekonu kategori için net ağırlık dışında kullamlan birim cinsinden miktar gösterilir. 

(2) Satış kontratında belirtilen döviz cinsinden 

K'"-.İ.İ'.'-.t'.J 
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EK A'YA EK, Madde 7(1): Model 1 
1. İhracatçı (Adı, Açık Adresi, Ülke) 

5. Mali teslim alan (tsim, açık adres, ülke) (Tercihe Bağlı) 

8. Sevk tarihi ve yeri-Taşıma aracı 

ORJtNAL 

3 Kota yılı 4 Kategori Numarası 

İHRACAT LİSANSI 
(Tekstil ürünleri) 

6 Menşe Ülke 7 Varış Ülkesi 

9. Tamamlayıcı ayrıntılar 

10 Marka ve Işaretler-Kolilerin sayı ve türleri - ÜRÜNLERİN TANIMI 11 Miktar (1) 12 FOB Değeri (2) 

13 YETKİLİ MAKAM ONAYI 
Ben, aşağıda imzası bulunan, yukanda tanımlanan ürünlerin Türkiyede tekstil ürünlerinin ticaretini düzenleyen hükümlere uygun olarak, 
4 numaralı kutuda belirtilen kategori yi gözönünde tutarak 3 numaralı kutuda yer alan yıl için belirlenmiş olan kısıtlama miktarından. 
düşüldüğünü tasdik ederim. 

(1) Net ağırlık (kg) ve aynı zamanda bahsekonu kategori için net ağırlık dışında kullanılan birim cinsinden miktar gösterilir. 

(2) Satış Kontratında belirtilen döviz cinsinden - • f ^ 
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EK A'YA EK, Madde 7(3): Model 2 
1. İhracatçı (Adı, Açık Adresi, Ülke) 

5. Malı teslim alan (tsim, açık adres, ülke) (Tercihe Dağlı) 

ORJÎNAL 

3 thracat yılı 4 Kategori Numarası 

İHRACAT LİSANSI 
(Tekstil ürünleri) 

6 Menşe Ülke 7 Varış Ülkesi 

8. Sevk tarihi ve yeri- Taşıma1 aracı 9, Tamamlayıcı ayrıntılar 

KISITLANMAMIŞ TEKSTİL KATEGORİSİ 

lOMarka ve tşaretler-Kolilerin sayı ve türleri - ÜRÜNLERİN TANIMI 11 Miktar (1) 12 FOB Değeri (2) 

13 YETKİLİ MAKAM ONAYI 
Ben, aşağıda imzası bulunan, yukanda tanımlanan ürünlerin Türkiye ile Litvanya arasında Tekstil Ürünleri Ticaretine İlişkin Anlaşmanm 
hükümlerine uygun olarak 6 numaralı kutuda belirtilen ülke menşsili olduğunu tasdik ederim. 

14 Yetkili Makam (Adı, Açık Adresi, Ülke) 

(imza) (Kaşe) 

(1) Net ağırlık (kg) ve aym zamanda balısekonu kategori ıçm net ağırlık dışında kullanılan birim cinsinden miktar gösterilir. 

(2) Satış Kontratında belirtilen döviz cinsinden 

. w'»J 
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EKB 

(9 ncu Maddede atıfta bulunulan) 

Litvanya menşeli küçük işletme ürünleri ve folklorik ürünler 

1. Küçük işletme ürünlerine ilişkin olarak 9 ncu Maddede imkan tanınan 
muafiyetler sadece aşağıda sıralanan tipteki ürünlere uygulanacaktır: 

a) sadece ayak veya el ile çalışan dokuma tezgahlannda öılilmüş, Litvanya'nın 
küçük işletmelerinde geleneksel olarak yapılmış dokumalar, 

b) yukanda değinilen dokumalardan elle elde edilmiş ve sadece elle, herhangi bir 
makinanın yardımı olmaksızın dikilmiş Litvanya'nın küçük işletmelerinde 
geleneksel olarak yapılmış giysiler ve diğer tekstil ürünleri, 

c) Türkiye ile Litvanya arasında üzerinde mutabakata vanlacak bir listede yer 
alan, Litvanya'nın el yapımı geleneksel folklorik ürünleri. 

Sadece, Litvanya yetkili makamlannca, bu EK'e ekli örneğe uygun olarak 
belgelendirilmiş ürünler sözkonusu muafiyetlerden faydalanacaktır. Bu 
belgelerde düzenlenme gerekçeleri belirtilmelidir. Türkiye yetkili mâkamlan, 
sözkonusu belgeleri, ilgili ürünlerin bu EK'te belirtilen şartlan sağladığını kontrol 
ettikten sonra kabul edecektir. Yukanda (c) paragrafında belirtilen, ürünlere 
ilişkin belgeler, açıkça görülebilecek şekilde yazılmış "FOLKLORİK" ibaresini 
taşımalıdır. Bu mimlerin niteliğine ilişkin olarak Taraflar arasında görüş aynlığı 
bulunması durumunda, anlaşmazlıklan çözmek amacıyla bir ay içerisinde 
danışmalarda bulunulacaktır. Bu EK kapsamında yer alan ürünlerin rithalatııun 
Türkiye'de sorun yaratacak bir düzeye ulaşması halinde, gerekli olduğu takdirde 
bir miktar kısıtlaması uygulaması yoluyla sorunu çözüme kavuşturma anlayışı 
içinde en kısa zamanda Litvanya ile, işbu Protokolün 15'nci maddesinde belirtilen 
usuller çerçevesinde, danışmalar başlatılacaktır. 

2. EK A'nın IVncü ve Vnci Kısım hükümleri bu EK'in linçi paragrafı 
kapsamında bulunan ürünlere "mutatis mutandis" olarak uygulanacaktır; 

• / : : • ; . • '• 
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EK B'YE EK 
1. thracatçı (Adı, Açık Adresi, Ülke) 

3. Malı teslim alan (tsim, açık adres, ülke) 

ORJİNAL 

Türkiye' tekstil ürünleri ticaretini düzenleyen koşullar 
altında ve bu na uygun olarak düzenlenmiş, KÜÇÜK 
İŞLETMELERİN ÜRETTİĞİ EL ' TEZGAHI 
ÜRÜNLERİ, ELİŞİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE 
GELENEKSEL TEKSTİL ÜRÜNLERİ ne ilişkjn 
SERTİFİKA 

4 Menşe Ülke 5 Varış Ülkesi 

6. Sevk tarihi ve yeri- Taşıma aracı 7. Tamamlayıcı ayrıntılar 

8 Marka" ve tşaretler-Kolilerin sayı ve türleri - ÜRÜNLERİN TANIMI 9. Miktar , 10 FOB Değeri (1) 

11 YETKİLİ MAKAM ONAYI 
Ben, aşağıda imzası bulunan, yukanda tanımlanan Ürünlerin sadece 4 numaralı kutuda yer alan ülke menşeli küçük işletme tekstil 
ürünleri olduğunu tasdik ederim: 
a)sadece ayak veya el ile çalışan dokuma tezgahlarında örülmüş olanlar (2) . ' 
b)Madde a)'da değinilen dokumalardan elle elde edilmiş ve sadece elle, herhangi bir makinanın yardımı olmaksızın dikilmiş giysiler ve 
diğer tekstil ürünleri 
c) 4 numaralı kutuda yer alan ülke ile Türkiye arasında üzerinde mutabakata vanlacak bir listede yer alan, el yapımı geleneksel folklorik 
ürünler 

(1) Satış Kontratında belirtilen döviz cinsinden 

(2) Uygun olduğu takdirde siliniz. 
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E K C 

Aşağıda belirtilen özel hükümler aksini gerektirmedikçe, işbu Protokolün 3(3) 
ncü Maddesinde belirtilen anlamda bu EK'e ekli listede sıralanan ürünlerin 
tekrar ithali, işbu Protokol hükümlerine tabi olacaktır: 

1. 2 nci paragraf uyarınca, sadece bu EK'e ekli listede sıralanan spesifik miktar 
kısıtlamasına tabi ürünlerin Türkiye'ye tekrar ithali, işbu Protokolün 3(3) ncü 
Maddesinde belirtilen anlamda tekrar ithal telakki edilecektir. 

2. Bu EK'e ekli liste kapsamı dışında kalan ürünlerin tekrar ithali, sözkonusu 
ürünlerin işbu Protokole uygun olarak miktar kısıtlamasına, ikili kontrol 
sistemine veya gözetim önlemine tabi tutulması halinde, işbu Protokolün 15 
nci maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde gerçekleştirilecek danışmalar 
sonucunda spesifik miktar kısıtlamasına, tabi tutulabilir. 

3. Her iki tarafın çıkarları da dikkate alınarak, Türkiye kendi isteğiyle, veya işbu 
Protokolün 15'nci maddesi çerçevesinde gelecek bir talebe karşılık olarak: 

a) spesifik miktar limitlerinin belirli bir kısmının, bir kategoriden; bir diğer 
. kategoriye transfer edilmesi, ön kullanımı veya bir yıldan müteakip yıla 

taşınması olanaklarını 

b) spesifik miktar limitlerin arttınmı olanağını inceleyebilir. 

4. Bununla beraber, Türkiye, yukarıda 3 üncü paragrafta belirlenen esneklik 
kurallarını, aşağıda belirtilen limitler dahilinde, otomatik olarak uygulayabilir: 

a) kategoriler arasında yapılacak transferler, transfer yapılan kategorinin 
miktarının % 20' ini geçemez, 

b) spesifik miktar limitlerinin bir yıldan müteakip yıla aktarımı cari 
kullanım yılı için belirlenen miktarın % 10,5'ini geçemez. 

c) spesifik miktar limitlerinin ön kullanımı, cari kullanım yılı için 
belirlenen miktarın % 7,5'ini geçemez. 

5. Türkiye yukarıdaki paragraflar uyarınca bir önlem aldığı takdirde Litvanya'yı 
haberdar edecektir. 

6. Türk yetkili makamları, Türkiye'nin ekonomik etkili hariçte işleme rejimini 
düzenleyen 96/8703 sayılı Karar ve uygulama yönetmeliğinin gerektirdiği ön 
yetki belgesinin düzenleme tarihinde;, l'nci paragrafta atıfta bulunulan spesifik 
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miktar limitlerinden gerekli düşümü yapacaklardır. Spesifik miktar limiti, ön 
yetki belgesi düzenlenen yıl miktarından düşülecektir. 

7. Bu EK'te yer alan tüm ürünler için Litvanya kanünlannca yetkili kılınmış 
kurumların vereceği menşe şahadetnameleri işbu Protokolün EK A'sına uygun 
olarak düzenlenecektir. Bu belgeler, işleme faaliyetinin Litvanya'da 
gerçekleştiğine dair kanıt teşkil etmek üzere, yukanda 6'ncı paragrafta 
belirtilen ön yetki belgesine atıfta bulunan bir ibare taşıyacaktır. 

8. Türkiye, yukanda 6'ncı paragrafta atıfta bulunulan ön yetki belgesini 
düzenleyen Türk yetkili makamlarının isim, adres ve mühür örneklerini 
Litvanya'ya iletecektir. 

9. Yukandaki 1-8'nci paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Litvanya ve 
Türkiye, Tarafların işbu Protokolün hariçte işleme hükümlerinden 
yararlanmasını ve Litvanya ile Türkiye arasındaki tekstil ürünleri ticaretinin 
gelişimini sağlayacak uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla danışmalara devam 
edeceklerdir. 

Türkiye büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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EK C'YE EK 

(Bu Ekte yer alan kategorilerin ürün tanımlan işbu Protokolün 1 nci Ekinde yer 
almaktadır) 

Hariçte İşleme Rejimi Kotalan 

TÜRKİYE'NİN UYGULAYACAĞI MİKTAR KISITLAMALARI 

Kategori 
(...) 

Birim 
( - ) 

1997 
(...) 

ı»r£ö3v» 
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EKD 

İşbu Protokol kapsamında yer alan ürünler için Protokolün 5 nci Maddesi 
kapsamında <• getirilebilecek miktar kısıtlamalarmm yıllık büyüme oranlan,, 
Protokolün 15 nci; Maddesinde belirlenen danışma usullerine uygun olarak 
taraflar arasmda Anlaşma yoluyla belirlenecektir. 
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PROTOKOL 2 

(11 nci Maddeye istinaden) 

TÜRKİYE VE LİTVANYA 

ARASINDA 

TARIMSAL TAVİZLERİN DEĞİŞİMİ 

1. Bu Protokol'un Ek A'sında yer alan Türkiye menşeli ürünler, Litvanya'ya 
sözkonusu Ek'te belirtilen şartlar dahilinde ithal edilecektir. 

2. Bu Protokol'un Ek B'sinde yer alan Litvanya menşeli ürünler, Türkiye'ye 
sözkonusu Ek'te belirtilen şartlar dahilinde ithal edilecektir. 

3. Bu Protokol'un Ek Csinde yer alan Türkiye menşeli ürünlerin gümrük 
vergileri, standstiU ilkesi çerçevesinde gelecekte herhangi bir artinma konu 
olmayacaktır. 

4. Bu Protokol'un Ek D'sinde yer alan Litvanya menşeli ürünlerin, jgümrük 
vergileri, standstiU ilkesi çerçevesinde gelecekte herhangi bir artinma konu 
olmayacaktır. . 

5. Taraflar, bu Protokol ile kurulmuş olan işlenmiş tarım ürünlerindeki tercihli 
rejimi, AB ile mevcut tavizleri ve gelecekte AB'ne yönelik olarak kendi ticaret 
rejimlerinde yapacaklan düzenlemeleri dikkate alarak, birbirlerine verdikleri 
tavizleri geliştirmek amacına yönelik olarak tekrar gözden geçireceklerdir. 

f \ * 
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EK A 

Türkiye menşeli ürünler Litvanya'ya ithalatında aşağıdaki tavizlere tabi 
olacaktır: 

I 

ÜRÜN KODU 

y. 0406.90.29 
0406.90.31 
0406.90.33 

0406.90.50 

0406.90.86 

0406.90.87 
0406.90.88 
0603.10.53 
0603.10.61 

1517.1090 

1704.10. 

1704190 

1806' 

1905 

2002.1.0 

2009.11 

2009.19 
2009.60 

2009.80 

2103.20 

2105 

22.03 

II 

ÜRÜN TANICI 

Peynir, kaşkaval 
Beyaz peynir 
Tulum peyniri 

Diğer peynirler, koyun veya manda 
sütünden olanlar 

Tulum peyniri, koyun veya manda 
sütünden olanlar, 10 kg'dan az paketler 
içinde 

Karanfiller, taze 
Glayöller, taze 

Margarin, diğer 

Çiklet 

Diğer şeker mamulleri 

Çikolata müstahzarları 

Bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri 

Konserve domatesler 

Portakal suyu, dondurulmuş , : 

Portakal suyu, diğerleri 
Üzümsuyu • 
Diğer meyve sulan (vişne, kayısı, 
şeftali suyu) 
Ketçap 

Dondurma 

Bira^f"7^., 

III 
T. K. 

(TON) 

100 

sınırsız 

sınırsız ' 

100 

sınırsız 

100 

sınırsız 

sınırsız 

50/50 

500 

50 

100 

lOOOhl 

IV 
vergi 
(%) 

0 

20 
15 

. 0 

17 

0 

26 

26 

o 

0 

0 

ov 

• ° ( / / 
fir^ 
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EKB 

Litvanya menşeli ürünler Türkiye'ye ithalatında aşağıdaki 
tavizlere tabi olacaktır: 

I 
URUN 
KODU 

0102.90 

0202.20.10 
0405.10.11 

0406 
0603.10.53 
0603.10.61 
0701.10.00 
0709.51 
1704.10 , 
1704.90 
1806 
2009.70 
21.05 

22.03 

22.08 
(2208.909110, 
9910 hariç) 

II 

ÜRÜN TANIMI 

Canlı sığırlar, ağırlığı 160 kg.ı 
geçen fakat 300 kg.ı 
geçmeyenler (y. buzağı ve 
dana) 
Dondurulmuş sığır karkası 
Tereyağı . 
Peynir (beyaz, tulum, kaşkaval 
peyniri hariç) 
Karanfil, taze 
Glayöller, taze 
Patates, tohumluk 
Mantarlar 
Çiklet 
Diğer şeker mamulleri 
Çikolata müstahzarları 
Elma suyu 
Dondurma 

Bira 

Alkollü içkiler 

III 
T.K. 

(TON) 

1500 

100 
150 

150 
sınırsız 
sınırsız 

500 
50 

sınırsız 
100 

sınırsız 
100 
100 

lOOOhl 

sınırsız 

IV 
vergi 
(%) 

35 

82.5 
0 

0 
16.5 
16.5 

0 
6.75 

0+EA 
0+EA 
0+EA 

35 
0+EA 

o 

0 

r/fr- •* 
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EKC 

15.4.1997 TARİHİ İTİBARİYLE STAND-STILL İLKESİNİN 
UYGULANMASI TALEP EDİLEN ÜRÜNLERE AİT TÜRKİYE 

LİSTESİ 

URUN KODU 
07.10 
0802.21 . 
0802.22 
0804.20.90 

08.05 

0806.20 

08.11 

0813.10 
15.09 
19.02 
20.07 

20.08 

2102.20 
24.01 

URUN TANIMI 
Sebzeler, dondurulmuş. 
Kabuklu fındıklar 
Kabuksuz fındıklar 
Kuru incir 

Turunçgiller, taze veya kurutulmuş 

Üzümler, kurutulmuş 

Meyvalar ve sert çekirdekli 
meyvalar, dondurulmuş 
Kayısı, kurutulmuş 
Zeytinyağı 
Makarna 
Reçeller, jöleler, marmelatlar 
Konserve meyvalar, sert kabuklu 
meyvalar 
Cansız mayalar 
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 

Litvanya'nm mevcut 
; koruması' 

(%) . 
5 .. 
0 
0 
0 

0 
o 

5 
0 . 
0 
5. 

0-5 

• 5 

- - • 5 . . . \ -

0 

/ • • • • ' • • ' -

( " ' • > • ' ' : 
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EKD 

15.4.1997 TARİHİ İTİBARİYLE STAND-STILL İLKESİNİN 
UYGULANMASI TALEP EDİLEN ÜRÜNLERE AİT LİTVANYA 

LİSTESİ 

URUN KODU 
01.02 
02.02 
04.02 
0.4.05 
.04.06 
16.01 
16.02 

URUN TANIMI 
Canlı sığırlar 
Sığır eti, dondurulmuş 
Süt ve krema, konsantre edilmiş 
Tereyağı 
Peynirler 
Etten yapılmış sosisler ve benzeri ürünler 
Hazırlanmış veya konserve edilmiş et 

Türkiye'nin 
mevcut koruması 

(%) 
0-70 
165 
130 
70 

48-83 
100 
100 
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"Menşeli Ürünler" Kavramının Tariınıı 
ve idari işbirliği yöntemleri hakkında 

PROTOKOL3 

İÇİNDEKİLER 

BAŞLIK I GENEL HÜKÜMLER 

- Madde 1 Tanımlar 

BAŞLIK II "MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

- Madde 2 Genel koşullar 
-Madde 3 İki taraflı menşe kümülasyonu 
-Madde 4 Çapraz menşe kümülasyonu 
-Madde 5 Tamamen elde edilmiş ürünler 
- Madde 6, Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 
-Madde 7 Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları 
•> Madde 8 Nitelendirme birimi 
-Madde 9 Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 
-Madde 10 Setler 
-Madde 11 Nötr elemanlar <: 

BAŞLIK III ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

- Madde 12 Ülkesellik ilkesi 
-Madde 13 Doğrudan nakliyat 
- Madde İ4 Sergiler 

BAŞLIK IV GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

- Madde 15 Geri ödemenin veya gümrük vergilerinden muafiyetin 
yasaklanması 

BAŞLIK V MENŞE İSPAT BELGESİ 

-Madde 16 Genel koşullar 
- Madde 17 EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri 
-Madde 18 Sonradan düzenlenen EUR. 1 dolaşım sertifikası 
- Madde 19 İkinçLnüsb.£,ŞUR. 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi £'J?! /p-y^. (1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) ratfş 
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- Madde 20 

-Madde 21 
- Madde 22 
- Madde 23 
- Madde 24 
- Madde 25 
-Madde 26 
- Madde 27 
- Madde 28 
- Madde29 
- Madde 30 

BAŞLIK VI 

-Madde 31 
- Madde 32 
- Madde 33 
- Madde 34 
-Madde 35 

BAŞLIK VII 

-Madde 36 
- Madde 37 

Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat 
belgesine istinaden ElTR. 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi 
Fatura beyanında bulunma koşulları 
Onaylanmış ihracatçı 
Menşe ispat belgesinin geçerliliği 
Menşe ispat belgesinin ibrazı 
Parçalar halinde ithalat 
Menşe ispat belgesinden muafiyet 
Destekleyici belgeler 
Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 
Farklılıklar ve şekli hatalar 
ECU cinsinden ifade edilen tutarlar 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Karşılıklı yardım 
Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü 
Anlaşmazlıkların çözümü 
Cezalar 
Serbest bölgeler 

SON HÜKÜMLER 

Gümrük ve menşe konulan Alt Komitesi 
Protokolde yapılacak değişiklikler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
. ^ : 
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BAŞLIK I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Tanımlar 

Bu Protokolün uygulanmasında: 

(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya 
işleme tabi tutma; 

(b) "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça 
veya aksamlar v.b.; 

(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile, imal 
edilmiş ürün; 

(d) "eşya", hem madde hem de ürün; 

(e) "gümrük kıymeti", Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII. 
Maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994'te yapılan Arilaşma'ya 
(gümrük kıymeti hakkında DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet; 

(f) "fabrika çıkış fiyatı", ürün için Türkiye veya Litvanya'da, nihai işçilik veya 
işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle 
ödenen, kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş 
ürünün ihracında geri Ödenmiş veya ödenecek yurtiçi vergilerin tenziliyle 
bulunan fiyat; 

(g) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı 
esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi 
halinde Türkiye veya Litvanya'da maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk 
fiyat; 

(h) "menşeli madde kıymeti", (g) alt paragrafında tanımlandığı şekilde, gerekli 
değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tip maddenin kıymeti; 

(i) "katma değer", fabrika çıkış fiyatından, sözkonusu ürünün elde edildiği ülke 
menşeli olmayıp malın üretiminde kullanılan her bir ürünün gümrük 
kıymetinin çıkarılmasıyla bulunan değer; ,:-'''" '"''>?** 

' ^ * % K • . •• • / • ' A M 

- .- \ >J,. ->- ( i 
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(j) "fasıllar" ve "pozisyonlar", işbu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS" 
olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlamâ Sistemi'ni oluşturan 
nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar); 

(k) "sınıflandırılmış" tabiri, ürün veya maddelerin belirli bir pozisyon altında 
sınıflandırılması; 

(1) "sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya 
ihracatçıdan alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, ya da 
böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler; 

anlamına gelir. 

(m)"ülkeler", kara sularını da içerir! 

BAŞLIKII 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 

Genel koşullar 

1. Bu Anlaşmanın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye menşeli 
kabul edilirler: 

(a) Bu Protokol'de Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye'de elde 
edilen ürünler; 

(b) Bu Protokol'de Madde 6'da belirtildiği şekilde Türkiye dahilinde yeterli 
işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Türkiye'de 
elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek Türkiye'de üretilen ürünler. 

2. Bu Anlaşmanın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Litvanya menşeli 
kabul edilirler: 

(a) Bu Protokol'de Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen Litvanya'da elde 
edilen ürünler; 

(b) Bu Protokol'de Madde 6'da belirtildiği şekilde Litvanya dahilinde yeterli 
işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Litvanya'da 
elde edilmemiş maddd^ftrfö*a*e1derek Litvanya'da üretilen ürünler. " : ' : ^ 

- Türkiye.Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) ••• , : f ' '*-^ J 
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Madde 3 

İki taraflı menşe ktimülasyonır 

1. Türkiye menşeli maddeler, Litvanya'da elde edihn bir ürün içine dahil 
edildikleri takdirde Litvanya menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin, 
işbu Protokol'ün 7(1) Maddesinde atıfta bulunulanların ötesinde bir işçilik 
veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları gerekmez. 

2. Litvanya menşeli maddeler, Türkiye'de elde edilen bir ürün içine dahil 
edildikleri takdirde Türkiye menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin, 

1 işbu Protokol'ün 7(1) Maddesinde atıfta bulunulanların ötesinde işçilik veya 
işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları gerekmez. 

Madde 4 

Çapraz menşe kümülasyonu 

1. Paragraf 2 ve 3 hükümlerine tabi olarak; Avrupa Toplulukları, Polonya, 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Letonya, 
Romanya, Estonya, Slovenya, İzlanda, Norveç veya İsviçre menşeli maddeler, 
Türkiye ve Litvanya ile bu ülkeler arasındaki Anlaşmalar anlamında buralarda 
elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Türkiye veya Litvanya 
menşeli kabul edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları gerekmez. 

2. Paragraf 1 dolayısıyla menşe statüsü kazanmış ürünler, Türkiye veya 
Litvanya'da sağlanan katma değer, sadece paragraf l'de belirtilen diğer 
ülkelerden herhangi biri menşeli olup kullanılan maddelerin kıymetini aştığında 
Türkiye veya Litvanya menşeli ürünler sayılmaya devam ederler. Aksi takdirde 
sözkonusu ürünlerin menşei, kullanılan menşeli maddelerin en yüksek kıymeti 
dikkate alınarak paragraf l'de belirtilen ülke menşeli olarak kabul edilir. Bu 
menşe tahsisinde, paragraf l'de belirtilen diğer ülkeler menşeli olup Türkiye 
veya Litvanya'da yeterli işlem veya işçilik görmüş maddeler dikkate alınmaz. 

3. Bu Madde'de getirilen kümülasyon sadece, kullanılan maddeler işbu 
Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanmasıyla menşeli ürün 
statüsünü elde ettikleri takdirde uygulanabilir. Türkiye ve Litvanya, paragraf 
1 'de belirtilen diğer ülkelerle sonuçlandırılan anlaşmalar ve ilgili menşe 
kurallarının detaylarını birbirlerine iletirler. 

_ _ _ _ _ _ Türkiye Buyuk Millet Medısı (S. Sayısı: 416) '.- • .^W 
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Madde 5 

Tamamen elde edilmiş ürünler 

1. Aşağıdaki ürünler tamamen Türkiye veya Litvanya'da elde edilmiş kabul 
edilir: 

(a) kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler; 

(b) o ülkede hasat edilen bitkisel ürünler; 

(c) o ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar; 

(d) o ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, 

(e) o ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler; 

(f) Türkiye veya Litvanya karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde 
edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler; 

(g) münhasıran (f) alt paragrafında belirtilen ürünlerden kendi fabrika 
gemilerinin bordasında üretilen ürünler; 

(h) yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırt geçirmeye 
ve atık olarak kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak 
üzere, toplanmış kullanılmış maddeler, 

(i) o ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar, 

(j) kendi karasuları dışında, münhasır işletme hakkına sahip olmaları 
kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler; 

(k) münhasıran (a) ila (j) alt paragraflarında tanımlanan ürünlerden üretilen 
eşya. 

2. l(f) ve (g) alt paragraflarındaki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" 
terimleri sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır: 

(a) Türkiye veya Litvanya'da kayıtlı veya tescilli olanlar; 

(b) Türkiye veya Litvanya bayrağı altında seyredenler; 

(c) en az %50'si Türkiye veya Litvanya vatandaşlarına veya yönetim merkezi •..;-, 
bu Devletler'den birinde bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim •.••'/' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) ' ., .-• r\' 
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Kurulu veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin 
çoğunluğu Türkiye veya Litvanya vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık 
veya limited şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı Türkiye veya 
Litvanya'ya veya bu ülkelerin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait 
olanlar; 

(d) yönetici ve yetkilileri Türkiye veya Litvanya vatandaşı olanlar; ve 

(e) mürettebatının en az %75'i Türkiye veya Litvanya vatandaşı olanlar, 

Madde 6 

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 

1. Madde 2'ye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, bu Protokol'ün Ek H'sinde 
yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede 
işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. 

Yukarıda belirtilen şartlar, bu Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, 
imalatta kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli 
işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. 
Bu nedenle, listedeki şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir 
ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yor aldığı 
ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında 
kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz. 

\ 2. Paragraf l'e rağmen, listede belirtilen şartlar uyannca bir ürünün imalatında 
kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir: 

(a) toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmiyorsa; 

(b) menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan 
yüzdeler, bu paragrafın uygulanmasıyla aşılmamışsa. 

Bu paragraf Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere 
uygulanmaz. 

3. Paragraf 1 ve 2, Madde 7'de öngörülenlerin dışında uygulanır. 

/SŞS-K 
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Madde 7 

Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları 

1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin, Madde 6'da belirtilen koşullar yerine 
getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için 
yetersiz işçilik veya işleme olarak kabul edilir: 

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını 
sağlamaya yönelik işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, 
tuz, kükü'rtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı 
kısımları ayırma ve benzeri işlemler); 

(b) toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, bir 
araya getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama, 
kesmeyi içeren basit işlemler; 

(c) (i) ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi; 

(ii) basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, 
karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri; 

(d) ürünler veya paketleri üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırıcı 
işaretleri koyma; 

(e) karışımların bir veya daha fazla bileşeninin Türkiye veya Litvanya 
menşeli kabul edilebilmesi için bu Protokolde belirlenen koşullan yerine 
getirmediği hallerde,değişik türden olup .olmadığına bakılmaksızın, 
ürünlerin basit karıştırılma işlemi; 

(f) tamamlanmış bir ürün elde etmek için parçaların basit montajı; 

(g) (a) ila (f) alt paragraflarında belirtilen işlemlerden iki veya daha 
fazlasının birleşimi; 

(h) hayvan kesimi. 

2. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin paragraf 1 hükümleri 
çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye ya 
da Litvanya'da gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. 

====== Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Madde 8 

Nitelendirme birimi 

1. Bu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, 
Armonize Sistem nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel 
birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. 

Buna göre, 

(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırtlmasından oluşan bir ürün, 
Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınırlandırıldığında, bu ürünün 
tümü, nitelendirme birimini oluşturur. 

(b) bir sevkiyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan 
belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol 
hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir. 

2. Armonize -Sistemin 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma 
açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. 

Madde 9 

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 

Bir teçhizat, makina, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir 
teçhizatın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca fatura 
edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; sözkonusu teçhizat, makina 
alet veya araç içinde mütaala edilir. 

Madde 10 

Setler 

Armonize sistemin 3. Genel Kuralında tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli 
olduğunda menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan 
ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti setin fabrika çıkış 
fiyatının %15'ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir. 

Madde 11 

ı Nötr elemanlar 

Bir ürünün menşeli olup/'mıadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek; i , 
.y ", * ^ 
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(a) enerji ve yakıt; 

(b) tesis ve teçhizat; 

(c) makina ve aletler; 

(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların 

menşeini belirlemek gerekmez. 

BAŞLIK III 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 12 

Ülkesellik ilkesi 

1. Başlık H'de yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, Madde 4 
saklı kalmak üzere, Türkiye veya Litvanya'da kesintisiz olarak yerine 
getirilmelidir 

2. Türkiye veya Litvanya'dan, başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli 
eşyanın, geri gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini tatmin 
edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, Madde 4 s'aklı kalmak üzere, menşeli 
olmadığı kabul edilir: 

(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu; 

(b) sözkonusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi 
koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi 
bir işleme tabi tutulmadığı. 

Madde 13 

Doğrudan nakliyat 

1. Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece işbu Protokol'ün 
gerekliliklerini yerine getirmiş, Türkiye ve Litvanya arasında doğrudan yeyâ% ^ 
Madde 4'te belirtilen diğer ülke toprakları üzerinden nakledilen ürünler için,.-j^St 

/ , ; ' ' - " • : ' " ' • ' . - ' \ 
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uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarma veya 
geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin 
gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme 
veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden 
geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden 
nakledilebilirler. 

Menşeli ürünler Türkiye veya Litvanya dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı 
ile nakledilebilirler. 

2. Paragraf l'de_ yer âlân şartlann sağlandığı, ithalatçı ülke gümrük idaresine 
aşağıdaki belgelerin ibrazı ije ispatlanır: 

(a) ihracatçı ülkeden, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk 
evrakı; veya 

(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, 

(i) ürünlerin tam bir tanımını veren, 

(ii) ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği 
hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını gösteren, 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu 
kanıtlayan, 

bir belge; veya 

(c) bunların temin edilememesi halinde, diğer kanıtlayıcı belgeler. 

Madde 14 

Sergiler 

1. Madde 4'te belirtilenler dışında, bir başka ülkeye sergilenmek üzere 
gönderilen ve sergiden sonra Türkiye veya Litvanya'ya ithal edilmek üzere 
satılan menşeli ürünler, aşağıdaki durumlar hakkında gümrük idarelerinin 
tatmin edilmesi kaydıyla ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar: 

(a) bir ihracatçının bu ürünleri Türkiye veya Litvanya'dan serginin yapıldığı 
ülkeye nakletmesi ve orada sergilemesi; 

(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından Türkiye veya Litvanya'daki bir kişiye 
satılması veya'ta'sarrüfuna verilmesi; „. • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) V "V. 
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(c) ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek 
üzere gönderildikleri durumda sevkedilmesi; ve 

(d) ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide 
teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmaması. 

2. Başlık V hükümleri uyarınca bir menşe ispat belgesi hazırlanmalı veya 
düzenlenmeli ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresine normal şartlarda ibraz 
edilmelidir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde, 
ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir. 

3. Paragraf 1, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya 
mağazalarda düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi 
altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanattan sergi, fuar veya 
benzeri umumi gösterilere uygulanır. 

BAŞLIK IV 

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 15 

Geri ödemenin veya gümrük vergilerinden muafiyetin yasaklanması 

1. Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlenen veya 
hazırlanan Türkiye, Litvahya veya Madde 4'te belirtilen diğer ülkelerden biri 
menşeli ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler, Türkiye 
veya Litvanya'da her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri 
ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildirler. 

2. Paragraf l'deki yasak, bir Tarafta imalatta kullanılan maddelere uygulanabilen 
gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin sözkonusu maddelerden elde 
edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için alıkonmadığı hallerde, kısmen 
veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi yönündeki her 
türlü düzenlemeye, bu tür iade veya ödemelerin fiilen veya açıkça geçerli 
olduğu durumlarda uygulanır. 

3. Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan 
maddeler kullanılarak üretilen sözkonusu ürünlere geri ödeme sağlanmadığını 
ve bu maddelere uygulanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin... .; 
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fıilen ödendiğini ispat eden tüm uygun belgeleri gümrük yetkililerinin talebi 
üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

4. Paragraf 1 ila 3 hükümleri, Madde 8(2)'de belirtilen ambalajlara,.Madde 9'da 
belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 10'da belirtilen set 
halindeki ürünler açısından da, menşeli olmamaları halinde uygulanır. 

5. Paragraf 1 ila 4 hükümleri, yalnızca Anlaşma'nm uygulandığı türden 
maddelere uygulanır. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca 
ihracatta uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine 
engel teşkil etmezler. 

BAŞLIK V 

MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde 16 

Genci koşullar 

1. Türkiye menşeli ürünler Litvanya'ya ithal edilirken ve Litvanya menşeli 
ürünler Türkiye'ye ithal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine 
işbu Anlaşma'dan yararlanabilirler: 

(a) Bir örneği EK-IİI'te yer alan EUR.1 Dolaşım Sertifikası; veya 

(b) Madde 21(1)'de belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, 
teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, 
metni Ek-IV'te yer alan, sözkonusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya 
yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan sonra "fatura beyanı" 
olarak atıfta bulunulacaktır). 

2. Paragraf l'e rağmen, İşbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 26'da 
tanımlanan durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına 
gerek olmaksızın bu Anlaşma'dan yararlanırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) sasa' 
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Madde 17 

EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri 

1. EUR.1 Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili 
temsilcisinin yazılı müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi 
tarafından düzenlenir. 

2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek-IH'te yer alan EUR.l 
dolaşım sertifikası ve müracaat formunu doldurur. Bu formlar, Anlaşma'nın 
düzenlendiği dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleri 
çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple doldurulur. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş 
satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın 
son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile 
kapatılır. 

3. EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, 
• EUR. 1 dolaşım sertifikasını yerecek ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talep 

\ edebileceği, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer 
koşullara m yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki» herhangi 
bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

4. Sözkonusu ürünlerin, Türkiye, Litvanya veya Madde 4'te belirtilen diğer 
ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve işbu Protokolün diğer'koşullarını 
yerine getirmesi durumunda, Türkiye veya Litvanya gümrük idareleri 
tarafından bir EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenir. 

5. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünün ve işbu 
Protokolün diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için gereken 
her tedbiri alırlar. Bu amaçla, her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının 
hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir 
kontrol hakkına sahiptirler. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, paragraf 
2'de atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını sağlarlar. Özellikle, 
ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, her türlü sahte ilaveler 
yapılması imkanını ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu kontrol 
ederler. 

6. EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki 11 
numaralı kutuda gösterilir. 

7. EUR.1 dolaşım sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili ihracatın 
gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına verilir. 

/'•*"' ;< '"'• * ;•• X ": '';. 
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Madde 18 

Sonradan düzenlenen EUR.l dolaşım sertifikası 

1. Madde 17(7)'ye rağmen, aşağıdaki durumlarda, EUR.l dolaşım sertifikası 
istisnai olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir: 

(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, 
ihracat esnasında düzenlenmemiş ise; veya 

(b) Gümrük idareleri, bir EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenmiş, ancak 
teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin 
edilirlerse. 

2. Paragraf 1'in uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR. 1 dolaşım 
sertifikasının ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin 
gerekçelerini belirtmek zorundadır. 

3. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil 
dosya ile uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.l dolaşım 
sertifikası düzenleyebilirler. 

4. Sonradan verilen EUR.l dolaşım sertifikaları, aşağıdaki ibarelerden birini 
taşımalıdır; 

"SONRADAN VERİLMİŞTİR" 
"ISDUOTAS PO EKSPORTAVIMO" 
"ISSUED RETROSPEÇTIVELY" 

5. Paragraf 4'te belirtilen ibare, EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

Madde 19 

İkinci nüsha EUR 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi 

1. EUR.1 dolaşım sertifikasının çalınması, kaybolması veya hasar görmesi 
halinde ihracatçı, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat 
belgelerine dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: 

"İKİNCİ NÜSHADIR" 
"DUPLIKATAS" 
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"DUPLICATE" 

3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

4. Orijinal EUR. 1 dolaşım sertifikasının veriliş tarihini taşıması gereken ikinci 
nüsha bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Madde 20 

Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine istinaden 
EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi 

Menşeli ürünler Türkiye veya Litvanya'daki bir gümrük idaresinin kontrolü 
altında iken, sözkonusu ürünlerin tamamı veya bir bölümünü Türkiye veya 
Litvanya içinde başka bir yere göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat 
belgesinin bir veya daha fazla EUR.1 dolaşım sertifikası ile, değiştirilmesi 
mümkündür. Değiştirilen EUR.l dolaşım sertifikası/sertifikaları, ürünleri kontrolü 
altında bulunduran gümrük idaresi tarafından düzenlenir. 

Madde 21 

Fatura beyanında bulunma koşulları 

1. Madde 16(1 )(b)'de atıfta bulunulan fatura beyanı, 

(a) Madde 22 anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından; veya 

(b) toplam kıymeti 6000 ECU'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve 
bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir 
ihracatçı tarafından; 

hazırlanabilir. 

2. Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Türkiye, Litvanya veya Madde 4'te 
belirtilen ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve bu Protokolün diğer 
koşullarının sağlanması halinde hazırlanabilir. 

3. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talebi 
üzerine, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer koşulların 
yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye 
hazırlıklı olur. .••'..'•'•'*:''' İ 
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4. Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV'te verilen ve aynı Ekteki 
dillerden birinde ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak 
fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, 
damgalanması veya basılmasıyla hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ile yapılırsa, 
matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılır. 

5. Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva 
etmelidir. Ancak, Madde 22 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla 
hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış 
addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, bu beyanı 
imzalama şartı aranmaz. 

6. Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında 
veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede 
ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir. 

Madde 22 

Onaylanmış ihracatçı 

1. İhracatçı ülkenin gümrük idaresi, bu Anlaşma,kapsamındaki ürünlerin sık 
aralıklarla sevkiyatını yapmakta olan herhangi bir ihracatçıyı, sözkonusu 
ürünlerin kıymetine bakılmaksızın fatura beyanında bulunabilmesi konusunda 
yetkili kılabilir. Böyle bir yetki talebinde bulunan ihracatçı, ürünlerin menşe 
statüsü ile bu Protokolün diğer koşullarının yerine getirildiğini doğrulamak 
üzere gümrük idarelerine tatmin edici her türlü gerekli garantiyi vermek 
mecburiyetindedir. 

2. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendisinin uygun gördüğü 
herhangi bir şarta bağlı olarak verebilir. 

3. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir -
gümrük onay numarası verir. 

4. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder. 

5. Gümrük idaresi vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir anda geri alabilir. 
Onaylanmış ihracatçı Paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez, Paragraf 
2'de belirtilen şartları yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde 
kullanırsa, gümrük idaresi bu tasarrufta bulunur. 
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Madde 23 

Menşe ispat belgesinin geçerliliği 

1. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenleniş tarihinden itibaren dört ay 
geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz 
edilmek zorundadır. 

2. Paragraf l'de belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son 
tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde 
tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir. 

3. Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen 
son tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul 
edebilir. 

Madde 24 

Menşe ispat belgesinin ibrazı 

Menşe ispat belgeleri, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak bu ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin çevirisini, ve ayrıca, 
ürünlerin bu Anlaşma'nın uygulanmasının gerektirdiği koşullan sağladığına 
ilişkin ithalatçının beyanı ile birlikte ithalat beyannamesini de talep edebilir. 

Madde 25 

Parçalar halinde ithalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen 
şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) genel kuralı anlamındaki 
birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ve 
XVII. Bölümlerinde veya 7308 ve 9406 No.'lu pozisyonlarda yer alan ürünlerin, 
parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat 
belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. 

Madde 26 

Menşe ispat belgesinden muafiyet 

1. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen yeM' .• 
yolcunun zati_eşyasını du^'fîfrtürünler, ticari amaçlarla ithal edilmem^şlers^-' -

/ /vrv.-v reT$ 
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ve işbu Protokolün şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın 
doğruluğundan şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek 
olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler. Posta ile gönderilen ürünler için bu 
beyan,. C2/CP3 gümrük beyannamesi üzerinde veya-bu belgeye eklenen bir 
kağıt üzerinde yapılabilir. 

2. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların 
ailesinin kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve 
miktarından ticari amaç güdülmediği aşikarsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul 
edilmez. 

3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 ECU veya yolcunun 
zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 ECU'yü aşmaz. 

Madde 27 

Destekleyici belgeler 

Madde 17(3) ve 21 (3)'de belirtilen, bir EUR.l dolaşım sertifikası veya fatura 
beyanı kapsamındaki ürünlerin Türkiye, Litvanya veya Madde 4'te \belirtilen 
diğer ülkelerden biri menşeli olduğunu ve işbu Protokol'ün diğer koşullarını 
yerine getirdiğini tevsik etmek amacıyla kullanılan belgeler, bunların yanında 
aşağıda belirtilenleri de içerebilir: 

(a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, sözkonusu eşyanın elde edilmesi için 
gerçekleştirilen işlemleri belğeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç 
muhasebesinde yer alan doğrudan deliller; 

(b) Türkiye veya Litvanya'da düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan 
maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan 
belgeler; 

(c) Türkiye veya Litvanya'da düzenlenmiş veya hazırlanmış, Türkiye veya 
Litvanya'da maddeler üzerinde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç 
mevzuat uyarınca kullanılan belgeler; 

(d) Türkiye veya Litvanya'da işbu Protokol uyarınca veya Madde 4'te belirtilen 
ülkelerden birinde işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarına göre 
düzenlenmiş veya hazırlanmış olan, kullanılmış maddelerin menşe statüsünü 
tevsik eden EUR.l dolaşım sertifikaları veya fatura beyanları. 

/ <:' % * „ * .. . . - . . • 
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Madde 28 

Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 

1. EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, 
Madde 17(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde 
2l(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

3. İhracatçı ülkenin EUR.l dolaşım sertifikası düzenleyen gümrük idaresi, 
Madde 17(2)'de belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.l dolaşım 
sertifikaları ve fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza eder. 

Madde 29 

Farklılıklar ve şekli hatalar 

1. Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine 
getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki, ibareler 
arasında bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere . karşılık 
geldiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini 
kendiliğinden geçersiz kılmaz. 

2. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması 
sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, rrienşe ispat 
belgesinin reddedilmesini gerektirmez. 

Madde 30 

ECU cinsinden ifade edilen tutarlar 
• ' ! 

1. ECU ile ifade edilen tutarların ihracatçı ülkenin ulusal parası cinsinden 
eşdeğer tutarı, ihracatçı ülke tarafından tespit edilir ve ithalatçı ülkeye 
bildirilir. 

2. Eğer tutarlar, ithalatçı ülke tarafından tespit olunmuş olan mütekabil tutarları 
geçiyorsa, ithalatçı ülke bu tutarları, ürünlerin ihracatçı ülkenin parası 
cinsinden fatura edilmiş olması halinde kabul edecektir. Eğer ürünler Madde 
4'te belirtilen diğer bir ülkenin parası cinsinden faturalandırılmışsa, ithalatçı 
ülke ilgili ülke tarafından bildirilmiş olan tutara itibar eder. . < ;i,'" r^>, 
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3. Herhangi bir ulusal para cinsinden kullanılacak olan tutarlar, 1996 Ekim 
ayının ilk iş günü itibariyle ECU cinsinden ifade olunan tutarların o ulusal 
para cinsinden eşdeğeri olur. 

4. ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar ile bunların Türkiye ve Litvanya'nın 
ulusal paraları cinsinden eşdeğerleri, Türkiye veya Litvanya'nın talebi üzerine 

. Ortak Komite tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirme esnasında Ortak 
Komite'nin, herhangi bir ulusal para için kullanılacak tutarlarda azalma 
olmamasını sağlar ve ayrıca sözkonusu limitlerin etkilerinin reel olarak 
muhafaza edilmesinin arzu edilip edilmediğini değerlendirir. Bu amaçla 
Komite, ECU cinsinden ifade edilen tutarların değiştirilmesine karar verebilir. 

BAŞLIK VI 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde 31 

Karşılıklı yardım 

1. Türkiye ve Litvanya gümrük idareleri birbirlerine, kendi gümrük idarelerinde 
EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek 
baskılarını ve EUR.l dolaşım sertifikalarının ve fatura beyanlarının sonradan 
kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini sağlarlar. 

2. Bu Protokolün düzgün uygulanmasını teminen, Türkiye ve Litvanya, yetkili 
gümrük idareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR.l dolaşım sertifikaları veya 
fatura beyanlarının geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan bilgilerin 
doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar. 

Madde 32 

Menşe ispat belgelerinin kontrolü 

1. Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü, sondaj usulü ile veya ithalatçı 
ülke gümrük idaresinin bu belgelerin geçerliliğine, sözkonusu ürünlerin menşe 
statüsüne veya işbu Protokolün diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin 
makul şüphesi olduğu her an yapılır. 

2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı ülkenin gümrük 
idaresi, EUR.l dolaşım sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura 
beyanını, yahut bu ^vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın 
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gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin gümrük idaresine geri gönderir. 
Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran 

. elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir. 

3. Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının 
hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme 
yetkisine sahip olur. 

4. Eğer ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi 
. süresinde sözkonusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya 

karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest 
bırakılması ithalatçıya önerir. 

5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, bu kontrolün sonuçlarından 
mümkün olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek 
olup olmadığını, sözkonusu ürünlerin Türkiye, Litvanya veya Madde 4'te 

- belirtilen ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve işbu 
Protokolün diğer koşullarına uyup uymadıklarını açıkça belirtmelidir. 

6. Makul şüphe olması halinde, kontrol talebine on ay içinde cevap alınamaz 
veya cevap sözkonusu belgenin gerçekliğinin veya ürünlerin gerçek menşeinin 
tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, talepte bulunan 
gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde, tercih tanınmasını reddeder. 

Madde 33 

Anlaşmazlıkların çözümü 

Madde 32'deki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük 
idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi arasında 
çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın veya işbu Protokolün yorumlanmasına ilişkin 
bir soru hasıl olması halinde, gümrük idareleri durumu Ortak Komite'ye arz eder. 

İthalatçı ile, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü 
anlaşmazlık, adı geçen ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözülür. 

Madde 34 

Cezalar 

Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir 
belgeyi hazırlayan vey^^H^âttıran şahıslara ceza uygulanır. 
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Madde 35 

, Serbest Bölgeler 

Türkiye ve Litvanya, nakliye esnasında, kendi ülkesinde bulunan bir serbest 
bölgeyi kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu ürünlerin 
başka ürünlerle değiştirilmelerini veya bozulmalarını önleyici normal işlemler 
dışındaki,herhangi bir işleme tabi tutulmamalarının temini konusundaki bütün 
tedbirleri alırlar. 

Paragraf 1 hükümlerine istisna olaralc, Türkiye veya Litvanya menşeli ürünler 
bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir 
işleme veya muameleden geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya 
muamelenin işbu Protokol hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının 
talebi üzerine yeni bir EUR. 1 dolaşım sertifikası düzenler. 

BAŞLIK VII 

SON HÜKÜMLER 

Madde 36 

Gümrük ve Menşe Konulan Alt Komitesi 

Ortak Komite'ye bağlı, görevlerinin ifasında yardımcı olmak ve uzmanlar 
arasında işleyen sürekli bir iletişim ve danışma sağlamak için gümrük ve menşe 
konularında bir Alt Komite oluşturulur. 

Bu Alt Komite her iki ülkenin gümrük ve menşe konularıyla ilgili hususlardan 
sorumlu uzmanlardan oluşur. 

Madde 37 

Protokolde yapılacak değişiklikler 

Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir. 

&TS 
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PROTOKOL 3'E İLİŞKİN ORTAK DEKLARASYON 

Gümrük Birliği'ne ilişkin 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Karan ve AT-Litvanya 

Serbest Ticaret Anlaşmasını dikkate alarak; 

Genişletilmiş bir kümülasyon sisteminin, Avrupa Toplulukları, Türkiye, Polonya, 

Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Letonya, 

Litvanya, Estonya, Slovenya, İzlanda, Norveç veya İsviçre menşeli girdilerin, ticaretin 

kolaylaştırılması, ürünlerde muhtemel trafik sapmalarının önlenmesi ve bu ülkeler 

arasındaki ilgili ticari düzenlemelerin etkinliğinin artırılması amacıyla, kullanılmasına 

imkan tanıyacağını göz önünde bulundurarak; 

Taraflar, bu vesile ile, Protokol 3'ün AT, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak 

Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Letonya, Estonya, Slovenya, İzlanda, Norveç veya 

İsviçre'ye ilişkin hükümlerin Türkiye ve Litvanya tarafından bu ülkelerle Anlaşmalarının 

sonuçlandırılması veya var olan Anlaşmalarının ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve 

bunların yerine getirildiğine dair Türkiye ile Litvanya arasında mektup teatisi sonrasında 

uygulanacağını beyan ederler. Gerekli düzenlemeler Türkiye ile AT arasındaki Gümrük 

Birliği dikkate alınarak, yapılacaktır. Türkiye, Litvanya tarafını AT ile Türkiye arasında bu 

hususta olacak gelişmelerden de haberdar edecektir. • 
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EKİ 

EK II'DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI 

Not 1: 

Liste, tüm üılinlerin bu Protokol'ün 6. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem ve 
işçilik görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler. 

Not 2: 

2.1. Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize 
Sistem'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2. sütun 
ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyaların 
tanımını vermektedir, ilk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. veya 4. sütunda 
bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin önüne y' ibaresi 
konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 2. sütunda 
tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamma gelmektedir. 

2.2. 1. sütunda bir çok pozisyon numarasmm bir arada gruplandınlmış olması veya 
bir fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün tanımlarımn 
genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki bitişik kural, 

' Armonize Sistem'de bir fasılın tarife pozisyonlarında, veya 1. sütunda 
gruplandınlmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan' üıünlerin 
hepsine uygulanır. 

2.3. Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi 
olması halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife 
pozisyonunun ilgili' kısmının tanımını içerir. 

2.4. • İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de bir 
kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan kurallardan 
herhangi bilisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 4. sütunda 
hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın uygulanması 
gerekir. 

Not 3: 

3.1. Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere 
ilişkin bu Protokol'ün 6. maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu 
ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Türkiye ya da Litvanya'daki başka bir 
fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır. 
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Örneğin: 

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan 
girdilerin kymetinin fabrika-çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağmı belirtir, 
y.7224 pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik 
alaşımları" ile yapım-. 

Eğer bu dövme işlemi Türkiye'de menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, 
listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe 
statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Türkiye'de başka bir 
fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet 
hesaplamasında.menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba 
katılmaz. 

3.2. Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarım gösterir ve daha fazla 
işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe 
statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli 
olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür gkdinin daha önceki bir 
imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise 
mümkün değildir. 

3.3. Not 3.2'deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki 
gkdiler"in kullanılabileceğini belirtiyorsa, ürün ile aynı pozisyonda yer alan 
girdiler de, kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak 
koşuluyla kullanılabilir. Bununla birlikte, "... pozisyondaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imâlaf ifadesi, 
sadece ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan ancak listenin 2. sütununda yer 
alan ürün tanımından farklı tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği 
anlamına gelir. 

3.4. Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade 
ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına 
gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez. 

Örneğin; 

52.08 ila 5212 tarife pozisyonundaki mensucat için kural, tabii liflerin 
kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal girdilerin de 
kullanılabileceğini ifade eder. Bu her İkisinin de kullanılması gerektiği 
anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir. 

3.5. Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade 
ederse, açıktır ki bu şajt̂ Jkendi doğası gereği kuralı karşılamayan ^aşka. 

J5''. "S. 
? • • - . . • •.•.-•::x 
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girdiİerin kullamlmasmı engellemez, (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin 
aşağıdaki Not 6.2'ye de bakımz). 

Örneğin; 

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için" hububat ve bunların türevlerinin 
kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, 
kimyasal girdilerin veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez. 

Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesine rağmen 
aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden 
üretilebilen ürünlere uygulanmaz. 

örneğin: 

y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu 
olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına 
müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten 
üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün 
değildir. Böyle durumlarda, başlangıç ghdisinin normal olarak iplikten önceki 
bir safhada - yani lif safhasında- olması gerekir. 

3.6. Listedeki laıralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum 
kıymeti için iki yüzde oram verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. 
Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti 
verilen yüzde oranlarının en yüksek olanım aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde 
oram ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır. 

Not 4: 

4.1. Listede "tabii, lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta 
bulunmak üze^e kullamhmştır. Bu eğirme işleminin' başlamasından önceki -
döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, 
taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar; 

4.2. "Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve incd 
veya kaba hayvan kulan (5101 ila 5105), pamuk lifleri (5201 ila 5203) ve 
diğer bitkisel lifleri (5301 ila 5305) ihtiva eder. 

4.3. "Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler" 
kavranılan listede 50 ila 63. Fasıllarda sımflandınlmayan sunî, sentetik ye 
kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak, üzere 
kullanılmıştır. . v ... f 
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4.4. "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı üstede 5501 ila 5507 
pozisyonlardaki sentetik veya sunî fılament demetler, devamsız lifler veya 
döküntülere atfen kullanılmıştır. 

Not 5: 

5.1. Listedeki veri bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda belirtilen 
şartlar, imalatta kullanılan tüm temel dokumaya elverişli girdilerin toplam 
ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha azmi oluşturan temel dokumaya 
elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de bakınız). 

5:2. Bununla birlikte, Not 5.1'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha 
fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere 
uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir. 

- ipek, 
- y ü n , , • • 

- kaba hayvan kılı, 
- ince hayvan kılı, 
-atkılı, 
- pamuk, 
- kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt, 
-keten, 
- kenevir, 
-jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, 
- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri, 
- hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel1 lifler, 
- sentetik filamentler, 
- sunî filamentler, 
- polipropilenden sentetik devamsız lifler, 
- poliesterden sentetik devamsız lifler, 
- poliamidden sentetik devamsız lifler, 
- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler, 
- poliimidden sentetik devamsız lifler, 
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler, 
- polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler, 
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler, 
- diğer sentetik devamsız lifler, 
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler, 
- diğer suni devamsız lifler, 
- gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) 
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik, 

/&"*»* %, 
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- gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (seğmendi) 
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik, 
- önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya aliminyum tozuyla 
kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeriüerle bMeştirilmiş 5605 
pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5mm'yi 
geçmeyen, iki plastik film araşma renkli veya renksiz bir yapıştuıcı vasıtasıyla 
sıkışttnlmş olanlar) 
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler. 

örneğin; 

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu 
yüzden, menşe kurallarım karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız 
lifler (bunların kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan imal edilmesi 
gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki -bir yünlü 
mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan 
menşeli olmayan sentetik iplik (tunların kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların kaide edilmemiş, 
taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden 
imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağrrhğrrun en çok 
% 10'una kadar kullanılabilir. 

örneğin; 

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu 
mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, 
eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş 
bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir 
karışık üründür. 

örneğin; 

Eğer sözkonusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk 
ipüğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, 
bu takdirde açıktır ki, kullanılan, iplikler iki ayn temel dokumaya elverişli 
girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür. 

* - •• ' • •" * • • A . • • • • • • • . * : . • 
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Ömeğin; 

Tufteleri hem sunî ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş 
olan jüt mesnetli bir halı, üç temel dokumaya elverişli girdi kullanıldığı için 
bir karışık üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha sonraki bir 
imalat aşamasında kullanılan menşeli olmayan girdiler, toplam ağırlıkları halı 
içindeki dokumaya elverişli girdilerin ağırlığının. % 10'unu aşmadığı takdirde 
kullanılabilirler. Böylece, jüt mesnet ve/veya sunî iplikler, ağırlık koşuluna 
uyulmak suretiyle, imalata sözkonusu aşamasında ithal edilebilirler. 

5.3. "Gipe edilmiş olsun veya olmasm bükülebilir polieter parçalan (segment) 
içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden 
ürünlerde bu tolerans sözkonusu iplik için % 20'dir. 

5.4. "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasm 
plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir 
yapıştırıcı ile iki plastik film araşma sıkştınlmış" ürünlerde bu tolerans 
sözkonusu şerit için % 30'dur. 

Not 6: 

6.1. Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil 
ürünlerinde, sözkonusu mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen kuralları 
karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil girdileri, mamulünkinden 
başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika 
çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler 

6.2. Not 6.3'ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. Fasıllar arasmda yer 
almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, 
serbestçe kullanılabilirler. 

örneğin; 

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik 
kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal 
eşyaların -düğmeler 50 ila 63. Fasıllar arasmda yer almadığından-
kullamlmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak 
dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani 
teşkil etmez. 

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığmda, kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. Fasıllarda yer almayan girdilerin 
kıymetierinin de hesaba dahil edilmesi gerekir. 

,#W:^>> "%. 
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Not 7: 

7.1. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve.y 3403 no.lu pozisyonlar bahis 
konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir:' 

(a) vakumla damıtma; 

(b) ' daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtmal 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yemden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(f) aşağıdaki operasyonlann hepsini içeren işlem: konsantre sülfuik asitle 
veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla 
nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş 
toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini 
giderme); 

(g) polimerizasyon; 

(h) alkilasyorı; 

(i) izomerleştirme; 

7.2. 2710, 2711 ve 2712 no.lu pozisyonlar bahis konusu olduğunda "özel 
işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (refoıming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

Kombine nomanklaturün 27. Faslındaki Ek Açıklayıcı Not 4(b)Ve bakınız. ••. ' " . • / . ' . • 
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(f). aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle 
veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla 
nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştiıilmiş 
toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini 
giderme); 

(g) polimerizasyon; • 

(h) alkilasyon; 

(i) izomerleştirme; 

(j) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle 
yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari % 85 
azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T 
metodu); 

(k) sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri 
bir işlemle parafin giderme; 

(1) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidroj enin bir 
kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt 
gidermenin dışmda bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar1 dan daha yüksek 
basmçta ve 250°C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak 
hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 pozisyonunda yer alan 
yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikran iyileştirmek 
üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofinisaj ve renk 
giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir. 

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu mimlerin, 
fireler dahil hacimce % 30'undan daha azının 3000C'de'ASTM D 86 
metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma; 

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağlan ve fuel-oiller1 den gayri 
ağır yağlar- açısından yüksek frekanslı elektrik fırça "deşarjı vasıtasıyla 
muamele. 

7.3. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonlan açısından, 
temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, 
işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin kanştınlması sonucunda bir- kükürt 
muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri operasyonların herhangi 
bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz. 
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PROTOKOL 3'E EK II 

İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ 
İÇİN MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERE 

UYGULANMASI GEREKLİ İŞÇİLİK VEYA İŞLEMLER LİSTESİ 

Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma kapsamında olmayabilir. 
Bundan dolayı, Anlaşma'nm diğer bölümlerine başvurulması gereklidir, 

İli' ' " \\(<& 
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AS Kodu 

(i) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik 
veya işlemler 

(3) veya (4) 

Fasıl 01 

Fasıl 02 

Fasıl 03 

y Fasıl 04 

0403 

y Fasıl 05 

y0502 

Fasıl 06 

Fasıl 07 

Fasıl 08 

Canlı hayvanlar 

Etler ve yenilen sakatat 

Balıklar, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 
omurgasız hayvanlar 

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının 
yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
yenilebilir hayvansal ürünler 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, 
yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş. 
veya asitliği artırılmış süt ve krema 
(konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın veya aroma veya 
ilave meyva, sert kabuklu meyva veya 
kakao içersin içermesin) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan hayvansal menşeli 
ürünler; aşağıda belirtilenler hariç: 

Evcil domuz, yaban domuzu ve 
porsukların ince ve kalın kılları, 
hazırlanmış 

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, 
kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve 
süs yaprakları 

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve 
yumrular 

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu 
meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve 
karpuzların kabukları 

Kullanılan Fasıl l'de yer alan hayvanlar 
tamamiyle elde edilmiş olmalıdır 

Kullanılan Fasıl 1 ve 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 4de yer alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat 

- Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 
-Ananas, küçük limon veya greyfurtun suyu 
hariç olmak üzere, kullanılan 2009 
pozisyonunda yer alan herhangi bir meyve 
suyunun o ülke menşeli olması gereken, 

-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen , 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 5'de yer alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat. 

ince ve kalın kılların temizlenmesi, 
dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre 
ayrılması ve düzeltilmesi 

-Kullanılan Fasıl 6'dayer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 
•Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fıyattnın % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

- Kullanılan meyveler ve sert kabuklu 
meyvelerin tamamiyle elde edilmiş 
olması gereken, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen , 
imalat, 
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I (i) I J2L J2L veya M. 
y Fasıl 09 

0901 

0902 

y0910 

Fasıl 10 

y Fasıl 11 

y i 106 

Fasıl 12 

1301 

1302 

Fasıl 14 

y Fasıl 15 

Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış 
olsun almasın); kahve kabuk ve 
kapçıkları; içinde herhangi bir oranda 
kahve bulunan kahve yerine kullanılan 
maddeler 

Çay, (aromalandırılmış olsun olmasın) 

Baharat karışımları 

Hububat 

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; 
inülin; buğday glüteni; 

aşağıda belirtilenler hariç: 

07.13 pozisyonunda yer alan 
kurutulmuş,kabukları alınmış 
baklagillerin unu ezmesi ve tozu 

Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, 
tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta 
kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem 

Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız 
reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler 
gibi) 

Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik 
maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar
agar, bitkisel ürünlerden elde edilen 
yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler 
(tadil edilmiş olsun olmasın) 

- Bitkisel ürünlerden elde edilen 
yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler 
(tadil edilmiş) 

- Diğerleri 

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan bitkisel ürünler 

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı 
yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; 
hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal 
veya bitkisel mumlar; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm. 

girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

Kullanılan meyvaların .yenilen sebzelerin, 
hububatın ve 07.14 pozisyonundaki kök 
ve yumruların tamamiyle eldeedilmiş 
olması gereken imalat. 

07.08 pozisyonunda yer alan baklagillerin 
değirmenden geçirilmesi ve kurutulması 

Kullanılan Fasıl I2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

Kullanılan 13.01 pozisyonundaki herhangi 
bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat. 

Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam 
verici maddelerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

, Kullanılan Fasıl 14'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. ' 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

;, 
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(D (2) J3L veya w I 
1501 

1502 

1504 

y 1505 

1506 

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 
'lard' dahil )ve kümes hayvanlarının katı 
yağları (0209 ve 1503 pozisyonundakiler' 
hariç) 

-kemiklerden veya artıklarından 
elde edilen yağlar 

-diğerleri 

Sığır, koyun veya keçi yağlan (1503 
pozisyonunda yer alanlar hariç ) 

- Kemiklerden veya artıklardan elde 
edilen yağlar 

- Diğerleri 

Balıkların veya deniz memelilerinin katı 
ve sıvı yağlan ve bunların fraksiyonları 
(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat 
kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

- Katı fraksiyonlar 

- Diğerleri 

Rafine edilmiş lanolin 

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve 
bunların fraksiyonları (rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat kimyasal olarak 
değiştirilmemiş): 

- Katı fraksiyonlar 

- Diğerleri 

1507 ila Bitkisel sıvı yağlar ve bunların 
1515 fraksiyonları: 

0203,0206 ve 0207 pozisyonlarında yer 
alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan 
domuz etinden ve yenilebilen sakatatından 
veya 0207 pozisyonunda yer alan kümes 
hayvanlarının etinden ve yenilebilen 
sakatatından imalat 

0201, 0202, 0204 ve 0206 pozisyonlarında 
yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl'2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kuljanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

.1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı 
yağından yapılan imalat 

1506 pozisyonunda yer alan diğer girJiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat. . 
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1516 . 

.1517 

Fasıl 16 

y Fasıl 17 

y 1701 

1702 

1 

-soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, 
hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği 
yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı 
.outikika yağı, mirtle mumu ve Japon 
mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile 
teknik veya>sınai amaçlarla kullanılan 
yağlar (insan gıdası olarak kullanılan 
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 

-katı fraksiyonlar (jojoba yağı • 
fraksiyonları hariç) 

- Diğerleri 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar 
ve bunların fraksiyonları (kısmen veya 
tamamen hidrojenize edilmiş, ara-
esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya 
elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat daha ileri bir işlem 
görmemiş) 

Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal 
ve bitkisel katı ve sıvı yağların veya. 
farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının 
yenilen karışımları veya müstahzarları 
(1516 pozisyonundaki yenilen katı veya 
sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları 
hariç) 

Et, balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının müstahzarları 

Şeker ve şeker mamulleri; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf 
sakkaroz (katı halde, aromalardırılmış 
veya renklendirilmiş) 

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, 
maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı 
halde); ilave aroma veya renk verici 
maddeler katılmamış şeker şurupları; 
suni bal. (tabii bal ile karıştırılmış olsun 
olmasın); karamel 

- Kimyaca saf maltoz ve fruktoz 

-diğer şekerler (katı halde 
aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan 
diğer girdilerden imalat 

Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat 

-Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken, 
imalat. 
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 
1513 pozisyonlarında yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

-Kullanılan Fasıl 2 ve 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken, 
imalat. 
Dununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 
1513 pozisyonlarinodki girdiler 
kullanılabilir. 
Fasıl l'de yer alan hayvanlardan 
imalat.KullanıIan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gerekir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan Fasıl 17de yer alan herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % }0'unu geçmeyen imalat. 

1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl I7'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 

"fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. 

. 
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SİL 

y 1703 

1704 

(2) 

- Diğerleri 

Şeker ekstt aksiyonundan veya 
rafinajından elde edilen melaslar 
(aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün-fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

JâL 

Fasıl \î Kakao ve kakao müstahzarları 
-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen • 
imalat 

1902 

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan esasını 
un, ezme, nişasta veya malt hülasası 
teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamen 
yağının alınması esasına göre hesaplanan 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla 
% 40'dan az olanlar); tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer 
alan maddeler teşkil eden gıda 
müstahzarları (içinde kakao 
bulunmayanlar veya tamamen yağının 
alınması esasına göre hesaplandığında 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla 
%5'den az olanlar): 

- Malt hülasası 

- Diğerleri 

Makarnalar (pişirilmj^veya et ile veya 
diğer maddelerle doldurulmuş veya başka 
şekilde hazırlanmış olsun olmasın) 
(spagetti.makaroni.şehriye, 
lazanya,gnocchi,raviol i.canel loni 
gibi);kuskus (hazılanmış olsun olmasın): 

-ağırlık itibariyle %20 veya daha az 
et,sakatat,balık .kabuklu hayvan veya 
yumuşakça içerenler 

Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 

imalat 

Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken 
imalat 

/ 
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IİL J2L J2L veya (4) 

1903 . 

1904 

1905 

y Fasıl 20 

y2001 

y 2004 ve 
y2005 

2006 

2007 

-ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla 
et.sakatat.balık kabuklu hayvan veya 
yumuşakça içerenler 

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan 
tapyoka benzerleri(flokon, dane, 
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri 
şekillerde) 

Hububat veya hububat ürünlerinin 
kabartılması veya kavrulması suretiyle 
elde edilen gıda mamulleri (corn flakcs 
gibi);tarifeniri başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ön 
pişirme yapılmış veya başka surette 
hazırlanmış dane (mısır hariç)veya 
flokon halindeki hububat veya diğer 
şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler 
hariç) 

Ekmek, pasta, kek,bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamulleri (kakao içersin 
içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç 
kağıdı ve benzeri ürünler 

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu 
meyveler ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Hint patatesi,tatlı patates ve ağırlık 
itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta 
içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları 
(sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) 

Un, ezme veya flakon halindeki patates 
(sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) 

Sebzeler.ıneyvalar.sert kabuklu 
meyvatar.meyva kabukları ve diğer bitki 
parçaları (şekerle konserve edilmiş) 
(suyu alınmış.üstü şekerle kaplanmış 
veya kristalleşmiş) 

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva 
veya sert kabuklu meyva püreleri, meyva 
veya sert kabuklu meyva postları 
(pişirilerek hazırlanmış) 
(ilave şeker veya diğer tatlandıcı 
maddeler içersin içermesin) 

-Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken, 
-Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 

imalat 

1108 pozisyonunda yer alan patates 
nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

-1806 pozisyonunda yer almayan 
girdilerden, 
-Kullanılan tüm hububat ve unların 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken, 
-Kullanılan Fasıl 17'hin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen . 
imalat . 

Fasıl 1 l'de yer alanlar hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm meyvaların, sert kabuklu 
meyvaların, sebzelerin tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

• , - * • » 

• . t » 
-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 

. -kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

\ 

/m 
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r~(rr 
y2008 

2009 

P> 

-İlave şeker veya alkol içermeyen sert 
kabuklu meyvalar 

-yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı 
karışımlar; palm meyvası içi; mısır 

-diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak 
pişirilmenin dışında pişirilmiş meyva ve 
sert kabuklu meyvalar hariç) (ilave şeker 
içermeyen, dondurulmuş) 

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve 
sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave 
alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer 
tatlandın maddeler katılmış olsun 
olmasın) 

I (3) veya' 

Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 
pozisyonlarında yer alan menşeli sert 
kabuklu meyvalar ile yağlı tohumların 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 60'ını geçen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı, 
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

M. 

y Fasıl 21 

2101 

y2104 

2106 

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları, 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, 
esans ve konsantreleri; kavrulmuş 
hindiba ve kavrulmuş kahve yerine 
kullanılan maddeler 

Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet 
verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve 
hazır hardal: 

- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet 
verici karışımlar 

- Hardal unu, irmiği ve hazır hardal 

Çorbalar, et suları ve müstahzarları 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan gıda müstahzarları 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı, 
-Kullanılan tüm hindibanın tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken, 

imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber 
hardal unu, irmiği veya hazır hardal 
kullanılabilir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan 
hazırlanmış Veya konserve edilmiş 
sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer" 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı, 
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 
imalat 
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y Fasıl 22 

2202 

2208 

y Fasıl 23 

y2301 

y2303 

y 2306 

2309 

y Fasıl 24 

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) 
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) 
ve alkolsüz diğer içkiler (2009 
pozisyonundaki meyva ve sebze suları 
hariç) 

i 

Alkol derecesi hacim itibarıyla % 80'den 
az olan tağyir edilmemiş etil alkol; 
alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü 
içkiler 

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; 
hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Balinanın kaba unları ;balık, kabuklu 
hayvan.yumuşakçalar ve diğer su 
omurgasızlarının insan yemesine elverişli 
olmayan unları,kaba unları ve pelletleri 

Mısır nişastasının imalat artıkları 
(konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) 
(kuru ürün üzerinden hesaplandığında 
protein oranı ağırlık itibariyle % 40'dan 
fazla olanlar) 

Zeytinyağının ekstrüksiyonundan arta 
kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar 
(% 3'den fazla zeytinyağı içerenler) 

Hayvan gıdası olarak kullanılan 
müstahzarlar 

Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen 
maddeler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
• aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı, 
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden 
türetilen herhangi bir girdinin tamamiyle 
elde edilmiş olması gereken, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı, 
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 
-kullanılan herhangi bir meyva suyunun 
(ananas.küçük limon ve üzüm suları hariç) 
halihazırda menşeli olması gereken, 
imalat 

-2207 veya 2208 pozisyonların Ja yer 
almayan girdilerden, 
-kullanılan tüm üzümlerin 
veya üzümden türetilen herhangi bir 
girdinin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken veya kullanılan diğer tüm 
girdilerin halihazırda menşeli ise arak 
.hacim itibariyle % 5 sınırına kadar 
kullanılabilen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan tüm mısırın tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

Kullanılan tüm zeytinlerin tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

-Kullanılan tüm hubabatın, şekerin, 
melasların, etlerin veya sütlerin halihazırda 
menşeli olması gereken, 
-kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 
imalat 

Kullanılan Fasıl 24'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

• ' . 
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_LLL 

2402 

y2403 

-. Gİ : 

Tütün veya tütün yerine geçen 
maddelerden yapılmış purolar, uçları açık 
purolar, sigarillolar ve sigaralar 

İçilen tütün 

01 
Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan 
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin 
ağırlık itibariyle en azından %70'nin 
halihazırda menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan 
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin 
ağırlık ititbariyle en azından %70'nin 
halihazırda menşeli olması gereken imalat 

_ÖL 

y Fasıl 25 

y2504 

y 2515 

y 2516 

y2518 

y 2519 

y2520 

y2524 

y 2525 

y2530 

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; 
kireç ve çimento; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası 
bakımından zenginleştirilmiş, 
saflaştırılmış ve öğütülmüş) 

Mermer (testere ile yahut başka surette 
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen dikdörtgen 
şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın 
dilimler halinde kesilmiş) 

Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya 
veya inşaata elverişli diğer taşlar (testere 
ile veya başka surette kalınlığı 25 cm'yi 
geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare 
dahil) bloklar veya dilimler halinde 
kesilmiş) 

Kalsine dolomit 

Ezilmiş tabii magnezyum karbonat 
(manyezit), (hava geçirmeyen 
mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum 
oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş 
manyezit veya sinterlenmiş manyezit 
hariç) 

Dişçilikte kulanılmak üzere özel olarak 
hazırlanmış alçılar 

Tabii asbest lifleri . 

Mika tozu 

Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş 
toprak boyalar 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Karbon . .uhtevası bakımından 
zenginleştirme, saflaştırma ve ham 
kristalize grafitin öğütülmesi 

Kalınlığı 25 cm'yi geçen mermerin daha 
önce kesilmiş olsa bile testere ile veya 
başka surette kesilmesi 

Kalınlığı 25 cm'yi geçen taşların daha önce 
kesilmiş olsa bile testere ile veya başka 
surette kesilmesi 

Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine 
edilmesi 

Kullanılan tüm gi. iilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat .Bununla beraber, 
tabii magnezyum karbonat (manyezit) 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Asbest konsantrelerinden imalat 

Mika veya mika artıklarının öğütülmesi 

Toprak boyaların kalsine edilmesi veya 
öğütülmesi 

Fasıl 26 Metal cevherleri, cüruf ve küller Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. 

y Fasıl 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler; bitümenli maddeler; mineral 
mumlar; aşağıda belirtilenler hariç: 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

.*>&£*% iü 1-Y. 

/' ': 
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y 2707 

y 2709 

2710 

2711 

2712 

2713 

(2) 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus, bileşimindeki 
aromatik unsurların ağırlığı aromatik 
olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, 
yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 
damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ 
benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan 
sıcaklıkta hacim itibariyle % 65'ten fazla 
damıtılan) (benzol ve petrol esansı 
karışımları dahil) 

Bitümenli minerallerden elde edilen ham 
yağlar 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); 
esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 
veya daha fazla petrol yağları veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağları içeren ve tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan 
müstahzarlar 

Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

Vazelin'; parafın; mikro-kristal-bünyeli 
petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit 
mumu, turb mumu, diğer mineral 
mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde 
edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş 
olsun olmasın) 

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol 
yağlarının veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağların diğer kalıntıları 

(3) veya 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyo'nda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler. 
kullanılabilir. 

Bitümenli girdilerin parçalayıcı 
(destructive) damıtımı 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)2 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)2 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı. 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

J£L 

' "özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notlan 7 t ve 7 3 
2 "özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7 2 
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2714 

2715 

y Fasıl 28 

y2805 

y2811 

y2833 

y2840 

I • (2) 

Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli 
veya yağlı şist ve katranlı kumlar; 
asfaltitler ve asfaltlı kayalar 

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol 
bitümeni, mineral katran veya mineral 
katran zifti teşkil eden bitümenli 
karışımlar 

Anorganik kimyasallar; kıymetli 
metallerin, nadir toprak metallerinin, 
radyoaktif elementlerin ve izotoplarının 
organik veya anorganik bileşikleri; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

"Mischmetall" 

Kükürt trioksit 

Alüminyum sülfat 

Sodyum perborat 

QL 
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha -
fazla özel işlem(ler)' 
veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)2 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir.. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik 
işlemle yapılan imalat 

Kükürt dioksitten imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geşmeyen imalat 

Disodyum tetraborat pentahidrattan imalat 

veya M. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

'"özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giri|;N«ha¥fŞ;İf * S ^ 
2"ûzel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Gms Notu 7. İ ve 7.3 4c 
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y Fasıl 29 

y2901 

y2902 

y2905 

2915 

y 2932 

(2) 

Organik kimyasal ürünler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus asiklik 
hidrokarbonlar 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus siklanikler, 
siklenikler (azulenler hariç), benzen, 
toluen. ksilen 

Bu pozisyonda yer alan alkollerin metal 
alkoksitleri, etanol ve gliserolün metal 
alkoksitler 

Doymuş asiklik rnonokarboksilik asitler 
ve bunların anhidritleri, halojenürleri, 
peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların 
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış 
veya nitrozolanmış türevleri 

- tç eterler ve bunların halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozolanmış türevleri 

I 0) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi-koşuluyla 
ayni pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel tşlem(ler)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir.. 

2905 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan metal 
alkolatlar kullanılabilir.. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat.Bununla beraber, 
kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında 
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemelidir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan 
tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemelidir. 

veya M. 
Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 
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(i) (2) (3) M. 

2933 

2934 

y Fasıl 30 • 

3002 

- Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller 
ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 

Nükleik asitler ve bunların tuzları; diğer 
heteroksiklik bileşikler 

Eczacılık ürünleri 
aşağıda belirtilenler hariç: 

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya • 
teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış 
hayvan kanı; serum ve diğer kan 
fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık 
sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle 
elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, 
toksinler, mikroorganizma kültürleri 
(mayalar hariç) ve benzeri ürünler: 

- Dozlandırılmış veya perakende satışa 
hazır durumda, tedavide veya korunmad? 
kullanılan iki veya daha fazla ürün 
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan 
karıştırılmamış ürünler 

- Diğerleri: 

- - insan kan' •• 

- - Tedavide veya korunmaJa 
kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan 
kanı 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat.Bununla beraber, 
kullanılan 2932 ve 2933 pozisyonlarında 
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemelidir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
kullanılan 2932, 2933 ve 2934 
pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin 
kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemelidir. 

Kullanılan tüm girdilerin Urtlnünyer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıfiandırıldığı imalat. Bununla beraber, 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%20'sini geçmemesi koşuluyla aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatı" n % 20'sini geçmemes: 

koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm • 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

« •- * v « : % 
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_ÜL J2L J2L İÜ. 

3003 ve 
3004 

y Fasıl 31 

y3105 

- - Serum .hemoglobin ve serum 
globulini dışındaki kan fraksiyonları 

- - hemoglobin, kan globulini ve serum 
globulini, 

- - diğerleri 

İlaçlar (3002, 3005 ve 3006 
pozisyonundakiler hariç) 

-2941 pozisyonunda yer alan 
amikasinden elde edilenler 

- Diğerleri 

Gübreler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin 
maddelerinden ikisini veya üçünü içeren 
mineral veya kimyasal gübreler; diğer 
gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin 
tablet veya benzeri şekillerde veya 10 
kg.'ı geçmeyen ambalajlarda olanları 
aşağıda belirtilenler hariç; 
- sodyum nitrat 
- kalsiyum siyanamid . 
- potasyum sülfat 
- magnezyum potasyum sülfat 

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetlerinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sımflandırıldığı imalat. Bununla beraber 
3003 ve 3004 pozisyonunda yer alan 
girdiler kıymetleri (birlikte 
hesaplandığında) ürünün fabrika çıkış . 
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, bununla beraber 3003 ve 
3004 pozisyonunda yer alan girdiler • 
kıymetleri (birlikte hesaplandığında) 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği, 
-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'si geçmeyen, 
imalat 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldıgı imalat. Bununla beraber 
aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldıgı, bununla beraber aynı 
pozisyonda yer alan girdilerin kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği, 

-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'si geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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y Fasıl 32 

y320l 

3205 

y Fasıl 33 

3301 

y Fasıl 34 

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan 
hülasalar; tanenler ve tilrevleri;boyalar, 
pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; 
boyalar ve vernikler; macunlar; 
mürekkepler 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, 

eterleri ve diğer türevleri 

Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı 
notunda belirtilen müstahzarlardan esası 
boyayıcı laklar olan müstahzarlar1 

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, 
kozmetik veya tuvalet müstahzarları; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun 
olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar 
dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde 
edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı 
yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya 
benzerlerinde 'enflurage' veya 
'maceration' suretiyle elde edilen 
konsantreleri; uçucu yağların terpeninin 
alınmasından arta kalan terpenli yan 
ürünler; uçucu yağların damıtılmış 
aromatik suları ve sulu çözeltileri 

Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, 
yıkama müstahzarları, yağlama 
müstahzarları, suni mumlar, müstahzar 
mumlar, temizleme veya bakım 
müstahzarları, ışık temini için kullanılan 
her türlü mumlar ve benzerleri, model 
yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi 
mumları ve alçı esaslı dişçilik 
müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç: 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Bitkisel menşeli tanen hülasalarından 
imalat 

3203, 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 
3205 pozisyonunda yer alan girdiler, 
kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"2 

girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla beraber, aynı grupta yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının' % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçrneyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Fasıl 32'deki Not 3'e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddeninv 

boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler. ..> 
2 Pozisyon metnininde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir grurnSfaVakT'ftdlandırılacaktır 
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dlL JZL (3) veya JİL 
y'3403 

3404 

y Fasıl 35 

3505 

Ağırlık itibarıyla % 70'ten az olmak. 
koşuluyla bitümenli minerallerden elde 
edilen petrol yağlan veya sıvı yağlar 
içeren yağlama müstahzarları 

Suni mumlar ve müstahzar mumlar: 

- Parafın esaslı müstahzar mumlar, petrol 
mumları-, bitümenli minerallerden elde 
edilen mumlar, yağlı mum veya pullu 
mum 

- Diğerleri 

Albümitıoid mad^Jİer; değişikliğe 
uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer 
nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya 
esterifıye edilmiş nişastalar gibi); esası 
nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş 
diğer nişastalar olan tutkallar: 

- Nişasta eterleri ve esterleri 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler . 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

- 1516 Pozisyonundaki mum karakterini 
haiz hidrojenize yağlar; 
- 3823 pozisyonundaki mum karakterini 
haiz, sınai yağ alkolleri veya kimyasal 
olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve 
- 3404 pozisyonundaki girdiler; 
hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat. 

Bununla bereaber, bu girdiler, kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.. 

/ 

3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

, 

Kullanılan tüm 
giruılerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

'özel işlemler" |e ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 
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IİL 

y 3507 

J2L 
Diğerleri 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzar enzimler 

(11 

1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

veya İ1L 
Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Fasıl 36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni 
mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; 
ateş alıcı maddeler 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Dununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

y Fasıl 37 

3701 

3702 

3704 

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta 
kullanılan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale 
getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş' 
düz filmler ( kağıt, karton veya mensucat 
hariç olmak üzere herhangi bir 
maddeden); anında develope olarak 
fotoğraf veren boş, düz, hassas hale 
getirilmiş filmler (seri halinde olsun 
olmasın) 

-Renkli fotoğraf için anında devolope 
olarak fotoğraf veren filmler (seri 
halinde) 

• Diğerleri 

Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde 
hassas hale getirilmiş boş fotoğraf 
filmleri (kağıt, karton veya mensucat 
dışındaki herhangi bir maddeden); rulo 
halinde anında develope olarak fotoğraf 
veren filmler (hassas, boş) 

Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, 
kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat 
develope edilmemiş) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702 
Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat. Bununla beraber, 3702 
pozisyonundaki girdiler, kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat. Bununla beraber 3701 ve 3702, 
pozisyonlarındaki girdiler 
kıymetleri(beraber hesaplandığında )ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'unu geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ila 3704 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatı.un % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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y Fasıl 38 

y3801 

y3803 

y3805 

y3806 

y3807 

3808 

3809 

(2) 

Muhtelif kimyasal maddeler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

- Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan 
kolloidal grafit ve yarı kolloidal grafit; 
elektrotlar için karbonlu hamurlar 

- Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla 
%30'dan fazla grafitin mineral yağlarla 
olan karışımları 

Rafine edilmiş tali oil (sıvı reçine ) 

Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış 

Ester sakızları 

Odun katranı (Odun katranı zifti) 

Haşarat öldürücü,kemirici hayvanlara 
karşı koruyucu.zararlı mantarları ve 
bitkileri yok edici.sürgünleri önleyici 
ürürünler ve bitkilerin büyümesini 
düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri 
ürünler (parekende satılacak şekillerde 
veya ambalajlarda veya müstahzar haline 
getirilmiş)(kükürtlü şerit,fitil ve mumlar 
ile sinek kağıtları gibi) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan mensucat, kağıt.deri ve 
benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre 
veya finisaj" müstahzarları.boyayıcı 
maddelerin sabitleştirilmesini veya 
boyama işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örneğin;müstahzar haşıl ve 
apreler.müstahzar mordanlar gibi) 

• (3) 

: Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

3403 pozisyonundaki kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmeyen imâlat 

Ham tali oil (sıvı reçine )'in rafine edilmesi 

Sülfat terebantinin ham esanslarının 
damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması 

Reçine asitlerinden imalat 

Odun katranının damıtılması 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetini.! 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

:ya (4) 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm' 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fıyatrnın % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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-üi. 
3810 

3811 

3812 

3813 

3814 

3818 

3819 

3820 

(2) . 

Metal satıhlarının temizlenmesinde 
kullanılan müstahzarlar; metallere lehim 
ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı 
müstahzarlar ve diğer yardımcı 
müstahzarlar;metal ve diğer maddelerden 
meydaria gelen lehim ve kaynak pastaları 
ve tozlan; lehim ve kaynak çubuklarının 
ve elektrotlarının sıvanmasında veya 
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar 

Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, 
oksidasyonu durdurucu maddeler, 
peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici 
maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, 
katkılar ve minaral yağlar ( benzin dahil) 
veya mineral yağlar gibi aynı amaçla 
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer 
müstahzar katkılar 

- yağlama yağlan için, bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar veya 
petrol yağları içeren müstastahzar 
katkılar 

- Diğerleri 

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı 
müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan plastiftyan bileşikler; 
oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve 
kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale 
getirmede kullanılan diğer stabilizatör 
bileşikler 

Yangın söndürme aletleri için dolgu 
maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın 
söndürme bombaları 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan organik karma 
çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik 
çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

Elektronikte kullanılmak üzere dope 
edilmiş kimyasal elementler (disk, pul 
veya benzeri şekillerde); elektronikte 
kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal 
bileşikler 

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik 
transmisyonlar için petrol yağları veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle 
%70'den az oranda içeren müstahzar 
sıvılar 

Donmayı önleyici müstahzarlar ve 
donmayı çözücü müstahzar sıvılar 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

(4) 

Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkiş 
fiyatının % 50'sini geçmeyen .imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geşmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %-50'sini 
geçrntfyeffirhalat 
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3823 

3824 

(2) 

Bir mesnet üzerinde bulunan 
laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan 
reaktifler ve laboratuvarlarda veya 
teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler 
(3002 veya 3006 pozisyonlarında yer 
alanlar hariç) 

Sınai monokarboksilik yağ asitleri; 
rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ 
alkolleri: 

- Sınai monokarboksilik yağ asitleri; 
rafinaj mahsulü asit yağları 

- Sınai yağ alkolleri: 

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına 
mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan kimya sanayii veya kimya 
sanayine bağlı sanayilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii 
ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil 
); tarifenin başka bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan kimya 
sanaii ve kimya sanayine bağlı sanayilere 
mahsıus artık ürünler 

- Bu pozisyonunda yer alan aşağıda 
belirtilenler: 

Dökümhane maçalarına ve kalıplarına 
mahsus esası tabii reçine olan müstahzar 
bağlayıcılar 

Naftenik asitler,' bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol 

Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, 
amonyumun veya etanolaminlerin petrol 
sülfonatları hariç); bitümenli 
minerallerden elde edilen tiofenli 
sülfonik asitlerin yağları ve bunların 
tuzları. 

tyon değiştiriciler 

Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum 
teminine yarayan emici bileşimler 

Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler. 

Taşkömürü gazı saflaştırılmasında 
üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve 
kullanılan (spent) oksit 
Sülfonaftenik asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

I (3) ~~~ 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

(4) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 

3823 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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ÜL 

3901 ila 
3915 

y3907 

3912 

: Î2J ; 

Fusel yağlan ve Dippel yağı 

Farklı anyon içeren tuzların karışımları 

Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan 
veya dokumaya elverişli maddelerden bir 
mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) 

- Diğerleri 

tik şekillerde plastikler, bunların 
döküntü, kalıntı ve hurdaları (3907 
pozisyonunun bir kısmı ve 3912 
pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir); 

- İlave homopolimerizasyon ürünleri 
(toplam polimer muhtevası bakımından 
ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek 
monomcr katkılı ürünler) 

(3) veya 5 0 

- Diğerleri 

- Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril-
bütadien-stiren kopolirneri (ABS)'den) 
den olanlar 

• Polieslerden olanlar 

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin 
başka yeinde belirtilmeyen veya yer 
almayan) (ilk şekillerde) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ! 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
ve 
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen, 
imalat1 

- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat' 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sımflandırıldığı imalat. 
Dununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.1 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen ve/veya 
tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) 
imalat 

Ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan 
kullanılan her hangi bir girdinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini 
aşmayan imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonlar) ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden olugın 1 
ürünlerde, sözkonusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 
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r~ür 
3916 ila 
3921 

y3916 ve 
y 3917 

y 3920 

y 3921 

Plastikten yarı-mamuller ve plastikten . 
eşya; (3916 pozisyonunun bir kısmı, 
3917 pozisyonunun bir kısmı, 3920 
pozisyonunun bir kısmı ve 3921 
pozisyonunun bir kısmı hariç Olup , 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir); 

- Yassı ürünler (sadece-yüzey ı 
işlemlerinden daha ileri işlem görmüş 
dikdörtgen ve kareden başka şekilde 
kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha 
ileri işlem görmüş diğer ürünler 

- Diğerleri: ( 

- - ilave homopojimerizasyon ürünleri 
(toplam polimer muhtevası bakımından 
ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek 
monomer katkılı ürünler) 

• Diğerleri 

Profiller ve ince ve kalın çubuklar 

(3) veya M. 

• İyonomer levhalar ve filmler 

-rejenere selülozdan, poliamidlerden, 
veya polietilenden levhalar . 

Plastikten metalize folyeler 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen ye 
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen, 
imalat' 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat1 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
- ürünle aynı pozisyonda yer alan her, hangi 
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen, 
imalat — 

Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak 
üzere metal iyonları ile kısmen nötralize 
edilmiş metakrilik asit ve etilen kopojimeri 
olan kısmi termoplastik tuzlardan imatat 

Ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat 

Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek 
derecede transparan^ polester yapraklardan 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat.. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Hem bir taraftan 390 lîla 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan 
ürünlerde, sözkonusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 
2 Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-Hazemeter (örn, Hazefaktör) ile ASTM-D 1003-16'ya 
göre ölçülen optik geçirgenliği %2'den daha az olan yapraklar 
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m (2) (3) veya M. 
3922 ila 
3926 

y Fasıl 40 

y 4001 

4005 

4012 

y4017 

y Fasıl 41 

y 4102 

4104 ila 
4107 

4109 

Fasıl 42 

y Fasıl 43 

Plastikten eşya 

Kauçuk ve kauçuktan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Ayakkabılar için lamine edilmiş tabakalar 
veya krep kauçuk 

Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize 
edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, 
tabaka veya şerit halinde) * 

Kauçuktan sırt geçirilmiş veya 
kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu 
lastikleri veya tekerlek bandajları, dış 
lastikler için değişebilir sırtlar ve 
kolanlar: 

- Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, 
dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları 

-Diğerleri 

Sertleştirilmiş kauçuktan eşya 

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve 
köseleler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü 
alınmış 

Deriler, kılları veya yünleri alınmış (4108 
veya 4109 pozisyonlarındaki deriler 
hariç) 

Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve 
köseleler; metalize deri ve köseleler 

Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve 
koşum takımları; seyahat eşyası, el 
çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan 
bağırsağından mamul eşya (ipek böceği 
guddesi hariç) 

Kürkler ve taklit kürkler; bunların 
mamulleri , 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 

Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk 
hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi 

4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan 
girdiler hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 

Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin 
alınması 

Ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden 
dabaklanmasi 
veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

4104 ila 4107 pozisyonlarındaki derinin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

..t** 
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-IİL J2L (3) veya î ö 
y4302 

4303 

y Fasıl 44 

y 4403 

y 4407 

y4408 

y4409 

y 4410 ila 
y 4413 

y4415 

y 4416 

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, 
(birleştirilmiş): 

- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde 

- Diğerleri 

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve 
kürkten diğer eşya 

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; 
aşağıda belirtilenler hariç : 

Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya 
yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış, kalınlığı ömm.yi geçen 
ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış -
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etmiş) 

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş 
kaplamalık yapraklar ve kontraplak için 
yapraklar ve uzunlamasına testere ile 
biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi 
geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, 
zımparalanmış veya (V) şeklinde bağlantı 
teşkil etmiş) 

Herhangi bir kenarında veya yüzünde 
sürekli olarak şekil verilmiş 
(rendelenmiş, zımparalanmış veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etmiş olsun 
olmasın): 

- Zımparalanmış veya (V) şeklinde 
bağlantı teşkil edilmiş olanlar 

- Köşebentler ve pervazlar 

Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış 
süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga 
levhalar dahil) 

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes 
sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri 
ambalajlar 

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, 
ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam 
ve parçaları 

Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak 
birleştirilmemiş kürklerin kesim ve 
birleştirilmesine ilaveten ağartma veya 
boyama 

Birleştirilmemiş, dabaklanmış veya 
aprelenmiş kürklerden imalat 
4302 pozisyonunda yer alan 
birleştirilmemiş, dabaklanmış ve 
aprelenmiş kürklerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kabaca şekil verilmiş (kabukları veya 
kısırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak 
ağaçlardan imalat 

Rendeleme, zımparalama veya (V) şeklinde 
bağlantı teşkil etme 

Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama 
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etme 

Zımparalama veya (V) şeklinde bağlantı 
teşkil etme 

Kornişleme v'eya kalıplama 

Kornişleme veya kalıplama 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga 
levhalardan imalat 

İki esas yüzütesterelemeden daha ileri işlem 
görmemiş fıçı tahtalarından imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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ÜL 
y4418 

y 442! 

(2) 

- Bina ve inşaat için marangozluk 
mamulleri ve doğrama parçaları 

- Köşebentler ve pervazlar 

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura 
çivileri 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat.bununla 
beraber hücreliahşap levhalar.padavralar ve 
'shakes'ler kullanılabilir 

Kornişleme veya kalıplama 

4409 Pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap 
hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki ahşap malzemeden imalat 

ÜL 

y Fasıl 45 Mantar ve mantardan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii mantardan eşya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan 
imalat 

Fasıl 46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli 
diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve 
hasırcı eşyası 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Fasıl 47 Odun veya diğer lifli selülozik 
maddelerin hamurları; geri kazanılmış 
kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve 
hurdalar) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

y Fasıl 48 

y 4811 

4816 

y4818 

y4819 

y4820 

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, 
kağıttan veya kartondan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Üzerleri çizilmiş, kaplanmış veya sadece 
kare biçimine getirilmiş kağıt ve karton . 

Karbon kağıdı, kendinden kopya eden 
kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları 
(4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu 
teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara 
konularak perakende satılacak hale 
getirilmiş olsun, olmasın) 

Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz 
kartpostallar ve haberleşme kartları; 
bunların kağıt ve kartondan kutuları 
(poşetler ve benzeri zarflar içine takım 
halinde yerleştirilmiş olanlar) 

Tuvalet kağıdı 

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan 
veya selüloz lif tabakalarından kutular, 
mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj 
kutuları 

Mektupluk bloknotlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 

J*******^* i & e c m e y e n imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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. _ : l n : — : ; — : 
1 (1) I .- (2) • I • (3) ' veya (4) 

y4823 

y Fasıl 49 

4909 

4910 

y Fasıl 50 . 

y50O3 

5004 ila 
y 5006 

5007 

Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve 
selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya 
şekline göre kesilmiş) 

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve 
baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve 
makina yazısı metinler ve planlar 

Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik 
kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları 
(resimli, zarflı veya şüslemeli olsun, 
olmasın) 

Matbu her türlü takvim (blok halinde 
takvimler dâhil): 

- "Devamlı" türden olan takvimler veya 
kağıt veya karton dışındaki maddelerden 
mamul mesnetler üzerine takılı olan blok 
halindeki takvimler 

- Diğerleri 

İpek 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli 
•olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve 
ditme suretiyle elde edilen döküntüler 
dahil), karde edilmiş veya taranmış 

ipek ipliği ve ipek döküntülerinden elde 
edilen iplikler 

İpek veya ipek döküntülerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

4909 veya 4911 pozisyonu dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

4909 veya 4911 pozisyonu dışındaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya 
taranması 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış diğer 
tabii liflerden, 
-kimaysal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

Tek kat iplikten imalat1 

X 

/ 

ir ' " \ 

Dokumaya elverişli gicdi karşımlantyran jnamul <irttqjerUj ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 3. 
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_ÜL M. J2L veya JâL 

y Fasıl 51 

5106 ila 
5110 

5111 ila 
5113 

I 

,- Diğerleri 

Yün ve ince veya kaba hayvan kılı;at 
kılından iplik ve dokunmuş mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yünden.ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından iplik 

Yünden.ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız liflerden, 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıttan 
imalat' 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, Şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

-Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

Tek kat iplikten imalat' 

-Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıttan 
imalat' 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar İçin bakınız Giriş Notu 5. 
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y Fasıl 52 

5204 ila 
5207 

5208 ila 
5212' 

Pamuk 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Pamuk ipliği < 

Pamuk mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

veya -

en az iki hazırlama veya finisaj'işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen 
) 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

Tek kat iplikten yapılan imalat1 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal maddeler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıttan, 
imalat1 

veya 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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ÜL _(2L • Q) veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj,'dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

ÜL 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden, 
-kimaysal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 

Tek kat iplikten yapılan imalat' • 

-hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat' 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize ) 

y Fasıl 53 

5306 ila 
5308 

5309 ila 
5311 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; 
kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş 
mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç;" 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden iplik; kağıt ipliği 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden dokunmuş mensucat;kağıt 
ipliğinden dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli girdi karşıtlılarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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5401 ila . 
5406 ". 

5407ve 
5408 

5501 ila 
5507 

5508 ila 
5511 

Sentetik ve suni filamentlerden 
iplikler.monofilamentler 

Sentetik ve suni filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat • , • 

•'- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Sentetik ve suni devamsız lifler 

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş 
ipliği ve iplikler 

etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'irti geçmeyen 
- Karde edilmiş, taranmış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii 
liflerden, 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıt yapımına mahsus girdilerden " 
imalat' 

Tek kat iplikten yapılan imalat' 

-hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış'veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden 

- kimyasalgirdiler veya tekstil 
hamurundan, veya • 

- kağıttan 
imalatl • 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
pekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

- Karde edilmiş, taranmış veya başka-
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii 
liflerden, 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıt yapımına mahsus maddelerden 
imalat' . 

Dokumaya elverişli girdi karşım|art'rt5arı numtftyfünlerle ilgili Özel koşullar için balcınız Giriş Notu 5. 
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I (D ' I (2) I (3) veya (4)~1 

5512 ila 
5516 

y Fasıl 56 

5602' 

Sentetik ve suni devamsız liflerden 
dokunmuş mensucat 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; 
özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat.ve 
bunlardım mamul eşya; • 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş olsun olmasın): 

- İğne işi keçe 

Tek kat iplikten yapılan imalat1 

-hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden, 

-kimyasal girdiler veya tekstil , • 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat' 
veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle • 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme; 

• çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ye 
tıraşlama gibi) beraber yapılan 
baskılama (kullanılan baskısız 
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden, 
imalat' 

- tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat' 

Bununla beraber; 
5402 pozisyonundaki polipropilen 
filamentlerinin, ' 

- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropilen liflerin . 
veya, 

-5501 pozisyonundaki polipropilen 
fılament demetlerinin, 

denominasyonlan tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı fılament 
veya liflerinin, kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak 
koşuluyla kullanılabildiği imalat 

Dokumaya elverişli girdi karşımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 . 
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(i) J2L (3) veya İ1L 

5604 

5605 

5606 

Fasıl 57 

'- Diğerleri 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; 
dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 
5405 pozisyonlarındaki şerit ve 
benzerleri (kauçuk veya plastik 
emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış) 

- Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize 
iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, 
şerit veya toz şeklindeki metalle 
birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 
5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve 
benzerleri 

Gipe iplikler, 5404 ve 5405 
pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri 
(gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler 
ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik 
(kıtık, şunil iplikler dahil); senet iplik 
(chainette) 

Halılar ve diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları: 

- tğne işi keçeden 

- tabii liflerden, 
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik 
devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan 

imalat' 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip veya 
halattan imalat 

- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabi 
liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
veya • 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil"hamurundan 
veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

- tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat', 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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(D (2) m. (4) 

• / 

y Fasıl 58 

- Diğer keçeden 

- Diğerleri 

özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş 
dokumaya elverişli mensucat; dantela; 
duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; 
işlemeler; 

aşağıda belirtilenler hariç: 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

-Diğerleri 

Bununla beraber; 
- 5402 pozisyonundaki, polipropilen 

filamentlerinin, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 

polipropilen liflerin 
veya, 

- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
fılament demetlerinin, 

denominasyönlan tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı fılament 
veya liflerinin, kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak 
koşuluyla kullanılabildiği imalat 

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, 

imalat' 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- suni ve sentetik fılament ipliklerinden, 
- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış suni 
ve sentetik devamsız liflerden, 

imalat1 

Tek kat iplikten imalat' 

- Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurlarından, 
imalat' 

veya, 

' 

,vUt****ş*H 
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(2) J2L M. 

5805 

5810 

5901 

5902 

5903 

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, 
, Flanders, Aubusson, Beauvais ve 
benzerleri) ile iğne işlemesi duvar 
halıları (küçük nokta,kanaviçe gibi) 
(hazır eşya halinde olsun olmasın) 

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler 

Kitap veya benzerlerinin dış 
kapaklarında kullanılan türden zamk 
veya nişastalı maddelerle sıvanmış 
dokumaya elverişli mensucat; mühendis 
muşambası veya şeffaf bezler; hazır 
tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran 
ve benzeri sertleştirilmiş mensucat 

Naylon veya diğer poliamidlerden, 
poliesteıden veya viskoz ipeğinden elde 
edilen yüksek mukavemetli iplikten her 
nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 
mensucat: 

- Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya 
elverişli madde oranı %90'ı geçmeyenler 

- Diğerleri 

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya plastikle lamine edilmiş mensucat 
(5902 pozisyonundakiler hariç) 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezijk apresi, kalıcı finisaj,-dekatize 
etme, emprenye etme, onarım-ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
. pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir . 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

iplikten imalat 

İplikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

İplikten imalat ' : . 

veya 

en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezük apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini 
geçmeyen) 

/• ,:? w / ,<>:'(^ >Vİ İS #^ 
/ 
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_LUL 

5905 

5906 

(2) ; 

Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun 
olmasın); bir sıvama veya kaplama 
maddesinin dokumaya elverişli mesnet 
üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer 
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş 
olsun olmasın) 

Dokumaya elverişli maddelerden duvar 
kaplamaları: . 

- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler 
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 
lamjnc edilmiş olanlar 

- Diğerleri 

_ÜL veya JİL 

Kauçuklu mensucat (5902 
pozisyonundakiler hariç): 

- Örülmüş olanlar 

- Sentetik fılament ipliklerinden mamul 
diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği 
dokumaya elverişli madde oranı % 90'ı 
geçenler) 

-Diğerleri 

İplikten imalat' 

İplikten imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, 
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
imalat 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

- Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden veya 
- kimyasal maddeler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat1 ' 

Kimyasal girdilerden imalat 

İplikten imalat 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul Ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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İ Ü ) I (2) 

Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış 
diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye 
fonları veya benzeri işler için boyanmış 
bezler (tualler) 

(3) ÜL 
5907 

5908 

5909 ila 
5911 

Dokumaya elverişli maddelerden 
dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, 
ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); 
beyaz alevli lambalar için gömlekler ve 
bunların imaline yarayan boru şeklinde 
örme mensucat (emdirilmiş olsun 
olmasın): 

- Beyaz alevli lambalar için gömlekler, 
emdirilmiş 

- Diğerleri 

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya 
elverişli maddelerden mamul eşya: 

- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar 
dışındaki cilalama diskleri ve halkaları 

- Genellikle kağıt yapımında veya diğer 
teknik amaçlarla kullanılan türde 
dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş 
olsun olmasın)(kaplanmış veya sıvanmış 
olsun olmasın),tek veya çok katlı çözgü 
ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya 
sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan 
çok katlı çözgü ve/ veya atkı iplikli düz 
dokunmuş 

İplikten imalat 

veya . 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

Doru şeklinde lamba gömleği için 
dokunmuş mensucattan imalat 

Kullanılan tüm'girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü 
mensucattan veya paçavradan yapılan 
imalat ' 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- aşağıdaki girdilerden: 

-politetrafloroetilen ipliğinden1, 
-poliamld ipliğinden (çokkatlı, fenolik 

reçineyle kaplanmış veya sıvanmış) 
- m-fenilendiamin ve isonaftalik asit 
condensasyonundan elde edilen, aromatik 
poliamid sentetik liflerinden mamul 
İplikten, 

-politetrafloroetilen monofillerinden', 
- poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik 

tekstil lifi ipliği, 
-cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile 

kaplanmış ve acrilik iplikle gipe edilmiş)' 
-poliesterin, tetraftalatik asit 

reçinelerinin, 1,4 
siklohegzandimentolun ve isonaftalik 
asitın kopoliester monofılamentlerınden 

Bu girdilerin kullanımı kağıt yar^1l|^Tfıa&rı$aJ^UjPHlmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imalı ile : > \ 

kZ ¥İÂ-^IL- h t 
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_ÜL (2) _[31_ M. 

Fasıl 60 

Fasıl 61 

y Fasıl 62 

- Diğerleri 

Örme Eşya 

Örme giyim eşyası ve aksesuarları 

- Şekline göre kesilmiş parçalardan 
veya örülerek şekillendirilmiş, iki 
veya daha fazla örme mensucatın 
dikilmesi veya başka surette 
birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar 

-Diğerleri 

Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş) 

aşağıda belirtilenler hariç; 

- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil v 

hamurundan, 
imalat' 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 

imalat 

-Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik, ve suni 
devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, 

imalat1 

iplikten imalat1'2 

- Tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 

imalat • 

İplikten imalat'-2 

' 

- ' • 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 

2 Bakınız Giriş Notu 6. 

w % w* u t i ! 
>-V v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 



- 1 9 8 -

(') 
y 6202, 
y6204, 
y 6206, 
y 6209 ve 
y 6211 

y6210 ve 
y6216 

6213 ve 
6214 

(2) 

Kadın, kız çocukları ve bebekler için 
giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli 
olanlar) 

Alüminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, 
kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri 
eşya: 

- işlemeli olanlar 

• Diğerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; 
giyim eşyasının veya giyim eşyası 
aksesuarlarının parçaları (6212 
pozisyonundakiler hariç): 

- İşlemeli olanlar 

I (3) veya 

İplikten imalat1 

veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 

mensucattan imalat 

İplikten imalat 
veya, . ' 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış 

mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat1,2 

veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 

mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek iplikten imalat1,2 

veya 
en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılamayı 
mütakiben bitirme işlemi (kullanılan 6213 
ve 6214 pozisyonundaki baskısız eşyanın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
47,5'ini geçmeyen) 

İplikten imalat 
veya, 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 

mensucattan imalat 

M. 

Bakınız Giriş Notu 6. 
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- Alümiııyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

- Yaka ve kol ağızları için iç astarlar 
(kesilmiş) . — 

•Diğerleri 

- 1 9 9 

(3) 

İplikten imalat 
veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkı$ fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış 
mensucattan imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi, bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

M. 

İplikten jmalat 

y Fasıl 63 , 

6301 ila 
6304 

6305 

6306 

Dokumaya elverişli maddelerden diğer 
hazır eşyajtakımlar; kullanılmış giyim 
eşyası ve dokumaya elverişli 
maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak 
çarşaflan ve benzerleri; perdeler ve 
benzerleri; diğer mefruşat eşyası: 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

- Diğerleri: 

- - İşlemeli olanlar 

- - Diğerleri 

Ambalaj için torba ve çuvallar 

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış 
storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya 
kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp 
eşyası: 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

- Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat2 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat'-. 
veya 
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar 
hariç) mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi 
koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat1,3 

- Tabii liflerden, veya, .. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
sentetik ve suni devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, 
imalat2 " 

Bakınız Giriş Notu 6. 
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I (D I (2) [ (3) veya (4) [ 

6307 

6308 

y Fasıl 64 

6406 

y Fasıl 65 

6503 

6505 

y Fasıl 66 
c 

- Dokunmamış mensucattan 

- Diğerleri 

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri 
ve peçetelerin yapımında kullanılan 
mensucat ve ipliklerden müteşekkil 
takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun 
olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli 

. eşya.(perakende olarak satılacak hale 
getirilmiş) 

Ayakkabılar; getrler ve benzeri eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki 
tabanlara'tutturulmuş veya tutturulmamış 
ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabilir iç 
tabanlar, topuk rampası ye benzeri eşya; 
getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri 
eşya; ve bunların aksamı 

Başlıklar ve aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

6501 Pozisyonunda yer alan şapka 
taslakları ve disklerinden yapılmış keçe 
şapkalar ve diğer keçe başlıklar 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın) 

Dantel, keçe veya diğer dokumaya 
elverişli maddelerden yapılmış veya 
örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça 
halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç) 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın); her türlü maddeden saç fileleri 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın) 

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, 
iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve 
bunların aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

-Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil ' 
hanurundan imalat-''2 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat'-2 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat ' 

Takımı oluşturacak parçalardan herbiri, 
takım içinde olmaması halinde kendilerine 
ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini 
karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli 
olmayan eşyalar, toplam kıymetleri takımın 
fabrika çıkış fiyatının % 15'ini geçmemek 
koşuluyla takım içinde yer alabilir. 

6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya 
diğer taban elemanlarına takılmış yüzler . 
hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflândırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflândırıldığı imalat 

iplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat' , 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat' . 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
poztsyonda sınıflândırıldığı imalat 

Bakınız Giriş Notu 6 ,.,< 
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ÜL (2) (3) JSL 
6601 

Fasıl 67 

y Fasıl 68 

y6803 

y68 !2 

y6814 

Fasıl 69 • 

y Fasıl 70 

y 7003, 
y7004 ve 
y 7005 

7006 

7007 

7008 

7009 

7010 

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri 
(bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri 
ve benzeri şemsiyeler dahil) 

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve 
bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan 
saçından eşya 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya 
benzeri maddelerden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç 

Kayağan taşı veya aglomere kayağan 
taşından eşya 

Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile 
magnezyum karbonat esaslı 
karışımlardan eşya 

Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) 
(kağıt, karton veya diğer maddelerden bir 
mesnet üzerinde) 

Seramik mamulleri 

Cam ve cam eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yansıtıcı tabakası olmayan cam 

7003, 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki 
camların kavislendirilmiş, kenarları 
işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye 
yapılmış veya başka şekilde işlenmiş 
fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş 
ve donatılmamış olanları 

Emniyet camları [sertleştirilmiş, 
(temperlenmiş), veya lamine edilmiş 
camlardan] 

Çok katlı yalıtım camları 

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) 
(dikiz aynaları dahil) 

Cam damacana, kavanoz, şişe.küçük şişe, 
çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer 
kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında 
kullanılmaya elverişli.cinsten); camdan 
konserve kavanozları; camdan tıpa, 
kapak ve benzerleri 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürüpün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığt imalat . 

İşlenmiş kayağan taşından imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerinden imalat 

işlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil). 
imalat , . 

Kullanılan tUm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir , , 
pozisyonda sınıflandırıldıgı imalat • 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldıgı imalat 
veya ' 
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi 
koşuluyla cam kesim işlemi 

( .' ' 

' 
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7013 

y7019 

y Fasıl 71 

y 7101 

y7102, 
y 7103 ve 
y7104 

7106,7108 
ve 7110 

y7107, 
y7109 ve 
y7111 

7116 

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, e v 
tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 
ve 7018 pozisyonundakiler hariç) 

Cam liflerinden (iplik hariç) eşya 

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, 
kıymetli metallerle kaplama metaller ve 
bunlardım mamul eşya; taklit mücevherci 
eşyası; metal paralar 

aşağıda belirtilenler hariç; 
Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi 
tutulmuş ve taşınmasında kolaylık 
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe 
dizilmiş) 

işlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar 
(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde 
edilmiş) 

Kıymetli metaller: 

- İşlenmemiş olanlar 

- Yarı işlenmiş veya pudra halinde 
olanlar • 

Kıymetli metallerle kaplanmış metaller 
(yarı-işlenmiş) 

Tabii inci veya kültür incilerinden, 
kıymetli ya dayarı kıymetli taşlardan 
eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla 
elde edilmiş) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat veya 

' Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi 
koşuluyla cam kesim işlemi 
veya 
elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi 
koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde 
dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç) 

- Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş 
ipliklerden, ipliklerden veya yontularak 
şekil verilmiş ipliklerden, 
veya 
- cam yününden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

işlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlardan imalat 

7106, 7108 ve 7110 Pozisyonlarında yer 
almayan girdilerden imalat, 
veya 
7106, 7108 ve 7110 pozisyonlarında yer 
alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya 
kimyasal işlemlerle ayrıştırılması, 
veya •' 
7106, 7108 ve 71 !0 pozisyonlarında yer 
alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya 
adi metallerlerle alaşımlarının yapılması 

işlenmemiş kıymetli metallerden imalat 

Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden 
(işlenmemiş) imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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7117 

y Fasıl 72 , 

7207 

7208 ila 
7216 

7217 

y 7218, 
7219 ila 
7222 

7223 

y 7224, 
7225 ila 
7228 

7229 

y.Fasıl73 

y 7301 

7302 

Taklit mücevherci eşyası 

Demir ve çelik 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Demir veya alaştmsız çelikten yarı-
mamuller' 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı 
hadde mamulleri, profiller, çubuklar 

Demir veya alaşımsız çelikten teller 

Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassi 
hadde mamulleri, çubuklar, profiller 

Paslanmaz çelikten teller 

Diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller, 
yassı hadde mamuleri,sıcak haddelenmiş 
çubuklar ( düzensiz kangallar halinde) 
profiller; alşımlı veya alşımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanılan içi boş 
çubuklar 

Diğer alaşımlı çelikten teller 

Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Palplanşlar 

Demir veya çelikten demiryolu ve 
tramvay hattı malzemesi; raylar, 
köntraylar, makas dilleri, makas 
göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi 
çubukları, dişli raylar, traversler, 
cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, 
sıkıştırma levhaları ve kramponlar, 
rayların döşenmesi, eklenmesi veya 
sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve 
çubukları ile özel olarak imal edilmiş 
diğer parçalar 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmamak 
koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış 
adi metallerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

7201,7202, 7203, 7204 ve 7205 
pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat 

7206 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7218 Pozisyonunda yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

7206, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer 
alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden 
imalat 

7224 Pozisyonundaki yarı mamul 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

. / ' * • • ' -4 V 5' JC * \ 
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7304/7305 
ve 7306 

y 7307 

7308 

y 7315 -

y Fasıl 74 

7401 

7402 

7403 

. i . • 

7404 

7405 

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten 
ince ve kalın borular, içi boş profiller 

Paslanmaz çelikten boru bağlantı 
parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO 
NoX5CrNiMol712) 

Demir veya çelikten inşaat (9406 
pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) 
ve inşaat aksamı (köprüler, köprü 
aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, 
ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, 
kapılar, pencereler ve bunların 
çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, 
korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta 
kullanılmak üzere hazırlanmış demir 
veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, 
borular ve benzerleri 

Patinaj zincirleri 

Bakır ve bakırdan eşya 

aşağıda belitilenler hariç; 

Bakır matları; çöktürUlmüş bakır (tersip 
bakır) 

Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik 
rafine için bakır anotlar 

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları 
(ham):. 

- Rafine edilmiş bakır 

,- Bakır alaşımları ve diğer elementler 
içeren rafine edilmiş bakır . . , •• 

Bakır döküntü ve hurdaları 

Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar) 

7206, 7207, 7218 ve 7224 pozisyonlarında 
yer alan girdilerden imalat 

Kıymeti ürürnün fabrika çıkış fiyatının % 
35'ini geçmemek koşuluyla dövülmüş 
taslakların tornalanması, delinmesi, 
deliklerin genişletilmesi (reaming), 
deburring işlemi, diş açılması, kum 
püskürterek temizlenmesi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 
.Bununla beraber, 7301 Pozisyonunda yer 
alan kaynaklı profiller ve köşebentler 
kulanılmayabilir. 

Kullanılan 7315 Pozisyonunda yer alan 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 

. sınıflandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. 

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya 
bakır döküntü ve hurdalarından imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı irhalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. 

. ' • ' ' 
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y Fasıl 75 Nikel ve nikelden eşya 

7501 ila 
7503 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve 
nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; 
işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve 
hurdaları 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat • ' . ' . • 

Kullanılan tüm girdilerin ürünUn yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandınldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen,. 
imalat 

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum 
döküntü ve hurdalarından elektroliz veya 
ısıl işlem yoluyla imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandınldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
bununla birlikte, sonsuz veya devamlı 
bantlar da dahil, mukavemetlendirici 
mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler 
ve alüminyum tellerden bunlara benzer 
girdiler veya alüminyum depluvayye 
kullanılabildiği, . 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen 
imalat 

y Fasıl 76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 

aşğıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş alüminyum 

7602 

y 7616 

Alimunvum döküntü ve hurdaları 

Alüminyumdan eşya ((alüminyum 
tellerden tüller, mensucat, örgü ve 
kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat 
ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz 
veya devamlı bantlar dahil)] 
alüminyumdan metal depluvayye 

Fasıl 77 Armonize Sistem Nomanklatüründe 
ileride kullanılmak amacıyla saklı 
tutulmuştur. 

y Fasıl 78 Kurşun ve kurşundan eşya - Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir . 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
- kulanilan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sinî 
geçmeyen, 
imalat 

aşağıda belirtilenler hariç; . 

zzzzz Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 



206 

İ H 
7801 

7802 

' (2) 

İşlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

Kurşun döküntü ve hurdaları 

(3) 

'İşlenmemiş' veya 'külçe' kurşundan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

(4) 

y Fasıl 79 

7901 

Çinko ve çinkodan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş çinko 

Çinko döküntü ve hurdaları 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
. imalat . 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat . 
Dununla beraber,7902 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

y Fasıl 80 

8002 ve 
8007 

Kalay ve kalaydan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kalay 

Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan 
diğer eşya 

- Kullanılan türh girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
Bununla beraber,8002 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Fasıl 81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan 
mamu eşya. ^ * * » a % . , , : 
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- Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve 
bunlardan mamul eşya 

- Diğerleri 

Kullanılan ürünle aynı pozisyonda yer alan 
tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin Urüfnün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

y Fasıl 82 

8206 

8207 

8208 

y 8211 

8214 

8215 

Adi metallerden aletler.btçakçı eşyası ve 
sofra takımları; adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin 
iki veya daha fazlasından meydana gelen 
aletler (perakende satış için hazırlanmış 
takım halinde) 

El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) 
veya makinalı aletlerin değişebilen 
aletleri (basınçla çukurlaştırma, 
ıstampalama, 
zımba ile delme, set ve yiv açma, 
raybalama, frezeleme, tornalama, 
vidalama gibi) (metallerin çekilmesine 
veya ekstrüzyonla işlem görmesine 
mahsus haddeler ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus aletler dahil) 
Mekanik makina ye cihazlara mahsus 
bıçaklar ve kesici ağızlar 

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı 
olsun olmasın)(kapanan budama çakıları 
dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç) 

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve 
hayvan kırkmaya mahsus makinalar, 
kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et 
kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); 
manikür veya pedikür takımları ve 
aletleri (tırnak törpüleri dahil) 

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli 
kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ 
bıçakları, şeker maşaları v.e benzeri 
mutfak ve sofra eşyası 

Kullanılan tüm girdilerin Urürnün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 8202 ila 8205 
pozisyonları dışında herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Dununla beraber, 8202 ila 8205 
pozisyonlarındaki aletler, kıymetleri takım 
halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
15'ini geçmemek koşuluyla takıma dahil 
edilebilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları 
ve bıçak ağızları kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir • 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden biç'ak sapları 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları 
kullanılabilir. 

% 
op w*, * t f 
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y Fasıl 83 

y8302 

' • • • • : 

y8306 

y Fasıl 84 

y 8401 

8402 

8403 ve 
y 8404 

8406 

8407 

8408' 

Adi metallerden çeşitli eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Binalar için diğer donanım.tertibat ve 
benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcıları 

Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs 
eşyası 

Nüklear reaktörler, kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler; bunların . 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nükleer yakıt elemanları 

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak 
basınçlı su buharı da üretebilen merkezi 
ısıtma için sıcak su kazanları hariç); 
kızgın su kazanları 

Merkezi ısıtma kazanları (8402 
pozisyonundakiler hariç) ve merkezi 
ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar 

Buhar türbinleri 

Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 
doğrusal veya döner pistonlu motorlar 
(patlamalı motor) 

Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı 
pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 

Kullanılan tüm girdilerin Urümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki 
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. ' 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir , 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki 
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmemek koşuluyla ' 
kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin UrUrnün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda' 
sınıflandırıldığı imalat1 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer ; 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan türri girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 8403 ve 8404 
pozisyonları dışında herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

\ 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. , 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin • 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin' 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat. 

, • • > 

1 Sözkonusu kuraf;31.Aralık |998.tanînrjâjptdar geçerli olacaktır. 
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(D 

8411 

8412 

y 8413 

y 8414 

8415 

y 8419 

8420 

(2) 

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 
8408 pozisyonlarındaki motorların aksam 
ve parçaları 

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer 
gaz türbinleri 

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makinalar 

Döner pozitif hareketli pompalar 

Sanayide kullanılan vantilatör ve 
benzerleri 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile 
nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 
ayarlanamadığı cihazlar dahil) 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer 
soğutucu ve dondurucu cihazlar 
(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları 
(8415 pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton 
sanayiine mahsus makinalar 

Kalenderler ve diğer hadde makinaları 
(metal veya cam hadde makinaları hariç) 
ve bu makinaların silindirleri 

- 2 0 9 

1 (3) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika'çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat x 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının •%40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

veya (4) I 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'irrr . 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat.' 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. -

•K 
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_ÜL (2) (3) veya M. 
8423 

8425 ila 
8428 

8429 

8430 

y 8431 

8439 

Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 
santigram veya daha iyi olan teraziler 
hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden 
baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet 
ve cihazlarına mahsus ağırlıklar 

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya 
boşaltma işlerine mahsus makina va 
cihazlar 

Kendinden hareketli buldozerler, 
angledozerler, greyderler, toprak 
tesviyesine mahsus makinalar, 
skreypeıler, mekanik küreyiciler, 
ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, 
sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle 
yapan makinalar ve yol silindirleri: 

- Yol silindirleri 

• Diğerleri 

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin 
taşınması, yayılması, tesviyesi, 
sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, 
bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya 
delinmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme 
makinaları; kar küreyicileri ve 
püskürtücüleri 

Sadece ve esas itibariyle yol 
silindirlerinde kullanılmaya mahsus 
aksam ve parçalar 

Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru 
imaline veya kağıt veya karton imaline 
veya finisajına mahsus makina veya 
cihazlar 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırildığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'inı 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullan/lan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün.fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

(S. Sayısı: 416) 
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(D İ2L (3) M. 
8441 

8444 ila 
8447 

y8448 

8452 

8456 ila 
8466 

8469 ila 
8472 

8480 

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun 
işlenmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar (her cins kesme makina ve 
cihazları dahil) 

Bu pozisyonlarda yer alan tekstil 
sanayiinde kullanılmaya mahsus 
makinalar 

8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil 
makinalannda kullanılmaya mahsus 
yardımcı makina ve cihazlar 

Dikiş makinalar! (8440 pozisyonundaki 
kitap dikme makinaları hariç); özellikle 
dikiş makinaları için imal edilmiş 
mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş 
makinalarının iğneleri: 

- Dikiş makinaları (yalnız düz dikiş 
yapanlar) (motorsuz olanlarının başları 
16 kg.ı, motorlu olanlarının da başları 
motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler) 

- Diğerleri 

8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan 
makinalı aletler, bunların aksam, parça 
ve aksesuarları 

Büro makinaları (örneğin, yazı 
makinaları, hesap makinaları, otomatik 
bilgi işlem makinaları, teksir makinaları, 
tel zımba makinaları) 

Metal dökümhaneleri için dereceler 
(döküm kasaları); döküm plakaları, 
döküm modelleri; metaller (külçe 
kalıplan hariç), metal karbürler, cam, 
mineral maddeler, kauçuk veya plastik 
maddeler için kalıplar 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını' 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
- Başın (motorsuz) montajında kullanılan 
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı, ve 
- Kullanılan zigzag, ip germe ve çengel 
mekanizmasının halihazırda menşeli olması 
gereken, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 



212 

(D (2) (3) veya JUL 

8485 

Her nevi rulmanlar 

Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal 
tabakalardan veya iki ya da daha fazla 
metal tabakalardan yapılmış contalar; 
poşet, zarf veya benzeri ambalajlara 
farklı kompozisyonlarda takım veya grup 
halinde tertiplenmiş contalar; mekanik 
salmastralar 

Bu fasilın başka pozisyonlarında 
belirtilmeyen veya yer almayan 
makinaların aksam ve parçaları (elektrik 
konektörleri, izolatörler, bobinler, 
kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve 
parçalar hariç) 

- Kullanılari tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat' 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

y Fasıl 85 

8501 

8502 

y8504. 

y 8518 

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçalan; ses kaydetmeye ve 
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 
cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin 
kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ye 
sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar 
ve bunların aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Elektrik motorları ve jeneratörler 
(elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları hariç) 

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları ve rotatif elektrik konvertörleri 

Otomatik bilgi işlem makinalarına 
mahsus güç sağlama üniteleri 

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri, 
hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş 
olsun olmasın); elektrikli ses frekansı 
yükselteçleri, takım halindeki ses 
amplifikatörleri 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
8503pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ( beraber hesaplandığında ) 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu 
geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm" 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat.' 

fö$K* '**!)!!' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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_ÜL (2) (3) J*L 
8519 

8520 

8522 

8523 

8524 

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset 
çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus diğer cihazlar (ses 
kaydedici tertibatı bulunmayan): 

Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer 
ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun 
olmasın) 

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir 
video-turnerla birlikte olsun olmasın) 

Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 
pozisyonlarında yer alan cihazların 
aksam, parça ve aksesuarı 

Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış 
fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. 
fasıldaki ürünler hariç) 

Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt 
yapılmış plaklar, bantlar ve diğer 
mesnetler (disk imaline mahsus matris ve 
kalıplar dahil fakat 37. fasıldaki ürünler 
hariç): 

- disk imaline mahsus matris ve kalıplar 

• diğerleri 

Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya 
televizyon yayınlarına mahsus verici 
cihazlar (alıcı cihazı veya ses 
kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); 
televizyon kameraları; sabit görüntü 
kameraları ve diğer görüntü kaydedici 
kameralar 

- Kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
8523pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı 
imalat 

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kujlanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış • 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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İ1L 
8526 

8527 

8528 

8529 

8535 ve 
8536 

8537 

H2 
Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine 
yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan 
kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol 
cihazları 

Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo 
yayinları için alıcı cihazlar (aynı kabin 
içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle 
birlikte olsun olmasın) 

Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını 
alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt 
veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun 
olmasın);video (görüntü) monitörleri ve 
projektörleri 

Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 
pozisyonlarında yer alan cihazlara 
mahsus aksam ve parçalar: 

- Sadece veya esas itibariyle video 
(görüntü) kayıt veya tekrar verme 
cihazlarına mahsus olanlar 

- Diğerleri 

Elektrik devrelerinin anahtarlanması 
(açılıp kapatılması) veya elektrik 
devresinden korunmasına veya elektrik 
devresine veya devresinden bağlantı 
yapmaya mahsus elektrik teçhizatı 

Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus 
olup, 8535 veya 8536 pozisyonlarında 
yer alan iki veya daha fazla cihazla 
donatılmış tablolar, panolar.konsollar, 
masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. 
fasılda yer alan alet ve cihazlarla 
donanmış olanlar dahil) ve sayısal 
kontrol cihazları (8517 pozisyonunda yer 
alan cihazlar hariç) 

(3) veya 

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli-girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ' 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
8538pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10* unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içfnde, 
8538pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

"ÜD 
Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
Urüntin fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 



ÜL 
y 8541 

8542 

8544 

8545 

8546 

8548 

(2) 

Diyotlar.transistörler ve benzeri yarı 
iletken tertibat; henüz chip halinde 
kesilmemiş disk (vvafer) hariç 

Elektronik entegre devreler ve 
mikrodevreler 

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya 
anodize edilmiş olanlar dahil) teller, 
kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve 
diğer izole edilmiş elektrik iletkenler 
(bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş 
olsun olmasın); tek tek kaplanmış 
liflerden oluşan fiber optik kablolar 
(bağlantı parçaları ile veya elektrik 
iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun 
olmasın) 

Elektrik işlerinde kullanılan kömür 
elektrodlar, kömür fırçalar, lamba 
kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya (metalli veya 
metalsiz) 

Her tür maddeden elektrik izolatörleri 

Elektrikli makina, cihaz,alet veya elektrik 
tesisatları için tamamen izole edici 
maddelerden mamul (montaj amacıyla 
döküm sırasında gövde içine gömülmüş 
küçük metal parçaları içerenler dahil) 
izole edici bağlantı parçaları 
(örneğin;vidalı duylar) (8546 
pozisyonundaki izalatörler hariç); adi 
metallerden elektrik için iç yüzeyleri 
izole edilmiş borular ve bunların bağlantı 
parçaları 

Primer elektrik pilleri, primer bataryaları 
ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve 
hurdaları ;kullanılmtş elektrik pilleri, 
bataryaları ve elektrik akUmülatörleri; bu 
faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan makina, cihaz veya 
aletlerin elektrikli aksam ve parçaları 

2 1 5 -

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herharigi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fıyatının-% 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin (beraber hesaplandığında) 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu 
geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

veya î ö 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fıyatıntn %25'ini 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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İ1L (2) (3) (4) 

y Fasıl 86 

8608 

y Fasıl 87 

8709 

8710 

8711 

. 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler ve bunların aksam ve 
parçaları; her türlü mekanik (elektro 
mekanik olanlar dahil) trafik 
sinyalizasyon cihazları 
aşağıda belirtilenler hariç, 

Demiryolu veya tramvay hatlarında 
kullanılan sabit malzeme; demiryolları, 
tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, 
park yerleri, liman tesisleri veya hava 
limanları için mekanik (elektromekanik 
dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol 
ve kumanda cihazları; bunların aksam ve 
parçaları 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların 
aksam, parça ve' aksesuarları 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Fabrika, antrepo, liman veya 
havalimanlarında kısa mesafelerde eşya 
taşımaya mahsus , kaldırma tertibatı ile 
donatılmamış kendinden hareketli yük 
arabaları; demiryolu istasyon 
platformlarında kullanılan türde 
çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları 
(motorlu) (silahla donatılmış olsun 
olmasın) ve bunların aksam ve parçalan 

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir 
yardımcı motoru bulunan tekerlekli 
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler 

-silindir hacmi aşağıda belirtilen 
kapasitede içten yanmalı doğrusal 
•pistonlu motorlu olanlar: 

- - 50 cm3.ü geçmeyenler 

- - 50 cm3.ü geçenler 

. ' 

.' . 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40mı 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeii olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
•girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat <. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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IİL J2L _ÜL veya (4) 

y 8712 

8715 

8716 

• Diğerleri 

Bilyalı rulmansız bisikletler 

Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk 
taşımaya mahsus benzeri arabalar ve 
bunların aksam ve parçaları 

Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı 
römorklar; hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer taşıtlar; bunların 
aksam ve parçaları 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

8714 pozisyonunda sınıflandılmayan 
girdilerden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

y Fasıl 1 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Rotoşütler 

Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı 
ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı 
ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş 
eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; 
bunların aksam ve parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

8804 Pozisyonunda yer alan diğer 
girdilerdede dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer 
alan gemi tekneleri kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

y Fasıl 90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi 
veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat \ . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 



9001 

I (') I (2) 

Optik lifler ve optik lif demetleri; optik 
lif kabloları (8544 pozisyonundakiler 
hariç); yaprak veya levha halinde 
polarizan maddeler; her tür maddeden 
mercekler (kontakt lensler dahil) 
prizmalar, aynalar ve diğef optik 
elemanlar (monte edilmemiş) (optik 
tarzda İşlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Alet ve cihazlar için her tür maddeden 
monte edilmiş mercekler, prizmalar, 
aynalar ve diğer optik elemanlar (optik 
tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Gözlükler ve benzerleri (görme 
kusurunun giderilmesine mahsus 
gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer 
gözlükler) 

Çift gözlü dürbünler, tek gözlü 
dürbünler, diğer optik teleskoplar ve 
bunların mesnetleri (astronomik yansıtıcı 
teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç) 

9002 

9004 

y 9005 

y9006 

9007 

Fotoğraf makinaları (sinematografik 
olanlar hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta 
flaş ışığı meydana getirmeye mahsus 
cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle 
çalışan flaş lambaları hariç) 

Sinema kameraları ve projektörleri (ses 
kaydına veya kaydedilen sesin tekrar 
verilmesine mahsus cihazlar) bulunsun 
bulunmasın) 

218 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

veya İ£L 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldıği, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldıği, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

• ' • " ^ ^ 
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(D (2) (3) veya JİL 

9011 

y 9014 

9015 

9016 

9019 

Kombine haldeki optik mikroskoplar 
(fotomikrografi, sinefotomikrografi veya 
mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

Arazi ölçme (fotogrametfik ölçüm aletleri 
dahil), hidrografik, oşinografik, 
hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet 
ve cihazları (pusulalar hariç); 
telemetreler . 

Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram 
veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile 
birlikte olsun olmasın) 

Resim yapmaya, çizim yapmaya veya 
hesap yapmaya mahsus aletler (çizim 
makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel 
takımları, sürgülü cetveller, hesap 
daireleri gibi); tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan elde 
kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü 
çubukları ve şerit metreler, 
mikrometreler, kalibreler gibi) 

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 
(sintigrafı cihazları, diğer elektromedikal 
cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar 
dahil): 

- Dişçi koltukları (tükürük hokkaları, 
ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olanlar) 

- Diğerleri 

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; 
psikotekni cihazları; ozonoterapi, 
oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazları 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'irıi 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 416) 
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ÜL J2L 
9020 

9024 

9026 

9027 

9028 

9029 

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri 
(mekanik parçaları ve değiştirilebilen 
filtreleri olmayan koruyucu maskeler . 
hariç) 

Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya 
elverişli madde, kağıt, plastik maddeler 
gibi) sertliğini, dayanıklılığını, 
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer 
mekanik özelliklerini denemeye ve 
kontrol etmeye mahsus makina ve 
cihazlar 

Hidrometreler ve yüzer türdeki benzen 
aletler, termometreler, pirometreler, 
barometreler, higrometreler ve 
psikometreler (kaydedici tertibatı olsun 
olmasın) ve bunların birbirleriyle 
kombine halde olanları 

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya 
değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye 
veya muayenesine mahsus alet ve 
cihazlar (debimetreter, seviye 
göstergeleri, manometreler, 
kalorimetreler gibi) (9014, 9015, 9028 
veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve 
cihazlar hariç) 

Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve 
cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, 
spektrometreler, gaz veya duman tahlil 
cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, 
genleşmeyi, yüzey gerilimini veya 
benzerlerini ölçmeye veya muayeneye 
mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses 
ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve 
cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar 

Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların 
kalibre cihazları dahil) 

- Aksam ve parçalar 

- Diğerleri _ 

Devir adedi sayaçları, Üretim sayaçları, 
taksimetreler, milometreier, pedometreler 
ve benzerleri; hız göstergeleri ve 
takometreler (9014 ve 9015 
pozisyonundakj,r«!H\^İCT?steoboskoplar 

j Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(3j 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının•% 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

veya JİL 
Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat l 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

:;V7. O \ 
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I •(!) I (2) I (3) veya (4) 

9030 

9031 

9032 

9033 

y Fasıl 91 

9105 

9109 

9110 

9111 

Elektriki miktarları ölçmeye veya 
muayeneye mahsus osiloskop, spektrum 
analizörleri ve diğer alet ve cihazları 
(9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları 
hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik 
veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye 
veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar 

Bu Fasılın herhangi bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ölçme 
veya muayene alet, cihaz ve makinaları; 
profil projektörleri 

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları 

90. Fasılda yer alan makina, alet ve 
cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar 
(bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan) 

Saatler ve bunların aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer saatler 

Saat makinaları (tamamlanmış ve 
birleştirilmiş) 

Tamamlanmış saat veya saat makinaları 
(birleştirilmemiş veya kısmen 
birleştirilmiş) (şablonlar); 
tamamlanmamış saat makinaları 
(birleştirilmiş); saat makinalarının 
taslakları 

Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve 
parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

-kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, • 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm " 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

•ıVtt3 
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İ1L 
9112 

9113 

(2). ; 

Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu 
Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve 
bunların aksam ve parçaları 

Saat kayışları ve bunların aksam ve 
parçalan: 

- Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun 
olmasın) veya kıymetli metallerle 
kaplanmış olanlar 

- Diğerleri 

(3) , 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fıyattn'ın-% 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Fasıl 92 Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Fasıl 93 Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, 
parça ve aksesuarı 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

y Fasıl 94 

y 9401 ve 
y9403 

9405 

Mobiyalar; yatak takımları ve benzeri 
doldurulmuş eşya; tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
aydınlatma cihazları; reklam lambaları, 
ışıklı tabelalalar, ışıklı'isim plakaları ve 
benzerleri; prefabrik yapılar 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Adi metalden mobilya (Metrekare 
ağırlığı 300 gram veya daha az olan 
dolgusuz pamuklu kumaş kaplanmış) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan aydınlatma cihazları 
(projektörler ve sahne projektörleri dahil) 
ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan sabit bir ışık kaynağına sahip 
reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve 
benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve 
parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat, 
veya 

9401 veya 9403 pozisyonlarındaki 
kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu 
mensucattan, 
- kıymeti ürünün fabrika çıkış kıymetinin 
%25'ini aşmaması, 
- kullanılan diğer girdilerin menşeli olması 
ve 9401 veya 9403 pozisyonları dışındaki 
bir pozisyonda yer alması koşuluyla, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatıntn %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Miljet Meclisi (S. Sayısı: 416) 



(D 

9406 

(2) 

Prefabrik yapılar 

223 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

İ£L 

y Fasıl 95 

9503 

y9506 

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; 
bunların aksam, parça ve'aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla 
küçültülmüş modeller ve benzeri 
modeller (hareketli olsun olmasın); her 
tür bilmeceler (puzzle) 

Golf sopaları ve bunların aksamı 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, golf sopası başları 
yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş 
bloklar kullanılabilir. 

y Fasıl 96 

y 9601 ve 
y9602 

y 9603 

9605 

9606 

9612 

Çeşitli mamul eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel 
ve mineral maddelerden eşya 

Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve 
benzerleri, zerdeva ve sincap kılından 
yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya 
mahsus mekanik süpürgeler (motorlular 
hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler 
ve paspaslar 

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya 
dikiş dikmekte veya elbise ve 
ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları 
seyahat takımları 

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve 
bunların diğer aksamı; düğme taslakları 

Yazı makinaları için şeritler ve benzeri 
şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak 
şekilde başka surette hazırlanmış) 
(makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); 
ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun 
olmasın, kutulu veya kutusuz) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Aynı pozisyonda yer alan yontulmaya 
elverişli 'işlenmiş' girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Takımı oluşturan eşyalardan herbiri takım 
içerisinde olmaması halinde kendisine 
uygulanacak kuralı karştlamalıdır. 
Ancak, menşeli olmayan girdiler kıymetleri 
takımın fabrika çıkış fiyatının %15' ini 
geçmemek koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini ' 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat •^'îrN^ 

Av 

'••-—S r-> 
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I (1) I (2) I (3) veya (4) I 

y 9613 

y 9614 

Fasıl 97 

Piezo-ateşleyici çakmaklar 

Pipolar ve pipo lüleleri 

Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve 
antikalar 

Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm 
girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen imalat 

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

(S. Sayısı: 416) 

•9 . 
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EK III 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ İÇİN 
MÜRACAAT 

Basım Talimatı 

Her bir form 210x297 mm. ebadmda olmalıdır; uzunlukta eksi 5mm. veya 
artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan, kağıt beyaz ve yazım 
boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2 

den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla 
yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli 
baskılı zemine sahip olmalıdır. 

Türkiye ve Litvanya'nm yetkili mercileri, formlan bizzat basmak veya 
onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkım saklı tutabilirler, ikinci 
durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form 
basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. 
Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri 
numarası taşımalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) "rr^':'n 



17 İhracatçı (Adı, Açık adresi, ülke) 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI 

Jliî 

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe bağlı) 

6. Taşımaya İlişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 

EUR.1 No A 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notlan okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır. 

(İlgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri '; Eşyanın tanımı 

11. GÜMRÜK VİZESİ 

Onaylanan Beyan 
. İhraç Belgesi2 

Form 
Gümrük İdaresi 
Düzenleyen Ülke veya Alan: 
Tarih .'. 

(İmza) 

9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer 
ölçüler (Litre, 
metreküp, v.s.) 

10. Faturalar 
. (Tercihe 

Bağlı) 

«.İHRACATÇI BEYANI 
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda 

belirtilen eşyanın bu belgenin 
düzenlenmesi için gerekli olan koşullara 
uygun olduğunu beyan ederim. 
Yer ve tarih. 

(İmza) 

' Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyalann sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
^yalnız İhracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldufunuz, 

: Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 416) 
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13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ: 

Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü 
talep edilir. 

(Yervetarih) 

Mühür 

14. KONTROLÜN SONUCU 
Yapılan kontrol bu sertifikanın ( ) 

Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve 
' ' İçerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir. 

I 1 Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
I | vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara 

bakınız.) 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(İmza) 

( ) Uygun olan kutuya (X) İşareti koyunuz. 

NOTLAR 

İ. Sertifikalar, silintiler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez.. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin 
çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertillkayı düzenleyen kişi tarafından paraf 
edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. 

2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son 
maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan yapılacak her türlü ilaveyi imkansız 
kılmak üzere iptal edilmelidir. 

3. Eşyalar, ticari faaliyerlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır. 

tf'*'*7 .1 M-.-. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU 

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, ülke) 

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe bağlı) 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 

EUR.1 No A ooo.ooo 
Bu formu doldurmadan Önce arkadaki notlan okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır. 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

4. Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

5.' Ürünlerin menşei 
sayılan Ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

7. Gözlemler 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve İşaretleri, Sayı ve türleri'; Eşyanın tanımı. 9. Brüt ağırlık (kg) 
Veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 
v.s.) 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 

*s,yc
,3rt>,Sl 
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İHRACATÇI BEYANI". 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyaların ihracatçısı; 

Eşyalann, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun, olduğunu 
BEYAN; 

Eşyalann bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartlann aşağıda belirtildiği gibi 
geliştiğini İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ(') 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli 
gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler 
tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyalann imalat işlemlerinin 
denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşyalar için gerekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
ederim. 

(Yer ve tarih) 

(İmza) 

W örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evraki/'dçkıpinjsİs^ V 
sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları vs. . Mt j V *İ 

..«KE.*-*»» - • • \ - £ ~ % fil-
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EK IV ' 
FATURA BEYANI 

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. 
Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir. 

Türkçe Uyarlama: 

İşbu belge (Gümrük onay No:.... )kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi 
açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin .............. tercihli menşeli maddeler 
olduğunu beyan eder. 

Litvanyaca Uyarlama: 
Siame dokumente isvardintu prekiu eksporruotojas (muitines liudijimas Nr 
.) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ....... preferencines kümes 

prekes. 
İngilizce Uyarlama: 

The exporter of the products covered by this docüment (customs authorization No 
... ) declares that,.except vvhere othenvise clearly indicated, these products are of 
..... preferential origin . 

(Yer ve Tarih) 

(İhracatçının imzası ve beyanı 
imzalayan kişinin adı ve soyadı 
okunaklı şekilde yazılmalıdır.) 

"Fatura Beyanı" bu Protokolün 22. maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, 
onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı 
tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş 
bırakılmalıdır. 

• '• . • . . ' • • ' ' . \ . ' • ' 

Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir. i 

Protokol'ün 21(5). maddesine bakınız. İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan-"^" ~.f;t , 
muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir, . ^ A . f 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 263) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/472) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 7.6.1996 

Sayı: B.02.0.KKGI101-1029I2497 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ' 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.5.1996 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan 7 Aralık 1944 tarihli Şikago Mil
letlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasında ticarî hakların düzenlenmesi konusunda bir mutabakata 
ulaşılamamış, bu nedenle ticarî hakların ikili sözleşmeler yoluyla düzenlenmesi gereği doğmuştur. 
Gerek Türkiye, gerek diğer devletler 11 Şubat 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan Ber-. 
muda Anlaşmasına dayanarak ikili anlaşmalar tesis etmek yoluna gitmişlerdir. Hükümetimiz, ülke
mizin coğrafî durumunu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağlayacağı çı
karları gözönünde tutarak, aynı zamanda millî sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıy
la bugüne kadar bir çok ülke ile hava ulaştırma anlaşması imzalamıştır. Türkiye'nin yaptığı bu an
laşmalar Bermuda tipine uygun olup, esas olarak çerçeve anlaşması niteliğindedir ve karşılıklılık 
esasına dayanmaktadır. Bu meyanda Hükümetimiz ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti arasında 15 Ni-' 
san 1996 tarihinde Ankara'da bir Hava Taşımacılığı Anlaşması imzalanmıştır. 

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasmda mevcut ilişkilere katkıda bulunmak gayesiyle imzala
nan bu Anlaşma, hava trafiği ile ilgili millî kanun ve nizamlara uyulmak şartı ile iki ülke arasında 
hava seferlerinin yapılmasını öngörmektedir. 

Bu Anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğinin daha 
ileri bir düzeye getirilmesini sağlamak bakımından faydalı bulunmaktadır. 
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Bayındırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/472 
Karar No. : 21 

28.6.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 12.6.1996 tarihinde Komisyonumuza tali olarak havale edilen "Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 27.6.1996 tarihli 4 
üncü Birleşiminde Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görü
şüldü. 

Komisyonumuz, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında mevcut ilişkilere katkıda bulunmak ve 
iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğinin daha ileri bir düzeye ge
tirilmesini sağlamak amacıyla imzalanmış olan bu Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun Tasarısını uygun bularak tasarı metnini aynen benimsemiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 

YusufNamoğlu 
İstanbul 

Kâtip 

Ahmet Bilgiç 
Balıkesir 

Üye 
Tevhit Karakaya 

Erzincan 
Üye 

Süleyman Metin Kalkan 
Hatay 
Üye 

Veli Aksoy 
İzmir 

Başkanvekili 
Osman Berberoğlu 

Antalya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 

Mahmut Sönmez 

Bingöl 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Abdıılilah Fırat 

Erzurum 
Üye 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Üye 
Çetin Bilgir 

Kars 
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Üye 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Üye 

Mustafa Hasan Öz 
Ordu 

Üye 
Yusuf Bahadır 

Trabzon 
Üye 

Tahsin Boray Baycık 
Zonguldak 

Üye 
Ahmet Alkan 

Konya 

Üye 

Sabahattin Yıldız 
Muş 
Üye 

Nizamettin Sevgili 
Siirt 

Üye 
İsmail İlhan Sungur 

Trabzon 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 11472 
Karar No. : 66 

19.3.1997 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşımacılı
ğı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 13 
Mart 1997 tarihli 10 uncu Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin 
katılımlarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasında hava seferlerinin yapılmasını öngören Tasarı, Ülkemizin coğrafî durumu ve 
uluslararası hava servislerinin Türk hava sahasından geçmesinin sağlayacağı yararlar gözönünde 
bulundurularak, Komisyonumuzca'uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Sözcü 
Cefi JozefKamhi 

İstanbul 
Üye 

Arif Ahmet Denizolgun 
Antalya 

Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Üye 

Osman Yıımakoğulları 
İstanbul 

Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye 

Halil Yıldız 
İsparta 

Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 

Yaşar Canbay 
Malatya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 15 Nisan 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki HavaTaşımıcılığı Anlaşmasının onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 . -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Dev. Bakanı ve Başb. Yard. 
N. Menteşe 

Devlet Bakanı 
'A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 

Devlet Bakanı V. 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

C. Çiçek 
Devlet Bakanı 
A. T. Özdemir 
Devlet Bakanı 
M. H. Dağlı 

Millî Savunma Bakanı V. 
Ü. G. Güney 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Tayan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Tayan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
/. Attila 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Kültür Bakanı V. 
C. Çiçek 

Orman Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
R. Saraçoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Aksu 
Devlet Bakanı 

E. Aşık 
Devlet Bakanı 

/. Aykut 
Devlet Bakanı 
İ.Y. Dedelek 

Devlet Bakanı 
E. Taranoğlu 
Adalet Bakanı 

M. Ağar 
İçişleri Bakanı 
Ü.G. Güney 

i Maliye Bakanı 
L. Kayalar 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
M. Keçeciler 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
E. Kul 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. H. Doğan 

Turizm Bakanı 
/. Saygın 

Çevre Bakanı 
M, R, Taşar 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava 

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. -Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE * 

ÇEK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDAKİ 

HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI 

Bundan böyle işbu metin içende Âkit Taraflar olarak anılacak olan Çek Cumhuriyeti Hüküme
ti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin her ikisi de 7 Aralık 1944 yılında Şikago'da imzaya açıl
mış olan Uluslararası Hava Seferleri Transit Anlaşması ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinin tarafları olarak ülkeleri arasında ve ötesinde hava seferleri kurmak amacıyla bir Anlaşma yap
mak arzusuyla; 

AŞAĞIDAKİ MADDELERDE ANLAŞMIŞLARDIR : 
MADDE 1 

TANIMLAR 
1. Bu Anlaşma bakımından, aksine hüküm bulunmadıkça : ^ 

a) "Sözleşme" terimi 7 Aralık 1944 yılında Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Hava
cılık Sözleşmesini ve her iki Âkit Tarafça kabul edilmiş olan Sözleşmenin 90 inci maddesine göre 
çıkarılan Ekler ile 90 ve 94 üncü maddelere göre Sözleşme ve Eklerinde yapılan herhangi bir de
ğişiklik anlamını taşır. 

b) Çek Cumhuriyeti bakımından "havacılık makamları" terimi Ulaştırma Bakanı ve bu Bakan 
tarafından ifa edilen herhangi bir görevi yerine getirmek için yetkilendirilmiş herhangi bir kişi ve
ya organı; Türkiye Cumhuriyeti bakımından, Ulaştırma Bakanı ye bu Bakan tarafından ifa edilen 
herhangi bir görevi yerine getirmek için yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya organı, 

c) "Tayin edilen havayolu" terimi bu anlaşmanın 3 üncü maddesine uygun olarak tayin edil
miş ve yetkilendirilmiş bulunan havayolunu ifade eder. 

d) "Ülke" veya "Toprak" terimi Sözleşmenin 2 hci maddesinde belirtilmiş olan anlamı haizdir. 
e) "Hava Seferleri", "Uluslararası Hava Seferi", "Havayolu İşletmesi" ve "teknik iniş" terim

leri, Sözleşmenin 96 ncı maddesinde belirtilmiş anlamları taşır. 

f) "Kapasite" terimi aşağıda belirtilen anlamları taşır; 
- Uçak ile ilgili olarak, bir uçuş hattının tamamında veya bir kısmında uçağın yolcu, yük ve 

posta için yararlanılabilen hacmidir. 
- Belirtilen bir hava seferiyle ilgili olarak, belli bir zaman zarfında hattın tamamı veya bir kıs

mında işleyen uçağın bu seferler için kullanılan kapasitesi ile sefer sayısının çarpımıdır. * 

g) "Trafik" terimi yolcu, bagaj, yük ve posta demektir. 
h) "Ücret tarifesi" terimi yolcu, bagaj veya yük (posta hariç) taşınması için alınacak fiyatları 

ifade eder; bu fiyatlara bu taşıma ile birlikte sağlanacak önemli ek menfaatler ve kişilerin taşınma
sı için bilet satışları veya yük taşınması için buna benzer muamele üzerinden ödenecek komisyon
lar da dahildir. Taşıma fiyatı veya komisyon ödenmesine ilişkin uygulamayı düzenleyen şartlan da 
kapsar. 

i) Ek terimi bu Anlaşmanın Ekleri veya bu Anlaşmanın 16 ncı Maddesi hükümlerine göre de
ğişik şekilleri anlamındadır. Ekler bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve açıkça başka 
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türlü bir mutabakata varılmış olması hali dışında, bu Anlaşmaya yapılan bütün atıflar Ekleri'de 
kapsayacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın Ek(ler)i Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını uluşturur. 
MADDE2 

TRAFİK HAKLARI 
1. Her bir Âkit Taraf diğerine, bu Anlaşmanın 1 inci Ekinde belirtilen hatlarda tarifeli Ulusla

rarası Hava Seferleri kurması amacıyla, bu anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu seferlere ve hat
lara bundan böyle sırasıyla "mutabık kalınan seferler" ve "belirtilen hatlar" denecektir. Her bir Âkit 
Tarafça tayin olunan havayolu, belirtilen bir hatta mutabık kalınan bir seferi işletirken, aşağıdaki 
haklara sahip olacakdır. 

a) Diğer Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeksizin uçmak; 
b) Sözkonusu ülke içerisinde teknik iniş yapmak; 
c) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve almak amacıyla, sözkonusu. 

ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın 1 inci Ekinde belirtilen noktalara iniş yapmak. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, diğer 
Âkit Taraf ülkesinde bu diğer tarafın ülkesindeki bir noktaya ücret veya kira karşılığı taşınmak üze
re yolcu, yük ve posta almak hakkını verdiği şeklinde anlaşılamaz. 

MADDE 3 
İŞLETME YETKİLERİ 

1. Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafa, belirtilen hatlarda mutabık kalınan seferleri işletmesi 
amacıyla bir havayolu işletmesini tayin ettiğini, yazılı olarak bildirmek hakkına sahip olacaktır. 

2. Diğer Âkit Taraf bir tayin bildirimi aldığında, bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkra hükümle
rine tabi olarak, tayin edilen havayolu işletmesine ilgili işletme yetkilerini gecikmeden tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan birinin yetkili havacılık makamları, öteki Tarafın tayin ettiği havayolu iş
letmesinden, uluslararası hava seferlerinin işletilmesinde bu makamların normal ve makul şekilde 
uyguladıkları kanun ve yönetmeliklerde emredilen şartları yerine getirebilecek vasıfları haiz bulun
duğu hususunda, kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. Âkit Taraflardan herbiri, tayin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve etki
li kontrolünün bu havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulundu
ğuna kanaat getirmediği hallerde, bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen işletme yetkilerini ta
nımayı reddedebilir, veya bu havayolu işletmesinin bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde belirtilen 
haklarının kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koyabilir. 

5. Bir havayolu işletmesi tayin edilip kendisine yetki verildiğinde, bu Anlaşmanın 10 uncu ve 
13 üncü madde hükümlerine ve Ek-II'ye göre oluşturulan bir ücret ve uçuş tarifesinin ve üzerinde 
anlaşmaya varılan bir kapasitenin mevcut olması şartıyla, bu seferleri işletmeye herhangi bir tarih
te başlayabilir. 

MADDE4 
İŞLETME YETKİLERİNİN 

İPTALİ VE ASKIYA ALINMASI 
1. Âkit Taraflardan herbiri, aşağıdaki hallerde, öteki Âkit Tarafça tayin edilen bir havayolu iş

letmesine verilmiş bulunan işletme yetkisini geri almak veya bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde be-
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lirtilen hakların kullanılmasını durdurmak veya bu hakların kullanılmasına gerekli gördüğü kayıt
ları koymak hakkına sahip olacaktır: 

a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün havayolunu tayin eden 
Akit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğuna dair kanaat getirmemesi, veya • 

b) O havayolu işletmesinin bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve yönetmeliklerine uyma
ması, veya 

c) Havayolu işletmesinin başka bir şekilde bu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak işlet
me yapmaması, 

hallerinde. 
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ve hakların geri alınması, tatbikatının durdurulma

sı veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve yönetmeliklerin daha 
fazla ihlal edilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak öteki Âkit Tarafın havacı
lık makamları ile istişareden sonra kullanılacaktır. 

MADDE 5 

GİRİŞ VE ÇIKIŞ İZNİ KANUNLARI VE YÖNETMELİKLERİ 

1. Bir Âkit Tarafın, uluslararası hava seyrüseferi yapan uçakların ülkeye giriş, kalkış ve çıkış
ları veya bu uçakların topraklarında kalış süresi içinde işletimi ve seyrüseferi ile ilgili kanunlar ve 
yönetmelikler, milliyet farkı gözetmeksiniz her iki Âkit Tarafın uçaklarına uygulanabilecektir; ve 
bu kanunlar ve yönetmelikler o tarafın toprakları içindeyken veya ayrılırken yahut girerken böyle 
bir uçak tarafından uyulmuş olacaktır. 

2. Bir Âkit Tarafın, uçakta taşınan yolcu, mürettebat, kargo ve postanın ülkeye kabulü, ülke
de kalışı veya ülkeden ayrılışına ilişkin yasa ve yönetmeliklerine, örneğin gümrük giriş çıkışı, göç 
pasaport ve sağlık kontrolü ile ilgili yönetmelikleri, o yolcu, mürettebat, kargo ve posta tarafından 
veya onlar adına o Âkit Tarafın topraklarına girişte, topraklarından çıkışta ve toprakları içinde iken 
uyulmuş olacaktır. 

\ ' ' • " . ' 

MADDE 6 
GÜMRÜKTEN VE DİĞER RESİMLERDEN VE VERGİLERDEN MUAFİYET 

1. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından uluslararası sefer
lerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutat donatım, akaryakıt ve yağlama yağlan ve (yi
yecek, içecek ve tütün dahil) uçak levazımatı da, öteki Âkit Taraf Ülkesine varışta, tekrar yurt dı
şına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya o Ülke üzerindeki uçuşun bir kısmında kullanılmak 
kaydıyla, bütün gümrük vergileri, muayene ücretleri ve diğer rüsum ve vergilerden bağışık tutula
caktır. 

2. Aşağıdakiler de yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler hariç aynı rüsum ve vergiler
den bağışık tutulacaktır; 

a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca tesbit edilen miktarları aş
mamak ve öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin uluslararası bir seferinde çalıştırı
lan uçaklarında kullanılmak üzere uçağa alman uçak levazımatı; 

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin 
uluslararası seferlerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 
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c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak bile 
olsa, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası seferlerde işletilen 
uçakların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları. 

Yukarıdaki (a) (b) ve (c) tali fıkralarda sözü edilen maddelerin gümrük nezaret ve kontrolü al
tında tutulması gerekebilir. 

MADDE7 

NORMAL HAVACILIK TEÇHİZATI İLE 
TÜKETİM MADDELERİNİN DEPOLANMASI 

Âkit Taraflardan birinin tayin edilen havayolu şirketinin uçaklarında bulundurulan malzeme 
ve tüketim maddeleri gibi normal olarak uçakta taşınan teçhizat da öteki Âkit Taraf ülkesinde, an
cak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi ile boşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar 
yurt dışına götiirülünceye veya başka bir şekilde gümrük yönetmeliklerine göre elden çıkarılınca
ya kadar sözü edilen yetkili makamların nezaretinde bulundurulabilir. 

MADDE 8 

DİREKT TRANSİT TRAFİĞİ 

Âkit Taraflardan birinin ülkesinden direkt transit geçen ve bu amaç için ayrılmış bulunan ha
valimanı bölgesinden ayrılmayan yolcular, güvenlik tedbirlerinin izin verdiği kadar basitleştirilmiş 
bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Direkt transit geçen bagaj ve yükler gümrük vergileri ve diğer 
harçlardan bağışık tutulacaklardır. 

MADDE 9 
MALÎ HÜKÜMLER 

1. Tayin edilen her havayolu işletmesi, ilgili ulusal yasa ve yönetmeliklere göre doğrudan ve
ya takdirine göre acentalar vasıtasıyla diğer Âkit Tarafın ülkesinde hava taşımacılığı belgesi satış 
hakkına sahip olacaktır. Bu havayolu şirketleri, karşılıklılık esasına göre bu belgeleri satma hakkı
na sahip olacak ve herkes bu belgeleri serbestçe satın alabilecektir. 

2. Her Âkit Taraf öbür Âkit Tarafın tayin edilen havayolu şirketine, topraklarında kazanılan 
gelirin harcamalar düşüldükten sonra kalan fazlalığını, serbest konvertibl döviz üzerinden, ülkesi
ne transfer etme hakkını verecektir. 

Ancak, bu transferin usulü gelirin gerçekleştiği ülke olan Âkit Tarafın Kambiyo Kontrol Mev
zuatına uygun olacaktır. . 

MADDE 10 
KAPASİTE HÜKÜMLERİ 

1. Her iki Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında belirtilen hatlarda, mu
tabık kalınan seferleri işletmeleri için adil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

2. Mutabık kalınan seferlerin işletilmesinde, her Âkit Taraf Tarafın tayin edilen havayolu şir
keti, diğer Âkit Tarafın tayin edilen havayolu şirketinin çıkarlarını dikkate alacak, öyle ki aynı hat
ların tamamı veya bir kısmı üzerinde bu sonuncusunun sağladığı seferleri haksız olarak etkilemiş 
olmasın. , 

3. Âkit Tarafların tayin edilmiş havayolu şirketlerinin sağladıkları mutabık kalınan seferler be
lirtilen hatlar üzerinde halkın taşıma ihtiyaçları ile yakından ilgili olacak ve havayolu şirketlerini 
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tayin etmiş Âkit Devlet ülkesinde başlayan veya oraya yönelik trafiğin mevcut ve makul olarak 
beklenen taşıma ihtiyaçlarını makul bir yük faktörü ile karşılayacak bir kapasiteyi sağlamak asıl 
amaçları olacaktır. 

4 Her iki Akit Tarafın tayin edilmiş havayollarının mutabık kalınan seferleri işletmeleri koşu
luyla, onlar, belirtilmiş hatlarda yapılacak seferlerin kapasitesi ve sıklığı üzerinde anlaşacaklardır. 
Sıklık ve kapasite her iki Âkit Tarafın havacılık makamlarının onayına bağlı olacaktır. Bu kapasi
te, trafik talebine göre her iki Âkit Taraf havacılık makamlarının onayına tabi olarak zaman zaman 
ayarlanacaktır. 

5. Geçici bir nikelikteki umulmadık yolcu talebini karşılamak için, bir Âkit Tarafın tayin edil
miş havayolu işletmesi bu Maddenin hükümlerine rağmen, öbür Âkit Tarafın havacılık makamla
rına onay için başvuruda bulunacaktır. Bu başvuru planlanan hareketten en az 5 gün önce yapıla
caktır. 

MADDE 11 
TEMSİL ETME 

Her Âkit Taraf diğer Âkit Tarafın, tayin edilmiş havayoluna, mutabık kalınmış seferlerin ger
çekleştirilmesi için kendi ülkesine bu tip seferlerin iş hacminin gerektirdiği teknik ve ticarî perso
neli getirme ve bulundurma hakkını öbür Âkit Tarafın birinci Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolu
na aynı hakkı vermesi şartıyla verecektir. Yukarıda bahsi geçen personel, bu Âkit Tarafın ülkesine 
giriş müsaadesi ve kalma müddeti ile ilgili mevzuatına tabi olacaktır. 

MADDE 12 
HAVACILIK GÜVENLİĞİ 

1. Âkit Taraflar, Uluslararası hukuka göre mevcut hak ve yükümlülüklerine uygun olarak, si
vil havacılık güvenliğinin yasadışı müdahalelere karşı korunması amacıyla birbirlerine karşı üstlen
dikleri yükümlülüğün, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini teyid ederler. Âkit Ta
raflar, uluslararası hukuka göre mevcut haklarının ve yükümlülüklerinin genel niteliklerini kısıtla-
maksızın, özellikle 14 Eylül 1963 tarihli, Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Cürümlerle ilgili Tok
yo Sözleşmesi, 16 Aralık 1970 tarihli Uçakların Yasa-dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi
ne İlişkin Lahey Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı İşlenen Suç
ların Önlenmesine ilişkin Montreal Sözleşmesi ve her iki Âkit Taraf bağlayıcı havacılık güvenliği
ni düzenleyen herhangi bir diğer çok taraflı anlaşma hükümlerine uygun hareket edeceklerdir. 

2. Âkit Taraflar, sivil uçakların yasa-dışı yollarla ele geçirilmesini önlemek, bu uçakların, yol
cularının ve mürettebatının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine karşı diğer 
yasa-dışı eylemleri ve sivil havacılığın güvenliğine ilişkin her türlü tehdidi bertaraf etmek üzere, 
talep halinde birbirlerine gerekli her türlü yardımda bulunacaklardır. 

3. Âkit Taraflar karşılıklı ilişkilerinde, Âkit Taraflara uygulanabilir olduğu ölçüde, Uluslara
rası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ek olarak kabul 
edilen havacılık güvenliği hükümlerine uygun olarak hareket edeceklerdir. Taraflar, kendi tescilin-
deki uçak işletmecilerinin veya işyeri merkezi ülkelerinde bulunan veya ülkelerinde sürekli mukim 
olan uçak işletmecilerinin ve ülkelerindeki havaalanı işletmecilerinin sözkonusu havacılık güven
liği hükümlerine uygun hareket etmelerini isteyeceklerdir. 

4. Âkit Taraflardan her biri, sözkonusu uçak işletmecilerinin, diğer Âkit Tarafın ülkesine giriş 
için, bu ülkeden çıkış için veya bu ülkede kalınan süre zarfında diğer Âkit Tarafça, yukarıdaki 3 
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üncü fıkrada atıf yapılan havacılık güvenliği hükümlerine uymalarının istenebileceği hususunda 
mutabıktır. 

5. Âkit Taraflardan her biri, kendi ülkesinde uçakların güvenliğinin sağlanması, yolcuların, 
mürettebatın el bagajlarının, genel bagajın, kargo ve uçak levazımatının yükleme ve boşaltma ön
cesinde ve sırasında kontrolü amacıyla yeterli tedbirlerin alınmasını ve etkin şekilde uygulanması
nı sağlayacaktır. Akit Taraflardan her biri, bir tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla diğer Âkit Tara
fın makul özel güvenlik tedbirleri alınması yolunda yapacağı herhangi bir talebi olumlu şekilde 
dikkate alacaktır. 

6. Sivil uçakların yasa-dışı yollarla ele geçirilmesi olayı veya bu doğrultuda bir tehdidin vuku 
bulması veya uçaklara, uçak yolcularına ve mürettebatına, havaalanlarına veya hava seyrüsefer te
sislerine yönelik diğer yasa-dışı müdahalelerin meydana gelmesi halinde Âkit Taraflar, haberleş
mede ve bu tür bir olayın veya olay tehdidinin süratli ve güvenli biçimde sona erdirilmesini amaç
layan diğer uygun tedbirlerin alınmasında kolaylık sağlayarak birbirlerine yardımcı olacaklardır. 

7. Bu maddenin havacılık güvenliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında Âkit Taraflardan 
biri için sorunlar ortaya çıkması halinde, Âkit Taraflardan her birinin yetkili havacılık makamları 
diğer Âkit Tarafın yetkili havacılık makamlarından ivedi istişare talebinde bulunabilecektir. 

MADDE 13 
TARİFELERİN BELİRLENMESİ 

1. Âkit Taraflar havayolu işletmeleri tarafından diğer Âkit Tarafın ülkesine veya ülkesinden 
yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer havayo
lu işletmelerinin tarifeleri gibi tüm ilgili faktörler gözönünde tutularak makul düzeylerde saptana
caktır. 

Üstün bir durumun istismarı nedeniyle gereğinden yüksek veya kısıtlayıcı, yıkıcı veya ayırım
cı, veya doğrudan veya dolaylı devlet sübvansiyonu veya desteği nedeniyle sunî şekilde düşük tu
tulan tarifeleri bir Âkit Devlet kabul edilmez olarak sayabilir. 

2. İşbu Anlaşmanın 1 inci Maddesinde ve işbu Maddenin 1 inci fıkrasında anılan tarifeler üze
rinde, mümkünse hattın tamamı veya bir kısmı üzerinde işletmecilik yapan diğer havayolu şirket
lerine danışıldıktan sonra her iki Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolu şirketleri arasında anlaşmaya 
varılacak ve böyle bir anlaşmaya mümkün olduğunda, Uluslararası Hava Ulaştırma Birliğinin (IA-
TA) tarifelerin yapılmasına ilişkin usulleri dahil ilgili uluslararası tarife tespit mekanizmaların usu
lü kullanılarak varılacaktır. 

3. Bu suretle üzerinde mutabık kalınan ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi teklif edilen tarihten 
en az altmış (60) gün önce tarafların Sivil Havacılık Makamlarının onayına sunulacaktır. Özel du
rumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

4. Böyle bir onay açıkça verilebilir. Eğer Tarafların Sivil Havacılık Makamlarından hiçbiri, iş
bu maddenin 3 üncü fıkra hükümlerine göre sunulmuş bulunan ücret tarifelerine sunuş tarihinden 
itibaren otuz (30) gün içinde itirazlarını bildirmezse, ücret tarifeleri tasvip edilmiş telakki olunur. 
3 üncü fıkra hükümlerine göre sunuş müddetinin kısaltılmış olması halinde, Sivil Havacılık Ma
kamları itiraz bildirme müddetinin otuz (30) günden daha az olmasında mutabık kalabilirler. 

5. Eğer bir ücret tarifesi üzerinde bu maddenin 2 nci fıkra hükümlerine göre anlaşma olmaz
sa, veya bir taraf Sivil Havacılık Makamlarının diğer taraf Sivil Havacılık Makamlarına 2 nci fık
ra hükümlerine göre üzerinde anlaşılmış bulunan bir tarifeye itirazını beyan etmesi halinde, iki ta-
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raf Sivil Havacılık Makamları fikrini faydalı saydıkları herhangi bir Devletin havacılık makamla
rına danıştıktan sonra ücret tarifesini karşılıklı anlaşma ile tespit etmeye çalışacaklardır. 

6. Eğer Sivil Havacılık makamları bu maddenin 3 üncü fıkra hükümlerine göre kendilerine su
nulmuş ücret tarifeleri üzerinde veya 5 inci fıkra hükümlerine göre herhangi bir ücret tarifesinin 
tespiti üzerinde anlaşamazlar ise, anlaşmazlık bu anlaşmanın 19 uncu maddesi hükümleri çerçeve
sinde hal şekline bağlanacaktır. 

7. Bu madde hükümlerine göre tespit edilmiş bir ücret tarifesi, yenisi yapılıncaya kadar yürür
lükte kalacaktır. Yine de, bir ücret tarifesi bu fıkra hükümlerine göre, sona eriş tarihinden itibaren 
oniki (12) aydan fazla temdit edilemeyecektir. 

MADDE 14 

BİLGİ VE İSTATİSTİK 
Herhangi bir Âkit Tarafın havacılık makamları diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına, bi

rinci Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolları işletmesince mutabık kalınan seferlerde sağlanan kapa
sitenin gözden geçirilmesi için, makul olarak gerekli görülebilecek periyodik yahut diğer istatisti-
kî raporları, talepleri üzerine temin edeceklerdir. Bu raporlar bu havayollarının mutabık kalman se
ferlerde taşımış oldukları yolcu ve yük miktarını belirlemek için gerekli tüm bilgileri içerecektir. 

MADDE 15 
İSTİŞARE 

1. Yakın bir işbirliği ruhu içerisinde, Âkit Tarafların havacılık makamları bu Anlaşma ve 
Ek(ler)i hükümlerinin uygulanmasını etkileyen bütün konularda yakın işbirliği sağlamak için gö
rüşme veya yarışma yoluyla düzenli ve sık bir iletişim içinde bulunacaklardır. 

MADDE 16 
. DEĞİŞİKLİKLER 

1. Eğer Âkit Taraflardan herhangi birisi bu Anlaşmanın herhangi bir maddesinin değiştirilme
sini arzuya şayan bulursa, diğer Âkit Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir. Yetkili Havacılık ma
kamları arasında ve müzakere veya yazışma yolu ile yapılabilecek olan böyle bir istişare, talep ta
rihinden itibaren altmış (60) günlük süre içerisinde başlayacaktır. Bu suretle mutabakata varılmış 
değişiklikler diplomatik nota teatisi ile teyit edildiği zaman yürürlüğe girecektir, 

2. Anlaşma Ek (ler)inde yapılacak değişiklikler Âkit Tarafların havacılık makamlarının kendi 
aralarında doğrudan doğruya mutabakata varmalarıyla gerçekleştirilebilir. 

MADDE 17 
ÇOK TARAFLI ANLAŞMALARA UYMA 

Her iki Âkit Tarafı ilgilendiren bir genel çok taraflı uluslararası hava nakliyat sözleşmesi yü
rürlüğe girdiğinde, bu Anlaşma böyle bir çok taraflı sözleşmenin hükümlerine uyacak şekilde de
ğiştirilecektir. 

MADDE 18 
SONA ERME 

Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşmaya son vermek kararında olduğunu her zaman öteki Âkit 
Tarafa yazılı olarak ihbar edebilir; bu ihbar aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına 
da ulaştırılacaktır. Bu durumda, sonverme ihbarnameleri karşılıklı mutabakatla bu süre bitiminden 
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önce geri alınmış bulunmadıkça, Anlaşma ihbarnamenin öteki Âkit Tarafça alınış tarihinden son
raki oniki (12) ay içinde sona erecektir. Öteki Âkit Tarafça ihbarnamenin alındığı teyid edilmezse, 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının ihbarnameyi aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış 
sayılacaktır. 

MADDE 19 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

1. Âkit Taraflar arasında bu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir uyuş
mazlık çıkarsa, Âkit Tarafların havacılık makamları uyuşmazlığı kendi aralarında görüşeceklerdir. 

2. Havacılık makamları bir anlaşmaya varamadıkları takdirde Âkit Taraflar uyuşmazlığı dip
lomatik kanallar yoluyla çözmeye çalışacaklardır. 

3. Âkit Taraflar, diplomatik kanallardan müzakare yoluyla bir anlaşmaya varamadıkları tak
dirde, uyuşmazlığı karara bağlanması için bir şahıs veya teşekküle verme veya Âkit Tarafların her 
birinin tayin edeceği birer hakem ve böylece seçilen iki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakem
den kurulu 3 kişilik bir hakem heyetine sunma hususunda mutabık kalabilirler. Âkit Taraflardan her 
biri, taraflardan birinin ötekinden uyuşmazlığın tahkimini isteyen bir ihbarı diplomatik yoldan al
dığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem de bundan 
sonraki altmış (60) günlük bir süre içinde seçilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri verilen süre 
içerisinde bir hakem tayin edemezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde seçilmezse Ulusla
rarası Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanından durumun gereğine göre, bir veya daha fazla hakemi ta
yin etmesini Âkit Taraflardan herhangi biri isteyebilir. Başkanın Âkit Taraflardan birisi ile aynı uy
ruktan olması halinde tayini aynı sebeble diskalifiye olmayan en kıdemli Başkan Yardımcısı yapa
caktır. 

Bütün durumlarda üçüncü hakem üçüncü bir devletin uyruğu olacak Tahkim Heyetinin Baş
kanlığını yapacak ve tahkim işinin yapılacağı yeri belirleyecektir. 

4. Âkit Taraflar, bu maddenin 2 nci fıkrasına göre verilecek herhangi bir karara uymayı taah
hüt ederler. 

5. Tahkim Heyetinin giderleri Âkit Taraf arasında eşit olarak paylaşılacaktır. 

MADDE 20 

BAŞLIKLAR 

Madde başlıkları bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık amacıyla konulmuştur ve hiçbir 
surette bu Anlaşmanın amaç ve kapsamının sınırını çizmez, kısıtlamaz veya tarif etmez. 

MADDE 21 

TESCİL 

Bu Anlaşma, ve onda yapılacak herhangi bir değişiklik Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 
nezdinde tescil ettirilecektir. 

MADDE 22 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

1. Bu Anlaşma, her Âkit Tarafın Anayasal usullerine göre onaya tabi olacak, bu mealdeki Dip
lomatik Notalarının teati edildikleri tarihte yürürlüğe girecektir. 
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2. Bu anlaşma yürürlüğe girer girmez, Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslav Cumhuriyeti arasın
da 5 Mart 1947 tarihinde Ankara'da imzalanmış ve 4 Mart 1963 tarihinde Ankara'da tadil edilmiş 
Hava Ulaştırması Anlaşması sona erecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken aşağıda imzalan bulunan ve Hükümetleri tarafından usulünce yetki
lendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Ankara'da 1996 yılı Nisan ayının 15 inci gününde, iki nüsha olarak İngilizce düzenlenmiştir. 

ÇEK CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 

EKİ 
Bölüm I 
Çek Cumhuriyeti Hükümetinin tayin ettiği havayolu işletmesi tarafından her iki yönde üzerin

de sefer yapılacak hatlar : ' 
Kalkış Ara Varış İleri 
Noktaları Noktalan Noktalan Noktaları 
Çek Daha sonra İstanbul Daha sonra 
Cumhuriyetinde belirlenecektir belirlenecektir 
noktalar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tayin ettiği havayolu işletmesi tarafından her iki yönde 

üzerinde sefer yapılacak hatlar : 
Kalkış Ara Varış İleri 
Noktaları Noktaları Noktaları Noktaları 
Türkiye'de Daha sonra Prag Daha sonra 
noktalar belirlenecektir belirlenecektir 

Bölüm II 
Âkit Devletlerin tayin edilmiş havayolu işletmelerinden herbiri seferlerine ara noktaların 

ve/veya ileri noktaların dahil edilmesini isteyebilir. Bu istek öbür Âkit Devletin havacılık otorite
sinin onayına tabidir. 

EK II 
Mutabık kalınan seferlerin uçuş tarifeleri ve genellikle işletme şartları Âkit Tarafın tayin edil

miş havayolu işletmesi tarafından öbür Âkit Taraf havacılık otoritelerinin onayına tasarlanan uygu
lama tarihinden en az (30) gün önce sunulacaktır. Bu uçuş tarifelerinde veya bunların işletme şart
larında yapılacak herhangi bir değişiklik de havacılık makamlarının onayına sunulacaktır. Özel du
rumlarda, yukarıda konulan süre sınırı adı geçen makamların mutabakatı ile kısaltılabilir. 

• 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 
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Yasama Yılı: 3 

(S. Sayısı: 417) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Ser
best Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları (1/686) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18.11.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-1271/4932 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.11.1997 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ti
caret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 
Türkiye ile Slovak Cumhuriyeti arasında 20 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan Anlaş

ma, taraflar arasında, Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) 
prensipleri doğrultusunda, 1 Ocak 2001 tarihine kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluş
turulmasını öngören bir tercihli ticaret anlaşmasıdır. 

Türkiye ile Slovak Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Türkiye ve Slo
vak Cumhuriyetinin Avrupa'daki ekonomik bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılımını hedef
lemekte ve ayrıca, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Gümrük Birliğinin işleyişine 
ilişkin kuralları belirleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının bir gereği olarak, dış ticaret po
litikasını Topluluğun ortak dış ticaret politikası ile uyumlu hale getirmesini öngörmektedir. 

Türkiye, Batı Avrupa bölgesinde başlayan ve zaman içerisinde Merkezî ve Doğu Avrupa Ül
keleri ile bazı Akdeniz ülkelerini de kapsayan ekonomik bütünleşme sürecine katılımı yönündeki 
ilk adımını, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşma
sı ile atmış, bunu 10 Aralık 1991 tarihinde EFTA Devletleri ile, 14 Mart 1996 tarihinde İsrail ile, 
8 Ocak 1997 tarihinde Macaristan ile, 29 Nisan 1997 tarihinde Romanya ile, 2 Haziran 1997 tari
hinde Litvanya ile, 3 Haziran 1997 tarihinde Estonya ile, 3 Ekim 1997 tarihinde Çek Cumhuriyeti 
ile ve son olarak da 20 Ekim 1997 tarihinde Slovak Cumhuriyeti ile imzalanan Serbest Ticaret An
laşmaları izlemiştir. 

Ayrıca, 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Karan've Türkiye'nin ticarî çıkarları çerçe
vesinde Bulgaristan, Polonya, Slovenya, Tunus, Fas, Mısır ile Türkiye arasında serbest ticaret ala
nı kurulmasını sağlayacak anlaşmalara ilişkin görüşmeler ve hazırlıklar sürdürülmektedir. 

Dönem: 20 

T.B.M.M. 



_ 2 -

Anlaşma, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25 ila 97 nci fasılları arasında yer alan sana
yi ürünleri ve başlangıç olarak bir bölüm tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanacak 
pazara giriş kolaylıklarını kapsamaktadır. Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinin ta
mamını (01-24, fasıllar) serbestleştirmenin, Anlaşma hükümleri uyarınca, ileride yapılacak görüş
meler sonucunda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik iliş
kilerin bu Anlaşmanın kapsamadığı alanları içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin bir geliştirici 
hüküm de içermektedir. Temel tarım ürünlerinde, tarafların potansiyel arz ettiği ürünlerle'sınırlı ol
mak üzere, pazara giriş kolaylıkları sağlanmıştır. 

Anlaşma, karşılıklılık esasına dayanan simetrik modele sahiptir. Slovak Cumhuriyeti tarafın
dan üretilen cam, züccaciye, demir-çelik, alüminyum, ayakkabı, kâğıt gibi ürünlerde Türk sanayi
sinin çok hassas olması ve bu ülkenin serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde ciddî reformlar 
yaparak koruma oranlarını diğer MDAÜ'ne oranla düşük seviyelere çekmiş olması bu modelin ter
cih edilmesini kolaylaştırmıştır. Bu suretle, tarafların yükümlülükleri arasında ekonomik bir denge 
tesis edilmiştir. 

Türkiye ile Slovak Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının başlıca amaçları aşa
ğıda sıralanmaktadır : 

• Taraflar arasında ikili ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştiril-
" • mesi, Türk ve Slovak işadamları arasındaki işbirliği imkânlarının geliştirilerek, tarafların ya

kın ilişkilerinin bulunduğu Batı Avrupa, Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta Asya 
Cumhuriyetlerinde ortak ticaret ve yatırım olanakları sağlanması, 

• Üretimlerinde Slovak menşeli hammadde veya yarı mamul kullanan Türk sanayicilerinin üre
tim maliyetlerinin azaltılması ve genel olarak Türk sanayicileri için bu pazarda Topluluk ve 
Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki rakipleriyle eşit rekabet şansı yaratılması, 

• Türkiye'nin 1/95 sayılı Gümrük Birliğine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve 
AB'nin tercihli gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, AB ile Slovak Cumhuri
yeti arasındaki Avrupa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyumu ve Gümrük Birliğinin ana 
unsurlarından biri olan AB'nin Ortak Dış Ticaret Politikasına Türkiye'nin uyum sağlaması; 

• Gümrük'Birliği sonrasında koruma oranlarının düşmesi sonucunda rekabete açılan Türk pa
zarında faaliyet gösteren Türk sanayici ve müteşebbislerine Slovak pazarında rekabet imkâ
nı sağlanması; 

• Avrupa genelinde oluşturulacak menşe kümülasyonu içerisinde yer alınması ve bu çerçeve
de Türkiye menşeli ürünlerin menşe engeli olmaksızın AB ve EFTA ülkelerinin yanı sıra 
Merkezî ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üretim imkânlarından yararlanması ve bu pazarlarda 
işlenen nihaî ürünlerini sözkonusu ülkelere tercihli ticaret rejimi çerçevesinde ihraç edebil
mesi; 

Her iki taraf, hassas ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde, gümrük vergileri ile eş etkili ver
gilerini, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldıracaktır. Böylelikle taraflar arası ticaretin 
önemli bir kısmı tamamen vergiden muaf olarak gerçekleştirilebilecektir. 

Slovak Cumhuriyetinin hassas ürünleri 1 sayılı Protokolün A ve B Eklerinde yer almaktadır. 
Ek A'da sayılan ürünlerin gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte % 50 oranında in
dirime tabi tutulacak, 1.1.1999 tarihinde de tümüyle sıfırlanacaktır. Ek B'de yer alan ürünlerin 
gümrük vergileri ise Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte temel vergilerin % 70'i seviyesine, 
1.1.1999 tarihinde %50'si seviyesine, 1.1.2000 tarihinde %30'u seviyesine indirilecek ve 1.1.2001 
tarihi itibariyle sıfırlanacaktır. 
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Türkiye'nin hassas ürünleri de 1 sayılı Protokole ekli C ve D Eklerinde listelenmiş bulunmak
tadır. Ek C'de sayılan ürünlerin gümrük vergileri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte % 50 ora
nında indirime tabi tutulacak, 1.1.1999 tarihinde de tümüyle sıfırlanacaktır. Türkiye ile AB arasın
da imzalanan 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ekindeki hassas ürün listemiz temel alınarak ha
zırlanan Ek D'de yer alan ürünlerin gümrük vergileri ise Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte te
mel vergilerin % 7Ö'i seviyesine, 1.1.1999 tarihinde % 50'si seviyesine, 1.1.2000 tarihinde % 30'u 
seviyesine indirilecek ve 1.1.2001 tarihi itibariyle sıfırlanacaktır.' 

Türkiye ile Slovak Cumhuriyeti arasındaki Anlaşma ile tarife kontenjanları çerçevesinde pa
zara giriş kolaylıkları sağladığı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri, her iki taraf için de ihracat şansı
nın yüksek olduğu ürünlerdir. Türiye açısından en önemli pazara giriş avantajı turunçgiller, zeytin
yağı, bazı yaş ve işlenmiş meyve ve sebzelerde sağlanmıştır. Slovak Cumhuriyeti açısından ise, 
canlı hayvanlar, bazı hayvansal ürünler, ayçiçeği ve kolza yağı (ham), şarap ve bazı tohumluklar 
önem taşımaktadır. 

• • • . ' . 

Türkiye ile Slovak Cumhuriyeti arasında imzalanan Anlaşma, GATT 1994 ve Dünya Ticaret 
Örgütü, Türkiye-AB 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve AB ile Slovak Cumhuriyeti arasında
ki Avrupa Anlaşması hükümleri paralelinde damping, rekabet ve devlet yardımları, fikrî, sınaî ve 
ticarî mülkiyet hakları, koruma önlemleri, devlet tekelleri gibi konularda da hükümler içermek
tedir. 

Anlaşmada, Türkiye ile Slovak Cumhuriyeti arasında ikili menşe kümülasyonuna izin veren 
hüküm bulunmakta Ve tarafların bu rejimi Türkiye'nin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçe
vesinde serbest ticaret anlaşmaları akdedeceği diğer Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkelerini de kap
sayacak şekilde genişletmelerine imkân tanınmaktadır. Türkiye'nin Pan-Avrupa Menşe kümülas-
yonunda yer almasına kadar geçecek sürede, Menşe Protokolünün "çapraz kümülasyon"u düzenle
yen 4 üncü maddesinin Türkiye, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti arasında işlemesine karar verilmiştir. 

Anlaşma, Tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına genel teşkil etmemekte 
ve süresiz olarak imzalanmış bulunmaktadır. Ancak, Taraflardan birisinin altı ay önce yazılı bir bil
dirimde bulunması şartı ile çekilme hakkı bulunmaktadır. 

Tasarı, bu amaç ve gerekçeler çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 9.12.1997 

Esas No. : 1/686 
Karar No. : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 18.11.1997 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 25.11.1997 tarihinde tali komisyon olarak Ko
misyonumuza, esas komisyon olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilen "Türkiye Cumhuri
yeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 8.12.1997 tarihinde yaptığı 24 üncü Birleşimin
de, Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin başkanlığında, Dışişleri ve Maliye Bakanlık
ları ile Devlet Planlama Teşkilâtı ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları temsilcilerinin de katılımlarıyla in
celenip, görüşülmüştür. 
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Bilindiği gibi, çağdaş dünyanın en belirgin özelliği ekonomiler arasındaki yoğun işbirliği ve 
bu işbirliği sonucu ulaşılan globalleşme olmuştur. Ülkemizde, bu bütünleşme ve işbirliğinden et
kilenerek, 1980'lerde ülkemiz müteşebbisleri ve sermayesinin dış ülkelere açılması, yabancı ser
maye ve teknolojinin ise ülkemize çekilmesini temel ekonomik politika olarak belirlemiştir. 

Batı Avrupa bölgesinde başlayan ve zaman içerisinde Merkezî ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 
Akdeniz ülkelerini de kapsayan ekonomik işbirliği çerçevesinde, Avrupa Birliği ile imzaladığımız 
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı da dikkate alınarak, İsrail, Macaristan, Litvanya ve Çek Cum
huriyeti ile çeşitli tarihlerde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Bu çerçevede, Merkezî Av
rupa'da ekonomik açıdan etkin bir ülke olan Slovak Cumhuriyeti ile de Dünya Ticaret Örgütü ve 
Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT-1994) prensipleri doğrultusunda, 1 Ocak 2001 tari
hine kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı tesisini Öngören Serbest Ticaret Anlaşması 
20 Ekim 1997'de Ankara'da imzalanmıştır. 

Anlaşma ile; 
- Taraflar arasında ikili ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştiril

mesi, 
- İki ülke arasında bazı sanayi ve tarım ürünlerinin kolay girişine imkân verilmesi, 
- İki ülke işadamları arasında işbirliği artırılarak, Avrupa ülkelerinde olduğu kadar Orta Asya 

ülkelerinde de yatırım imkânlarının sağlanması, 
-Türk ve Slovak menşeli malların her iki ü'ke pazarında rekabet şansının artırılması, 
-Türkiye'nin, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve Avrupa Birliğinin tercihli 

gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, Avrupa Birliği ile Slovak Cumhuriyeti arasın
daki Avrupa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyum sağlaması, 

- Her iki ülkede üretilen ve diğer ülke pazarlarında rekabet avantajına sahip oldukları hassas 
ürünler hariç, sartayi ürünlerinde, gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin kaldırılması, 

Gibi hususlar düzenlenmektedir. M : 

Tasarı ile; Anayasanın 90 inci maddesi uyarınca sözkonusu Anlaşmanın Türkiye Büyük Mil
let Meclisince onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda; Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeleri ve Hükümet adına verilen ta
mamlayıcı açıklamaları takiben, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddele
rinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz, esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Biltekin Özdemir Metin Şahin 

Samsun Antalya 
Bu Raporun Sözcüsü Üye ' 

Refik Araş Mustafa Küpeli '• . • 
İstanbul Adana 

Üye • Üye •. 
1 İ. Ertan Yülek Sait Açba 

Adana Afyon 
(İmzada bulunamadı) 
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Üye 
Aydın Tümen 

Ankara 
Üye 

Abbas İnceayan 
Bolu 
Üye 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 
Üye 

Hilmi Develi 
Denizli 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
Üye 

Hadi Dilekçi 
Kastamonu 

Üye 
Necdet Tekin 

Kırklareli 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Üye 

Abdullatif Şener 
Sivas 

(İmzada bulunamadı) 

- ' • 

, 

Üye 
Hasan Çağlayan 

Çorum 

Üye 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

Bartın 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

. Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Üye 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Üye 
Çetin Bilgir 

Kars 
Üye 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(İmzada bulunamadı) 
• • Ü y e 

Doğan Baran 
Niğde 
Üye 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

(İmzada bulunamadı) 
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Dışişlcri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/686 
Karar No. : 8 

11.12.1997 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 9 Aralık 1997 tarihli 4 ün
cü Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı 
ile Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri doğ
rultusunda imzalanan ve 2001 yılma kadar aşamalı olarak serbest ticaret alanı oluşturulmasını ön
gören Tasan, iki ülkenin Avrupa'daki bütünleşme sürecine aktif olarak katılımını amaçlamaktadır. 

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştirilmesini 
öngören Tasarı, Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

Anlaşmanın, tarife kontenjanları çerçevesinde'pazara giriş kolaylıkları sağlayacağı• 
düşünülerek, Komisyonumuzca, Tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesi uyarınca öncelikle görüşül
mesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Murat Karayalçın 
Samsun 
Kâtip 

B. Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Üye 
İlker Tuncay 

Ankara 
Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Üye 
Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Ahmet Tan 

İstanbul 
Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

1 

Üye 
Nihan îlgün 

Tekirdağ 

Sözcü 
A. Ahmet Denizolgun 

Antalya 
Üye 

M. Ali Bilici 
Adana 
. Üye 

Cemal Külahlı 
Bursa 
Üye .'.;. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

. Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul .; 
'. Üye . 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Üye 
Osman Çilsal 

Kayseri 
Üye 

Abdullah Gencer 
Konya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SLOVAK 
CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST Tİ
CARET ANLAŞMASININ ONAYLANMA
SININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-20 Ekim 1997 tarihinde An

kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması"mn onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Sözkonusu Anlaşmaya ekli 
cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini B 
kanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Dev. Bakanı ve Başb. Yard. 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
Y. Seçkiner 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
R. Serddroğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Gürel 
Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 

M. Batallı 
İçişleri Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Maliye Bakanı 

Z. Temizel 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Y. Topçu 
Ulaştırma Bakanı 

N.Menzir 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. C. Ersümer 
Turizm Bakanı 

/. Gürdal 
Çevre Bakanı 
Dr. I. Aykut 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SLOVAK 
CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST Tİ
CARET ANLAŞMASININ ONAYLANMA
SININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millî Sav. Bak. ve Başb. Yard. 
/. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Özkan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
M. Gürdere 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. A. Andican 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Adalet Bakanı 
O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
/. Cem 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Uluğbay 

Sağlık Bakanı V. 
C. Kavak 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
R. K. Yücelen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Kültür Bakanı 
/. Talay 

Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti'(bundan böyle Taraflar olarak 
adlandırılacaklardır); 

Ekonomik ilişkilerine temel teşkil eden pazar ekonomisi ilkelerine ve Dünya 
Ticaret Örgütü (WTO) ve Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 (GATT 
1994) kapsamındaki anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklere bağlılıklarını 
teyid ederek; •.: : 

Uluslararası ekonomik bütünleşme sürecine etkin olarak katılmaları hususunda 
ortak arzularını göz önünde bulundurarak; 

Bu amaçla, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 hükümlerine uygun olarak 
karşılıklı ticaretin tümünde engellerin büyük bölümünün tedricen ortadan 
kaldırılması konusunda kararlı olarak; 

Bir yanda Slovak Cumhuriyeti, öte yanda Avrupa Toplulukları ve Üye Ülkeleri 
arasında ortaklık kuran Avrupa Anlaşmasından ve Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ortaklık kuran Anlaşmadan, bunun Katma 
Protokolünden ve Gümrük Birliği'nin son aşamasının uygulanmasına ilişkin AT-
Türkiye Ortaklık Konseyi Kararlarından doğan hak ve yükümlülüklerini 
gözönünde tutarak; 

İşbu Anlaşmanın, ekonomik ilişkilerin ve özellikle ticari, yatırım, ekonomik ve 
teknolojik işbirliğinin gelişmesi yönünde yeni bir ortam yaratacağına inanarak; 

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır. 
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MADDEİ 

Amaçlar 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümleri uyarınca ve GATT 1994 ve özellikle 
GATT 1994'ün XXIV'üncü Maddesi çerçevesinde, 1 Ocak 2001 yılında 
tamamlanacak bir geçiş dönemi sonunda, kademeli olarak, ikili ticaretlerinin 
büyük kısmını kapsayacak şekilde bir serbest ticaret alanı tesis edeceklerdir. 

2. Bu anlaşmanın amaçları şunlardır: 

a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, Taraflar arasındaki ekonomik 
ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini ve bu suretle Tarafların ekonomik 
faaliyetlerinin gelişimini teşvik etmek; 

b) Taraflar arasındaki ticaret için adil rekabet koşullarını yaratmak; 

c)' Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak; 

d) Tarafların karşılıklı menfaatlerinin bulunduğu alanlarda işbirliğini teşvik 
etmek. 

BOLUM I 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

MADDE 2 

Kapsam 

Bu bölüm hükümleri Taraf ülkeler menşeli sanayi ürünlerine uygulanacak olup 
işbu Anlaşmanın amaçları bakımından, "sanayi ürünleri" deyimi işbu Anlaşmanın 
I sayılı Ek'inde yer alan ürünler hariç olmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması 
ve Kodlama Sisteminin 25 ila 97'nci fasılları arasında yer alan ürünler 
anlamındadır. 
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MADDE3 -

İthalat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. Taraflar arasındaki ticarette, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili 
vergi konulmayacaktır. 

2. İthalatta uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın 1 sayılı Protokol 
hükümlerine uygun olarak kaldırılacaktır. 

3. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, kendi aralarındaki 
ithalatta gümrük vergilerine eş etkili tüm vergileri kaldıracaktır. 

. . . MADDE 4 

Temel Vergiler 

1. îşbu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlere konu olan her ürün için 
uygulanacak temel vergiler, 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlükte bulunan En 
Fazla Müsadeye Mazhar Ülkelere uygulanan vergi oranlandır. 

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, "erga omnes" bazda tarife 
indirimi yapılması durumunda, indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren, bu 
indirilmiş vergiler 1' inci Paragrafta belirtilen temel vergilerin yerini alacaktır. 

3. İşbu Anlaşmanın 1 sayılı Protokol'ü ve 2'nci Paragrafın hükümlerine uygun 
olarak hesaplanan indirilmiş vergiler, ilk ondalık kesirin tam sayıya 
yuvarlanması yoluyla uygulanacaktır. 

• ' • . ' ' • • • . . • 

4. Taraflar, ulusal temel gümrük vergileri oranları konusunda, 2'nci Paragrafın 
hükümlerini dikkate alarak birbirlerini bilgilendireceklerdir. 

. MADDE5 

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

3'üncü Madde hükümleri aynı zamanda^malLjiıtelikteKf gümrük vergilerine de 
'.. * ; ' ',' " •"• ''' • j&&*7~•'?&<•:• • 

• . •" ' ' / , ~ ~ , . -V ' " • ' • • 
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MADDE6 

İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. Taraflar arasındaki ticarette yeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konulmayacaktır. • 

2. Tarafla^ kendi aralarında, ihracatta tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergileri 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldıracaklardır. 

MADDE 7 

İthalat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

1. Taraflar arasındaki ticarette, ithalata hiçbir yeni miktar kısıtlaması veya eş 
etkili tedbir konulmayacaktır. 

2." İşbu Anlaşmanın II sayılı Ek'inde belirtilenler dışında kalan Taraf ülkeler 
menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan tüm miktar kısıtlamaları ve eş etkili 
tedbirler, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

MADDE8 

İhracat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

L Taraflar arasındaki ticarette ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiç 
bir tedbir konulmayacaktır. 

2. Taraf ülkeler menşeli ürünlerin ihracatında uygulanan tüm miktar kısıtlamaları 
ve eş etkili tedbirler, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 
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BÖLÜM II 

TARIM ÜRÜNLERİ 

MADDE9 

Kapsam 

Bu bölüm hükümleri, taraf ülkeler menşeli tarım ürünlerine uygulanacak olup 
işbu Anlaşmanın amaçları bakımından "tarım ürünleri" terimi, Armonize Mal 
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1-24'üncü fasılları içinde yer alan ve I sayılı 
Ek'te sıralanan ürünler anlamındadır. 

MADDE 10 

Taviz Değişimi 

Taraflar, işbu Anlaşmanın 2 sayılı Protokol'ün eklerinde belirtilen tavizleri, 
sözkonusu Protokol ve bu Bölüm hükümlerine uygun olarak birbirlerine 
tanıyacaklardır. 

MADDE 11 

Tavizlerve Tarım Politikaları 

1. Bu Madde ile tanınan tavizlere halel gelmeksizin, l'inci Paragraf hükümleri, 
tarafların tarım politikalarım uygulamalarını ya da bu politikalar çerçevesinde 
alacakları önlemleri herhangi bir şekilde kısıtlamayacaktır. Taraflar, izledikleri 
tarım politikalarında, işbu Anlaşma ile belirlenen tarım ürünleri ticaretine 
ilişkin koşulları etkileyebilecek nitelikteki değişiklikleri birbirlerine mümkün 
olan en kısa sürede bildireceklerdir. Böyle durumlarda, Taraflardan birisinin 
talebi üzerine, durumu incelemek üzere hemen danışmalarda bulunulacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın 2 sayılı Protokolünün hükümlerinin düzgün bir şekilde 
uygulanması ve tarım ürünlerinde birbirlerine daha fazla taviz verme 
imkanlarının sağlanması amacıyla Taraflar, karşılıklı avantaj ve karşılıklılık 
temelinde Ortak Komite'nin bünyesinde düzenli danışmalarda bulunacaklardır. 

, ' ' - • * 

J .. 
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MADDE12 

Sağlık ve Bitki Sağlığı Tedbirleri 

1. Taraflar sağlık ve bitki sağlığı tedbirlerini, WTO'nun "Sağlık ve Bitki Sağlığı 
Tedbirlerinin Uygulanmasına Dair Anlaşma" hükümlerine uygun olarak tatbik 
edeceklerdir. 

2. Taraflar veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konularındaki mevzuatlarını, 
taraflar arasında keyfi, adil olmayan ve ayrımcılık yaratacak şekilde veya 
aralarındaki ticarette gizli kısıtlama aracı olarak kullanmayacaklardır. 

BÖLÜM III 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 13 

Ürünlerin Sınıflandırılması % 

1. Slovak Cumhuriyeti'ne ithal edilen malların sınıflandırılmasında Slovak 
Gümrük Tarifesi uygulanacaktır. 

2. Türkiye'ye ithal edilecek malların sınıflandırılmasında Türk Gümrük Tarifesi 
uygulanacaktır. 

ı 
3. Taraflarca yeni tarife maddelerinin oluşturulması da dahil olmak üzere, ithal 

malların sınıflandırılmasında yapılacak herhangi bir değişiklik, işbu 
Anlaşmanın 1 ve 2 sayılı Protokollerinde tesis edilen liberasyom listelerini ve 
ve tavizleri olumsuz yönde etkilemeyecektir. 

MADDE 14 

Menşe Kuralları ve Gümrük idaresinde İşbirliği 

1. Menşe kuralları ve bununla ilgili idari işbirliği yöntemleri, işbu Anlaşmanın 3 
sayılı Protokolünde yer almaktadır. 
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2. İşbu Anlaşmanın Tarafları, Ortak Komite tarafından düzenli gözden 
geçirmeler ve idari işbirliğini ilgilendiren düzenlemeler dahil olmak üzere, 
ticarete getirilen formalitelerin mümkün olduğu ölçüde azaltılması, bu 
hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüğe karşılıklı olarak 
tatmin edici çözümler bulunması ve işbu Anlaşmanın 3 sayılı Protokolü 
hükümleri ile işbu Anlaşmanın 3 ila 8,s 15 ve 27'nci Maddelerinin etkin ve 
ahenkli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için uygun önlemleri alrcaklardır. 

MADDE15 

İç Vergilendirme 

1, Taraflar, bir Taraf menşeli ürünler ile diğer taraf menşeli benzer ürünler 
arasında, ister doğrudan ister dolaylı olarak, ayrımcılık yaratacak iç mali vergi 
niteliğindeki her türlü tedbir veya uygulamadan kaçınacaklardır. 

2. Taraflardan birinin ülkesine ihraç edilen ürünler, bu ürünlere uygulanan 
doğrudan veya dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden 
yararlanamaz.-

MADDE16 

Genel İstisnalar 

İşbu Anlaşma, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve 
bitki sağlığı ve hayatınının korunması için gerekli çevre koşulları dahil insan, 
hayvan ve bitki sağlığı ve hayatının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik 
değer taşıyan ulusal hazinelerin korunması; sınai mülkiyetin korunması; veya 
altın ya da gümüşe ilişkin kurallar; veya tükenebilir doğal kaynakların korunması 
gerekçeleriyle malların ithaline, ihracına veya transit geçişine getirilecek 
yasaklama veya kısıtlamalara engel teşkil etmeyecektir. Ancak, bu kısıtlama veya 
yasaklamalar, keyfi bir ayırım vesilesi oluşturmayacak veya Taraflar arasında 
ticareti gizli olarak kısıtlamak amacıyla kullanılmayacaktır. 

. '" r ı »*" 
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MADDE17 

Güvenlik İstisnaları 

İşbu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri, Taraflardan birinin aşağıdaki 
amaçlarla gerekli görülen herhangi bir önlemi almasını engellemez: 

a) Temel güvenlik çıkarları aleyhindeki bilginin açıklanmasının Önlenmesi; 

b) Temel güvenlik çıkarlarının, korunması ya da uluslararası yükümlülükler 
veya ulusal politikaların yerine getirilmesi için: 

i. Spesifik olarak askeri amaçlı olmayan ürünlerde rekabet koşullarını 
bozmaması şartıyla, silah, mühimmat veya savaş malzemelerinin 
ticareti ya da askeri bir kuruluşa yönelik doğrudan veya dolaylı diğer 
mal, malzeme ya da hizmetlerin ticareti ile ilgili olarak, ya da 

ii. Biyolojik ve kimyasal silahlar ile nükleer silahlar ya da diğer nükleer 
patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesi ile ilgili olarak; ya da 

iii. Savaş zamanı ya da diğer ciddi uluslararası gerilim zamanlarında. 

MADDE 18 

Devlet Tekelleri 

1. Taraflar, 1 Temmuz 1999 tarihine kadar, ticari nitelikteki her türlü devlet 
tekelinin, Tarafların vatandaşları arasında malların satın alınması ve 
pazarlanması koşulları ile ilgili ayrımcılık yaratmayacak şekilde 
düzenlenmesini temin ederler. 

2. Bu Madde hükümleri, Tarafların yetkili makamlarınca doğrudan veya dolaylı 
olarak yönetilen, belirlenen veya taraflar arasındaki ithalat ve ihracatı veya iç 
pazarlardaki satışları önemli ölçüde etkileyen tüm gerçek veya tüzel kişilere 
uygulanacaktır. Bu hükümler aynı şekilde, devlet tarafından yetkilendirilmiş 
başka kurumların diğer tekellerine de uygulanacaktır. 

•'• * * ' • " • » • ' • : • , • • ' ' ,.;••- ^ , j l . . .* 
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MADDE 19 

Ödemeler 

1. işbu Anlaşma çerçevesinde, Taraflar arasındaki ticari işlemlerle ilgili olarak 
konvertibl dövizlerle yapılan ödemeler ve alacaklının mukim olduğu Taraf 
ülkeye yapılacak bu tür bir ödeme transferi her tür kısıtlamadan muaf 
olacaktır. 

2. Taraflar, işbu anlaşma çerçevesinde, kendi topraklarında mukim bir kişinin 
katıldığı ticari işlemleri kapsayan kısa ve orta vadeli kredilerin tahsisine, 
geri ödemesine veya kabulüne herhangi bir kambiyo veya idari kısıtlama 
getirmekten kaçınacaklardır. 

3. 2'nci Paragraf hükümlerine ters düşmeyecek şekilde, mal hareketine ilişkin, 
cari ödemelere getirilen her tedbir Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının 
VIII'inci Maddesiyle getirilen koşullarla uyum halinde olacaktır. 

MADDE 20 

İşletmelere İlişkin Rekabet Kuralları 

L Aşağıdaki hususlar Taraflar arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, işbu 
Anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır: 

• • • • ' - . ' • . ' • 

a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya etki 
itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmeler arası anlaşmalar, işletme 
birlikleri tarafından alman kararlar ve işletmelerarası ortak uygulamalar; 

b) Bir veya birden fazla işletme tarafından Tarafların topraklarının tümünde 
veya bunun önemli bir bölümünde sahip oldukları hakim durumun kötüye 
kullanılması; . ; 

2. 1'inci Paragraf hükümleri kamu işletmelerini ve Tarafların özel veya 
ayrıcalıklı haklar tanıdıkları işletmeleri de içerecek şekilde tüm işletmelerin 
faaliyetlerine uygulanacaktır. 

l'inci Paragraf hükümleri, genel ekonomik çıkarlara ilişkin hizmetleri 
yürütmekle görevlendirilen veya gelir yaratıcı tekel niteliğindeki işletmelere, 
onlara tevdi edilen kamu görevlerini yerine getimıe^perfbijn^anslarını kanunen- ^ . ^ 
veya fiıllen engellemediği sürece uygulanacaktın^' tf%,Ç* *\: .•/ ' •• •''T*-' 

/ * . & ' • • — • '••'"• ' • ' - '. ... r # ^ 
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3. l'inci Paragrafın (a) bendinde yer alan hükümler, Il'nci Bölüm kapsamındaki 
ürünlere ilişkin ulusal piyasa düzeninin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden 
anlaşma, karar ve uygulamalara tatbik edilmeyecektir. 

4. Taraflardan biri, cari bir uygulamanın bu madde hükümleriyle uyumlu 
olmadığı ve bu tür bir uygulamanın sözkonusu Tarafın çıkarlarına önemli bir 
zarar verdiği veya zarar tehdidi doğurduğu veya yerel sanayiine maddi bir 
hasar verdiği kanaatindeyse, 30'uncu Maddede öngörülen usul ve şartlar 
çerçevesinde uygun tedbirleri alabilir. 

MADDE21 

Devlet Yardımları 

1. Bir Tarafça, belirli işletmeleri veya malların üretimini kayırarak rekabeti 
bozacak veya bozma tehlikesi yaratacak şekilde devlet kaynaklarından yapılan 
her çeşit yardım, Taraflar arasındaki ticareti etkilediği ölçüde işbu Anlaşmanın 
düzgün işlemesi ile bağdaşmaz sayılacaktır. 

2. l'inci Paragraf hükümleri Il'nci Bölüm kapsamındaki ürünlere 
uygulanmayacaktır. 

3. Taraflar devlet yardımları alanında, şeffaflığı teminen, Sübvansiyonlar ve 
Telafi Edici Önlemler Anlaşması ve GATT 1994 hükümlerine uygun olarak, 
her bir Taraf, diğer Tarafın talebi üzerine yardım programları ve devlet 
yardımlarına ilişkin özel durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır. 

4. Bir Taraf, tarım da dahil olmak üzere belirli bir uygulamanın 

- l'inci Paragraf hükümleri ile bağdaşmaz olduğunu ve; 

- bu tür bir uygulamanın sözkonusu Tarafın çıkarlarına önemli bir zarar 
verdiğini veya zarar verme tehlikesi doğurduğunu veya yerel sanayiine maddi 
bir hasar verdiğini düşünüyorsa, 

30'uncu Maddede öngörülen usul ve şartlar dairesinde uygun tedbirleri 
alabilir. Bu tür uygun tedbirler ancak, Şp,h)ykansiyonlar ve Telafi Edici 
Önlemler Anlaşması ve GATT 1994 Uç^ğetirîleSı usul ve şartlara ve ithalatçı 
Tarafın ilgili iç mevzuatına uygun olarakalınabilir. \ * ' > • ' . I ' 1 

K' . : • .' fi- •' ,.""!v""*"0'V i 
- • - - > • - • • •• • ' . f; ?; /Y/"%y 
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MADDE22 

Kamu Alımları 

1. Taraflar, kamu alımları piyasalarının liberalizasyonunu işbu Anlaşmanın bir 
amacı olarak mütalaa ederler. 

2. Taraflar, kamu alımlarına ilişkin mevzuatlarını, WTO bünyesinde imzalanmış 
bulunan Kamu Alımları Anlaşması hükümleri ve bu anlaşmaya taraf olanların 
Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olarak, en geç geçiş 
döneminin sonuna kadar olan süre zarfında, diğer Tarafın müteşebbislerinin 
ihalelere girme sürecine katılmalarını temin edecek şekilde aşamalı bir şekilde 
geliştireceklerdir. \ ' 

3. Ortak Komite, bu Maddenin amaçlarına ulaşılması için kaydedilen gelişmeleri 
inceler ve piyasaya serbest girişin, şeffaflığın ve kamu alımları pazarının 
karşılıklı olarak açılmasını teminen 2'nci Paragraf hükümlerinin 

. uygulanmasına yönelik pratik yöntemler önerebilir. 

4. 3'üncü Paragrafta atıfta bulunulan inceleme sırasında Ortak Komite özellikle 
uluslararası ilişkilerde bu alanda kaydedilen gelişmeler ışığında, 2'nci 
Paragrafta bahsekonu pazar açılmasının kapsamını genişletme imkanlarını 
değerlendirebilir. 

5. Taraflar, WTO çerçevesinde müzakere edilen ilgili anlaşmalara katılmak için 
çaba sarfedeceklerdir. \\"' 

, ' MADDE23 , 

Standartlar 

1. Tarafların, standartlar veya teknik düzenlemeler ve ilgili önlemlere ilişkin hak 
ve yükümlülükleri, WTO kapsamındaki Ticarette Teknik Engeller Anlaşması 
çerçevesinde düzenlenecektir. 

• • • . . . . • • , / ' 

2. Her bir Taraf, diğer Tarafın talebi üzerine, standartlara ilişkin olarak alınan 
tedbirlerle ilgili özel durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır. 

3. Taraflar ticarette teknik engellerin azaltılması amaçlarlar. Bu sonuca ulaşmak 
amacıyla, WTO bünyesindeki Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasındaki 
tavsiyelerin ruhuna uygun olarak Taraflar, şartlar, ^elverdiğinde "uygunluk 
değerlendirmesi" alanında karşılıklı tanıma ^îaşmaİârîr^ın tamamlanılalım 
teminen müzakerelere gireceklerdir. $•-'+'".;"'''* .;'\ / ' . J ' \ i ' . :v 
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MADDE24 

Damping 

Taraflardan biri, işbu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerde GATT 1994'ün 
Vl'ncı Maddesi anlamında damping yapılmakta olduğunu tespit ederse, bu 
uygulamaya karşı, GATT 1994'ün Vl'ncı Maddesine ve GATT 1994'ün Vl'ncı 
Maddesinin uygulanmasına dair Anlaşmayla belirlenen kurallara uygun olarak, 
30'uncu Maddede yer alan koşullar ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri 
alabilir. 

MADDE 25 

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması 

1. Taraflar, fikri mülkiyet haklarının yeterli, etkin ve ayırım gözetilmeksizin, bu 
hakların verilmesi ve tatbik edilmesine ilişkin önlemler de dahil olmak üzere, 
korunmasını sağlayacaklardır. Söz konusu haklar için sağlanan koruma, 
gerektiği takdirde, 1998 yılı sonundan önce, işbu Anlaşmanın III sayılı 
Ek'inde sayılan çok taraflı anlaşmalar ile belirlenen spesifik standartlara 
tekabül edecek düzeye ulaşılacak şekilde geliştirilecektir. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçları bakımından, "fikri mülkiyetin korunması" müzik 
eserleri, bilgisayar programları; veri tabanları, görüntü ve ses kayıtlarını da 
içerecek şekilde özgün edebi, bilimsel ve sanat eserlerinde telif ve komşuluk 
haklarını, ticari markaları, coğrafi işaretleri, sınai tasarımları, patentleri, 
entegre devrelerin topografyalarını, "know-how"ı da içerecek şekilde 
bilgilerin gizliliğini ve yeni bitki türlerinin korunmasını kapsamaktadır. 

3. Taraflar, fikri mülkiyet hakları konusunda işbirliği yapacaklardır. Taraflar, bir 
tarafın talebi üzerine, bu konularda ve özellikle fikri mülkiyetin 
uyumlaştırılması, idaresi ve yürütülmesine yönelik mevcut ya da gelecekteki 
uluslararası konvansiyonlara ilişkin faaliyetleri ve Dünya Ticaret Örgütü, 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi uluslararası örgütlerin yanı sıra fikri 
mülkiyeti ilgilendiren konularda diğer ülkeler ile ilişkilerine ilişkin faaliyetleri 
ile bağlantılı olarak uzman düzeyinde danışmalarda bulunacaklardır. 

. . « ^ s f c * .v*- '''•?';'•>. • . ••• •-••v.>,Vih 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) # , : r ' ^ 



• - 2 2 -

MADDE26 

Genel Korunma Önlemleri 

Y ü k s e k miktar larda ve belirli koşullarda ithal edilen bir malın ithalatının, 

a)! İthalatçı Tarafın topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip ürünlerin 
yerli üreticileri için ciddi bir zarara, veya; 

b) Ekonomin in herhangi bir sektöründe veya bir bölgenin ekonomik 
durumunda ciddi bozulmalara yol açacak güçlüklere, 

neden olması veya zarar tehdidi yaratması durumunda, ilgili Taraf, 30 'uncu 
M a d d e d e yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun tedbirler alabilir. 

/ • ' , ' • • ; • ' . • 

MADDE27 

. Yapısal Uyum 

1. Taraflardan herhangi biri, 3'üncü Madde hükümlerinden sapma olarak, 
istisnai ve sınırlı bir süre için gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde 
tedbir alabilir. 

2 . B u önlemler yalnızca bebek endüstriler veya yeniden yapı lanma sürecinde 
olan ya da özellikle önemli sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden 
olabilecek ciddi güçlükler içerisinde bulunan sektörler bakımından sözkonusu 
olabilecektir . 

3 . Taraf lardan birinde sözkonusu tedbirler kapsamında ithalatta uygulanabilecek 
gümrük vergileri , diğer Taraftan yapılan ithalatta değer üzerinden -ad 
va lorem- % 25 ' i geçemeyecek ve Taraf ülkeler menşeli ürünler için gümrük 
vergi ler inde bir tercih unsuru bulunacaktır . Sözkonusu tedbirlere tabi 
ürünlerin toplam ithalat tutarı, I. Bölüm ile tanımlanan toplam sanayi ürünleri 
ithalatının, istatistiklerin temin edilebildiği son yıl itibariyle % 15'ini 
geçemeyecekt i r . 

4 . Sözkonusu tedbirler 3 yılı aşmayacak bir süre için uygulanabilir. Bu 
tedbirlerin uygulanması en geç, bu a n l a ş m ^ â ^ ' y e r , alan geçiş döneminin 
sonunda bitecektir. >f •''•'•'•••'"•'••• •*• \ 

•' .- ' •• | r , % . - : ' : ? v • "• ••'•;. ' • : " ' • ' • ' £ . p ' 
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5. Bir ürüne uygulanan tüm gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları, eş etkili vergi 
ve resimler ile eş etkili tedbirlerin tamamen kaldırılmasından itibaren 3 yıldan 
fazla bir süre geçtikten sonra, sözkonusu ürüne karşı bu tür tedbirler 
getirilemeyecektir. 

6. İlgili Taraf, alacacağı istisnai tedbirlere ilişkin olarak Ortak Komite'yi 
bilgilendirecek ve diğer Tarafın talebi üzerine, sözkonusu tedbirler ve bu 
tedbirlerin uygulanacağı sektörler konusunda, tedbirlerin uygulanmasından 
önce Ortak Komite'de danışmalarda bulunur. İlgili Taraf sözkonusu tedbirleri 
alırken, bu madde uyarınca uygulanacak gümrük vergilerinin kaldırılması için 
Ortak Komite'ye bir takvim sunacaktır. Sözkonusu takvim, bu vergilerin en 
geç, uygulanmaya konmalarını takip eden ikinci yıldan itibaren eşit oranlarla 
aşamalı olarak kaldırılmasını sağlayacaktır. Ortak Komite farklı bir takvimi 
kararlaştırabilir. 

MADDE 28 

Reeksport ve Ciddi Kıtlık 

6 ve 8'inci Maddelerin hükümlerine uyulması, bir üründe, 

(a)thracatçı Tarafın bahis konusu üründe kendisini ihracat miktar kısıtlamaları, 
ihracat vergileri veya eş etkili vergi ve resimler ile korumakta olduğu bir 
üçüncü ülkeye re-eksporta yol açmakta ise; veya, 

(b)İhracatçı Taraf için önem taşıyan bu üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık 
tehdidine yol açmakta ise, 

ve yukarıda değinilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler doğurması 
veya doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, bu Taraf 30'uncu Maddede 
yer alan koşul ve usullere göre uygun tedbirleri alabilir. Bu önlemler ayırım 
gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve var olmalarını gerektiren sebepler 
ortadan kalktığında sona erdirilecektir. 
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MADDE29 

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

1. Taraflar, işbu Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
için gerekli tüm tedbirleri alırlar. Taraflar, işbu Anlaşma ile belirlenen 
amaçlara ulaşılmasını gözeteceklerdir. 

2. Bir Taraf, diğer Tarafın, işbu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü yerine 
getirmediği kanısına varırsa, 30'uncu Madde ile belirtilen şartlar ve usuller 
uyarınca uygun tedbirleri alabilir. 

MADDE30 

Korunma Tedbirlerini Uygulama Usulü 

1. Taraflardan biri, 26'ncı Maddede belirtilen sorunları doğurabilecek malların 
ithalatını, ticaret akımının. gelişimi ile ilgili olarak hızlı bilgi sağlamaya 
yönelik bir idari prosedüre tabi tutarsa, diğerini bu konuda bilgilendirecektir. 

2. Taraflar, 24, 26 ve 28'inci Maddelerde belirlenen durumlarda belirtilen 
önlemlerin alınmasında ya da Paragraf 3(a), 3(e) ve 3(f)'nin uygulandığı 
durumlarda, her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulunabilmesi 
amacıyla, Ortak Komite'ye en kısa zamanda gerekli bütün bilgileri 
sağlayacaktır. 

İşbu Anlaşmanın işleyişine en az zararlı olan önlemlere öncelik verilecektir. 

Koruma önlemleri en kısa zamanda Ortak Komite'ye bildirilecek ve bu 
önlemler, koşulların izin verdiği ölçüde ve en kısa zamanda kaldırılmalarını 
sağlayacak bir takvim belirlenmesi amacıyla, Ortak Komite'de düzenli 
danışmalara tabi olacaktır. 

3. 2'nci Paragrafın uygulanmasıyla ilgili olarak, aşağıdaki hükümlere 
başvurulacaktır: '•„ •' 

a) Madde 20 ve 21 hükümleri bakımından ilgili Taraf, durumu incelemek ve 
uygun olduğunda sözkonusu uygulamayı ortadan kaldırmak amacıyla Ortak 
Komite'ye gerekli tüm yardımı yapacaktır. ̂ Ödhir^ alan Taraf, Ortak 
Komitece belirlenen süre içerisinde sözkonusu üjtgulamây ı̂ sona erdiremez 
veya Ortak Komite konunun kendine intikalinden itibaren 30 gün içerisinde 
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bir uzlaşmaya varamazsa, etkilenen Taraf söz konusu uygulamadan doğan 
güçlükleri aşmak amacıyla uygun tedbirleri alabilir. 

b) Madde 24 hükümleri bakımından, ithalatçı Taraf yetkilileri bir soruşturma 
başlatır başlatmaz, Ortak Komite, damping davası hakkında 
bilgilendirilecektir. Konunun Ortak Komite'ye intikal ettirilmesinden sonra 
30 gün içerisinde GATT 1994'ün Vl'ncı Maddesi anlamında damping 
uygulamasına son verilememesi veya başka bir tatmin edici çözümün 
bulunamaması halinde, ithalatçı Taraf uygun tedbirleri alabilir. 

c) Madde 26 hükümleri bakımından, bu Maddede atıfta bulunulan 
durumlardan kaynaklanan güçlükler, sözkonusu güçlüklerin sona 
erdirilmesine yönelik kararları alabilecek olan Ortak Komite'ye incelenmek 
üzere intikal ettirilecektir. 

Sorunun Ortak Komite'ye intikal ettirilmesini izleyen 30 gün içerisinde, 
Ortak Komite veya ihracatçı Taraf tarafından söz konusu güçlüklerin sona 
erdirilmesine yönelik bir karar alınamamış olması, ya da diğer tatmin edici 
bir çözüm bulunamamış olması halinde, ithalatçı Taraf, güçlüklerin 
giderilmesi için uygun tedbirleri alabilir. Sözkonusu tedbirler, ortaya çıkan 
güçlüklerin çözümlenmesi için ihtiyaç duyulan kapsamı aşmamalıdır. 

d) Madde 28 hükümleri bakımından, bu Maddede atıfta bulunulan durumdan 
kaynaklanan güçlükler, incelenmek üzere Ortak Komite'ye intikal 
ettirilecektir. Ortak Komite, söz konusu güçlükleri sona erdirmeye yönelik 
olarak herhangi bir karar alabilir. Ortak Komite'nin konunun intikal 
ettirildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde böyle, bir kararı almaması 
halinde, ihracatçı taraf, söz konusu ürünlerin ihracatında uygun önlemleri 
uygulayabilir. 

e) Madde 29 hükümleri bakımından ilgili Taraf, danışmaların 
tamarnlann ısından veya diğer tarafa bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 
aylık sürenin geçmesinden sonra uygun tedbirleri alabilir. 

f) Önceden durum değerlendirmesi yapılmasını ya da bilgilendirmeyi imkansız 
kılan olağandışı koşulların ivedi bir tedbir alınmasını gerektirmesi halinde, 
Taraflardan herbiri, kim etkileniyorsa, 24, 26 ve 28'inci Maddelerde 
belirlenen durumlardan herhangi birisiyle ilgili olarak, ortaya çıkan durumu 
telafi etmekle sınırlı olmak üzere, gerekli ihtiyati- ve geçici tedbirleri 
uygulayabilir. Söz konusu tedbirler Ortak Komite'ye derhal bildirilecektir. 
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MADDE 31 

Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

1. Taraflar, ödemeler dengesi güçlüğü nedeniyle ithalata uygulunan tedbirler de 
dahil olmak üzere her türlü kısıtlayıcı tedbir koymaktan kaçınmaya gayret 
edeceklerdir. 

2. Taraflardan birinin, önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi 
altında bulunması halinde, GATT 1994 çerçevesinde belirlenen koşullara veya 
Uluslararası Para Fonu Anlaşması'nm VHI'inci Maddesine uygun olarak, 
sınırlı bir süre için, ödemeler dengesi açığını kapamak amacıyla, ithalatla ilgili 
önlemler de dahil olmak üzere ve gerekenin ötesinde olmamak koşuluyla 
kısıtlayıcı tedbirler alabilirler. Alınan tedbirler, ödemeler dengesi güçlükleri 
düzeldikçe aşamalı olarak azaltılacak ve şartlar varlıklarını artık haklı 
kılmadığı zaman kaldırılacaktır. İlgili Taraf sözkönusu tedbirlerin devreye 
sokulduğu hususunda karşı Tarafı derhal bilgilendirecek ve mümkün 
olduğunda bu "tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin takvimi diğer tarafa 
bildirecektir. 

MADDE 32 

Geliştirici Hüküm 

1. Taraflardan biri işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, bu Anlaşmanın 
kapsamadığı alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin ve derinleştirmenin 
Anlaşmaya Taraf Devletlerin ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı 
olacağı görüşünü taşıdığı takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. 
Ortak Komite, bu talebi inceler ve yerinde görmesi halinde, özellikle 
müzakerelerin başlaması mülahazasıyla tavsiyelerde bulunabilir. 

2, l'inci Paragrafta atıfta bulunulan usul sonucu mutabakata varılan Anlaşmalar, 
Tarafların iç hukuklarına ve usullerine uygun olarak onaylanacak ya da kabul 
edilecektir. 
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BÖLÜM IV 

KURUMSAL VE SON HÜKÜMLER 

MADDE 33 

Ortak Komite 

1. Bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi ve öte yandan Slovak 
Cumhuriyeti temsilcisinden müteşekkil bir Ortak Komite kurulmuştur. 

2. Ortak Komite işbu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve Anlaşmanın 
düzgün şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Ortak Komite, işbu Anlaşma 
çerçevesinde ortaya çıkan her önemli meseleyi ve karşılıklı çıkarları 
ilgilendiren bütün ticari ve ekonomik meseleleri inceleyecektir. Ortak Komite, 

, Taraflar arasındaki ticarette engellerin daha da ileri derecede ortadan 
kaldırılması olanağını düzenli olarak inceleyecektir. 

3. Taraflar, işbu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, Ortak 
Komite içinde bilgi değişiminde bulunacaklar ve Taraflardan birinin talebi 
üzerine danışmalar da bulunacaklardır. 

4. Ortak Komite, işbu Anlaşmada öngörülen hallerde kararlar alabilir. Bu 
kararlar Taraflarca kendi iç hukuklarına uygun olarak tatbik edilecektir. Ortak 
Komite aynı zamanda karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer herhangi bir ticari 
ve ekonomik konuda tavsiyelerde bulunabilir. 

MADDE 34 

Ortak Komitenin İşleyişi 

1. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, gerekli 
olduğu her zaman, fakat yılda en az bir defa toplanacaktır. Tarafların her biri, 
bir toplantı yapılmasını talep edebilir. 

2. Ortak Komite müşterek mutabakat jle karar verecektir. 

3. Bir Tarafın Ortak Komite'deki temsilcisi, bir kararı iç hukuksal gereklerin 
tamamlanması koşulu ile kabul ettiği takdirde^u kararda daha geç bir\tarih 
belirtilmemiş ise, bu çekincenin kaldınldîgmırrıEttirildiği tarihte,..karar^ 
yürürlüğe girecektir. /_ J '"'"., ^ '*ı;' \ , ! • $ ' " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) \^ ....""• ] " 

file:///tarih


'. - 2 8 — . 

4. İşbu Anlaşmanın amaçlarına uygun olarak, Ortak Komite, çalışmalarına 
ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu kurallar, diğer kuralların yanı sıra, 
toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın tayini ve görev süresine dair 
hükümler de içerecektir. 

5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için 
gerekli gördüğü alt komiteler ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. 

MADDE35 

Başka Anlaşmalar Tarafından Düzenlenen Ticari İlişkiler 

1. İşbu Anlaşma, işbu Anlaşma ile yapılan düzenlemeleri olumsuz yönde 
etkilemedikçe, GATT 1994'iliı XXIV'üncü Maddesi hükümleri ve GATT 
1994'ün XXIV'üncü Maddesinin Yorumlanmasına İlişkin Mutabakat'a uygun 
gümrük birlikleri ile serbest ticaret alanlarının muhafazasına veya 
kurulmasına veya sınır ticareti için düzenlemelere gidilmesine, engel teşkil 
etmeyecektir. 

2. Taraflar arasında, gümrük birliği veya serbest ticaret alanları kuran anlaşmalar 
hakkında Ortak Komite'de bilgi alışverişinde bulunulacaktır. 

MADDE 36 

Ekler Ve Protokoller 

1. İşbu Anlaşmanın Ekleri ve Protokolleri, Anlaşmanın ayrılmaz parçasını 
oluşturur. 

2. Ortak Komite, Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi veya değiştirmeyi 
kararlaştırabilir. Böyle bir durumda, tadilat veya değişiklikler, ilgili Taraf 
Hükümetinin onayını teyit eden son diplomatik notanın ulaştığı tarihte 
yürürlüğe girecektir. * 

MADDE37 

Tadilat 

İşbu Anlaşmamn, 36'ncı Maddenin 2'nci Paragrafında atıfta bulunulanlar dışında 
kalan Anlaşma tadilatları, bu tadilatların yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iç 
hukuksal süreçlerin tamamlandığını teyit e d e g ^ h diplomatik notanın ulaştığı 
tarihte yürürlüğe girecektir. ' / 

i l l ' v . . - " ., *' , 
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MADDE38 

Yürürlüğe Giriş 

1. İşbu Anlaşma Taraflarca onayına tabidir ve onay belgelerinin değişim tarihini 
izleyen ikinci ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. 

2. Onay belgelerinin değişimi Bratislava'da gerçekleştirilecektir. 

MADDE39 

Geçerlilik ve Sona Erme 

1. İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir. 

2. Taraflardan biri, işbu Anlaşmayı, diğer tarafa yazılı bir ihbar göndermek 
suretiyle feshedebilir. Bu fesih, ihbarın diğer tarafa ulaştığı tarihi izleyen 
yedinci ayın ilk gününden itibaren geçerlilik kazanır. 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bu 
Anlaşmayı imzalamışlardır. 

İşbu Anlaşma, Ankara'da, 20 Ekim 1997 tarihinde İngilizce dilinde ve her ikisi 
de eşit derecede muteber olmak üzere iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Slovak Cumhuriyeti Adına 
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MUTABAKAT ZAPTI 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, hizmetler ticaretinin büyüyen önemini idrak 
ederler. Aralarındaki işbirliğini aşamalı olarak geliştirme ve yaygınlaştırma 
çabalarında Taraflar, hizmetler ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesi 
amacına ulaşmak gayesiyle işbirliği yapacaklardır. 

Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıllık bir süre 
geçmeden bu işbirliğini Ortak Komite'de tartışacaklardır. 

2. 36'ncı Maddenin 2'nci Paragrafı ile ilgili olarak, Tarafların hükümetleri, 
yürürlükteki ulusal mevzuatlarının gerektirdiği kanuni usullere uygun olarak 
hareket edeceklerdir. 

3. Taraflar, Ortak Komite bünyesinde belirli aralıklarla tarım ürünleri ticaretinde 
birbirlerine daha fazla taviz tanıma imkanlarını araştıracaklardır. 
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EKI 
(2'nci ve 9'uncu Maddelerde atıfta bulunulan) 

TARİFE 
KODU 

KISA URUN TANIMI 

2905 43 
2905 44 

Mannitol 
D-glusitol (sorbitol) 

3302 10 29 Koku veren maddeleri karışımları, diğer 
3501 10 
3501 10 10 
3501 10 50 

3501 10 90 
350190 
3501 90 90 

- Kazein: 
-- Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar 
- Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya mahsus olanlar 

--Diğer 
- Diğer 
--Diğer ' 

3502 Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80'den fazla 
peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peniyraltı suyu proteini 
konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri 

3505 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye 
edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar 
olan tutkallar 

3809 

3809 10 

3809 91 00 

3809 92 00 

3809 93 00 

Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensucat, kağıt, deri ve 
benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya fınisaj" müstahzarları, boyayıcı 
maddelerin sabitleştirilmişini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar 
ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar 
mordanlar gibi) 
— Esası nişastalı madde olanlar 

Diğer 
- Mensucat sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde olanlar (3809 91 00 

90 11 19 hariç) 
— Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde olanlar (3809 92 00 90 
00 hariç) 
— Deri sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde olanlar (3809 93 00 90 00 
hariç) • 

3824 60 Sorbitol (2905 44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) 
4501 Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); döküntü mantar; 

kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş mantar 
5201 00 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 
5301 Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık döküntüleri 

(iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü dahil) 
5302 Kendir (cannabis sativa L.), (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilrogmTş)̂ -"*?""'' 

kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen- döküntü«• 
dahil) „,.•««•••«»>•>.•,•, r' • fff'r 

"s 
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EKII-

(7'nci Maddenin 2'nci Paragrafında atıfta bulunulan) 

Slovak Cumhuriyeti aşağıda sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin ithalatında 
uygulanan miktar kısıtlamalarını ve eş etkili tedbirleri en geç 1 Ocak 2001 
tarihine kadar ortadan kaldıracaktır. 

ASKodu Ürün Tanımı . . 
2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak 

ve benzeri katı yakıtlar 
2702 Linyit, aglomere edifmiş olsun olmasın 
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E K III 

(25'inei Maddenin Tinci Paragrafında atıfta bulunulan) 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN 

25'inci Maddenin l'inci Paragrafında bahsigeçen çok taraflı anlaşmalar aşağıda 
yer almaktadır. 

-Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin 20 Mart 1883 tarihli Paris 
Sözleşmesi (1979'da değiştirilen 1967 tarihli Stockholm Metni); 

-Edebi ve Sanatsal Eserlerinin Korunmasına İlişkin 9 Eylül 1886 tarihli 
Bern Sözleşmesi (Paris Metni, 1971); 

-İcracılar, Fonogram Üreticilerinin, ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına 
İlişkin 26 Ekim 1961 tarihli Uluslararası Sözleşme (Roma Sözleşmesi); 

-Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin 15 Nisan 1994 tarihli 
Anlaşma; ^ 

-Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşmasının 
Protokolü (Madrid, 1989); 

-Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Saklanmasının 
Uluslararası Tanınmasına İlişkin Budapeşte Anlaşması (1980 de 
değiştirilen 1977 tarihli metin); ' •• 

-Patent İşbirliği Anlaşması (1979'da ve 1984'te değiştirilen 1970 tarihli 
Vaşington Anlaşması); 

-Markaların Tescili Amacıyla Malların ve Hizmetlerin Uluslararası 
Sınıflandırılmasına. ilişkin Nice Anlaşması (Cenevre 1977, 1979'da 
değiştirilen metni); 

, - Yeni Bitki Türlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi (UPOV) 
2 Aralık 1961 tarihli, 10 Kasım 1972 ve 23 Ekim 1978 tarihlerinde 
Cenevre'de gözden geçirilmiş (Cenevre Metni, 1991). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 417) 
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PROTOKOLİ 

(3'üncü Maddenin 2'nci Paragrafında atıfta bulunulan) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SLOVAK CUMHURİYETİ ARASINDA 
GÜMRÜK VERGİLERİNİN KALDIRILMASI 

1. İşbu Protokolün Ek A'sında sayılan Türkiye Cumhuriyeti menşeli 
ürünlerin Slovak Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri 
aşağıda yer alan takvime göre tedricen kaldırılacaktır. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte her bir gümrük vergisi temel 
verginin %50'si seviyesine indirilecek, 

- 1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

2. İşbu Protokolün Ek B'sinde sayılan Türkiye Cumhuriyeti menşeli 
ürünlerin Slovak Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri 
aşağıda yer alan takvime göre tedricen kaldırılacaktır. r 

. - İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte her bir gümrük vergisi temel 
verginin %70'i seviyesine, 

- 1 Ocak 1999 tarihinde her bir gümrük vergisi temel verginin %50'si 
seviyesine, 

- 1 Ocak 2000 tarihinde her bir gümrük vergisi temel verginin %30'u 
seviyesine indirilecek, 

- 1 Ocak 2001 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. ^ 

3. İşbu Protokolün Ek A ve B'sinde sayılmayan Türkiye Cumhuriyeti menşeli 
ürünlerin Slovak Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

4. İşbu Protokolün Ek C'sinde sayılan Slovak Cumhuriyeti menşeli ürünlerin 
Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda 

. yer alan takvime göre tedricen kaldırılacaktır. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte her bir gümrük vergisi temel 
verginin %50'si seviyesine indirilecek, 

- 1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) / '".• ' , "* 
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5. İşbu Protokolün Ek D'sinde sayılan Slovak Cumhuriyeti menşeli ürünlerin 
'Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda 

yer alan takvime göre tedricen kaldırılacaktır. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte her bir gümrük vergisi temel 
verginin %70'i seviyesine, 

- 1 Ocak 1999 tarihinde her.bir gümrük vergisi temel verginin %50'si 
seviyesine, ; 

- 1 Ocak 2000 tarihinde her bir gümrük vergisi temel verginin %30'u 
seviyesine indirilecek, 

- 1 Ocak 2001 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

6. İşbu Protokolün Ek C ve D'sinde sayılmayan Slovak Cumhuriyeti menşeli 
ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 
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PROTOKOL l'E AİT EK A 
(AS Kodu 1996) 

271000 
281512 
281700 
283720 
284910 
290211 
290260 
290314 
290362 
290515 
290542 
290711 
291522 
291531 
291533 
291534 
291611 
291612 
291614 
291814 
292141 
293371 
330510 
330520 
330530 
330590 
360200 
401011 
401012 
401013 
401019 
401021 
401022 
401023 
401024 
401029 
401110 
401120 
401140 
401150 
401191 
401199 
401210 
401220 
401290 
401310 
401320 
401390 
401511 
401519 
401590 
401691 
401695 
,401700 
420329 

420500 
430310 
430390 
430400 
441830 
441900 
480100 
480300 
480411 
480419 
480421 
480429 
480431 
480439 
480510 
480530 
480540 
480610 
480790 
480820 
480830 
480890 
480910 
480990 
481011 
481012 
481021 
481029 
481039 
481091 
481099 
481121 
481129 
481131 
481139 
481140 
481190 
481200 
481310 
481320 
481390 
481410 
481420 
481490 
481500 
481630 
481690 
481710 
481720 
481730 
481820 
481830 
481840 
482110 
482190 

482311 
482319 
482340 
482351 

. 482359 
482360 
482370 
482390 
490900 
491000 
491110 
491191 
491199 
500710 
500720 
500790 
550932 
550942 
640312 
640320 
640330 
640610 
640620 
640699 
660110 
660191 
660199 
660200 
660310 
660320 
660390 
681011 
681019 
681091. 
681099 
681110 
681120 
681190 
69İ010 
691090 
691110 
691190 
691410 
700239 
700312 
700319 
700320 
700330 
700420 
700490 
700510 
70052,* 
7005^9 
700530 
700600 

/' 

700711 
700719 
700721 
700729 
700800 
700910 
700991 
700992 
701020 
701110 
701120 
701190 
701200 
702000 
711311 
711320 
711411 
711419 
711420 
720211 
720219 
720221 
720229 
720230 
720241 
720249 
720270 
720280 
720291 
720299 
720810 
720825 
720826 
720827 
720836 
720837 
720838 
720839 
720840 
720851 
720852 
720853 
720854 
720890 
720915 
720916 
720917 
720918 
720925 
720926 
720927 
720928 
720990 
721011 
721012 
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PROTOKOL VE AİT EK B 
(AS Kodu 1996) 

620930 
620990 
621010 
621020 
621030 
621040 
621050 
621111 
621112 
621120 
621131 
621132 
621133 
621139 
621141 
621142 
621143 
621149 
621210 
621220 
621230 
621310 
621320 
621390 
621410 
621420 
621440 
621510 
621520 
621590 
621710 
621790 
630210 
630221 
630222 
630229 
630231 
630232 
630239 
63024Ö 
630251 
630252 
630253 
630259 
630260 
630291 
630292 
630293 
630299 

630311 
630312 
630319 
630391 
630392 
630399 
630411 
630419 
630491 
630492 
630493 
630499 
630510 
630520 
630532 
630533 
630539 
630590 
630611 
630612 
630619 
630621 
630622 
630629 
630631 
630639 
630641 
630649 
630691 
630699 
630710 
630720 
630790 
630800 
640110 
640191 
640192 
640199 
640219 
640220 
640230 
640291 
640299 
640319 
640340 
640351 
64035,9 
640391 
640399 

640411 
640419 
640420 
640510 
640520 
640590 
690710 
690790 
690810 
690890 
701010 
701091 
701092 
701093 
701094 
701310 
701321 
701329 
701331 
701332 
701339 
701391 
701399 
701510 
701590 
701710 
701720 
701790 
701911 
701912 
701919 
'701931 
701932 
701939 
701940 
701951 
701952 
701959 
701990 
821510 
821520 
821591 
821599 
841430 
843621 
845011 
845012 
845020 
845240 

846596 
846599 
851519 
851521 
851529 
851539 
851610 
851711 
851719 
851730 
851780 
852812 
852821. 
852830 
853521 
853710 
853720 
854520 
870210 
870321 
870322 
870323 
870324 
870331 
870332 
870333 
870390 
870410 
870421 
870422 
870423 
870431 
870432 
870490 
900130 
900140 
900150 
902410 
902480 
920110 
920120 
920190 
940210 
940330 
940340 
940350 
940360 
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PROTOKOL l'E AİT EK C 
(AS Kodu 1996) 

7212 60 91 
7213 10 00 
7213 20 00 
7213 91 10 
7213 9120 
7213 9141 
7213 9149 
7213 91 70 
7213 91 90 
7213 99 10 
7213 99 90 
7214 20 00 
7214 30 00 
721491 10 
7214 9190 
7214 99 10 
7214 99 31 
7214 99 39 
7214 99 50 
7214 99 61 
7214 99 69 
7214 99 80 
7214 99 90 
7215 90 10 
7216 10 00 
7216 2100 
7216 22 00 
7216 3111 
7216 31 19 
7216 3191 
7216 3199 
7216 32 11 
7216 32 19 
7216 32 91 
7216 32 99 

7216 33 10 
7216 33 90 
721640 10 
7216 40 90 v 

721650 10 
7216 50 99 
7224 90 05 
7224 90 08 
7224 90 15 
7226 11 10 
7226 19 10 
7226 19 30 
7226 20 20 
7226 91 10 
7226 91 90 

' 7226 92 10 
7226 93 20 
7226 94 20 
7226 99 20 
7227 20 00 
7228 20 11 
7228 20 19 
7228 20 30 , 
7228 30 20 
7228 30 41 
7228 30 49 
7228 30 61 
7228 30 69 
7228 30 70 
7228 30 89 
7228 60 10 
7304 10 
7304 21 
7304 2? 
7304 31 

7304 39 
7304 41 
7304 59 
7304 90 
7305 11 
7305 12 
7305 19 
7305 20 
7305 31 
7305 39 
7305 90 
7306 10 
7306 20 
7306 30 
7306 40 
7306 50 
7306 90 
7312 10 
7312 90 
7322 11 
7322 19 
7604 10 
7604 29 
7605 11 
7605 19 
7605 21 
7605 29 
7606 11 
7606 12 
7606 91 
7606 92 
7607 11 
7607 19 
7607 20 
7608 10 
7608 20 

7609 00 
7610 10 
761090 
7611 00 
7612,10 
7612 90 
7613 00 
7614 10 
761490 
7615 11 
7615 19 
7615 20 
7616 10 
7616 91 
7616 99 
8504 22 
8504 31 
8504 40 
8504 50 
8504 90 
8507 10 
8539 10 
8539 21 
8539 22 
8539 29 
8539 39 
8544 11 
8544 20 
8544 30 
8544 41 
8544 49 
8544 51 
8544 59 
8544 70 
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PROTOKOL 2 

(I (Tuncu Maddede atıfta bulunulan) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SLOVAK CUMHURİYETİ 
ARASINDA TARIMSAL TAVİZLERİN DEĞİŞİMİ 

1. Bu Protokolün Ek A'sında yer alan Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünler, 
Slovak Cumhuriyeti'ne bu Ek'te belirtilen ve Protokol'de yer alan şartlar 
dahilinde ithal edilecektir. 

2. Bu Protokolün Ek B'sinde yer alan Slovak Cumhuriyeti menşeli ürünler, 
Türkiye Cumhuriyeti'ne bu Ek'te belirtilen ve Protokol'de yer alan şartlan 
dahilinde ithal edilecektir. 

t " 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) / .1 \ J 
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PROTOKOL 2» YE AİT EK A 

Aşağıda yer alan Türkiye menşeli ürünler Slovak Cumhuriyeti'ne ithalatında aşağjdaki tavizlere 
tabi olacaktır. 

Ürün kodu 
04.06 
0702.00.15-30,45-50 
0710.22 
0805.10 

0805.20 
0805.30 
0806.20 
0809.30.11-29,51-59 
0813.10 
1509.10.90 

17.04 
18.06 
2001.90.65 
20.02 

ex 2007.99 

ex 2009.80,90 

21.04 
22.03 
2401.10.50-90 

Tanım 

Peynir ve lor 
Domates, taze veya soğutulmuşa .11-31.5) 
Fasulye 
Portakal 
Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin, 
king ve benzeri turunçgil melezleri) 
Limon ve tatlı limonlar 
Üzüm, kurutulmuş 
Şeftali (nektarin dahil) (1.10-20.6) 
Kayısı, kurutulmuş 
Zeytinyağı 
Çiklet, şekerle kaplanmış olsun olmasın, şeker 
mamulleri 
Çikolata, kakao içeren diğer gıda müstahzarları 
Zeytin 
Domates (tüm veya parça halinde), diğer 
Reçeller, diğer (2007.99.20,51,98/kestane ve fındık 
püresi) 
Diğer herhangi bir meyvanm veya sebzenin suyu, 
karışımları (2009.90.21 -29,90.51 -98) 
Çorbalar ve diğer gıda müstahzarları; karışım 
halindeki homojenize gıda müstahzarları 
Biralar 
Yaprak tütün, diğer 

Kota (t) 
100 
150 
100 

sınırsız 

sınırsız 
sınırsız 
sınırsız 

200 
sınırsız 
sınırsız 

. 100 
. 1 0 0 
sınırsız 

100 

200 

300 

100 
1000 hl 

200 

Uygulanacak 
vergi % 

0 
7 

.5 ' 
0 

0 
0 
0 
4 
0 
0 

7 
7 
0 
8 

11 

2 

0 
0 
3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 
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• PROTOKOL 2'YE AİT EK B 

Aşağıda yer alan Slovak Gumhuriyeti menşeli ürünler Türkiye'ye ithalatında aşağıdaki 
tavizlere tabi olacaktır. 

Ürün kodu 

0102.90,05 
0102.90.21-29 
0102.90.41-49 
04.05 

04.06 
0710.22 
12.05 

12.09 

1512.11,19 
17.04 

18.06 
ex 2007.99 
ex 2009.80.90 

21.04 

2202.10 

22.03 
2204.10,21 
2208.60-90 
2306.40 

Tanım 

Canlı sığırlar, ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler 
Canlı sığırlar, kasaplık, diğerleri 
Canlı sığırlar, kasaplık, diğerleri 
Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı 
yağlar 
Peynir ve lor (0406.90.29,31,50,86,87,88 hariç) 
Fasulye 
Rep veya kolza tohumlan (kırılmış olsun veya 
olmasın) 
Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyva ve sporlar 
(1209.11,19 hariç) 
Ayçiçeği yağı, ham 
Çiklet, şekerle kaplanmış olsun olmasın, şeker 
mamulleri 
Çikolata, kakao içeren diğer gıda müstahzarları 
Reçeller, diğer (2007.99.31,55,93,98) 
Diğer herhangi bir meyvanın veya sebzenin suyu, 
karışımları (2009.90.21-29,90.51-98) 
Çorbalar ve diğer gıda müstahzarları; karışım 
halindeki homojenize gıda müstahzarları 
Sular, mineral sular ve gazlı sular dahil, ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olanlar 
Biralar 
Şarap 
Alkollü içkiler, diğer 
Rep ve kolza tohumu küspesi 

Kota (t) 

.200 
100 
100 

30 
100 
100 

sınırsız 

sınırsız 
100 

100 
100 
100 

300 

100 

sınırsız 
1000 hl 
200 hl 
400 hl 
sınırsız 

Uygulanacak 
vergi % 

.35 
35 

10-35 

0 
0 

11.5 . 

12 

3-10.5 
0 

7 
7 
11 

2 

0 

0 
0 

35 
20 
0 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 417) 
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"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı 
ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında 

PROTOKOL 3 

İÇİNDEKİLER 

BAŞLIK I 

- Madde 1 

BAŞLIK II 

-Madde 2 
- Madde 3 
-Madde 4 
-Madde 5 
- Madde 6 ' 
- Madde 7 
-Madde 8 
- Madde 9 
-Madde 10 
-Madde 11 

BAŞLIK III 

- Madde 12 
-Madde 13 
-Madde 14 

BAŞLIK IV 

- Madde 15 

BAŞLIK V 

- Madde 16 
- Madde 17 
-Madde 18 
-Madde 19 

GENEL HÜKÜMLER 

Tanımlar 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Genel koşullar 
İki taraflı menşe kümülasyonu 
Çapraz menşe kümülasyonu 
Tamamen elde edilmiş ürünler 
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları 
Nitelendirme birimi 
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 
Setler 
Nötr elemanlar • ı 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 
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MENŞE İSPAT BELGESİ 

Genel koşullar 
EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri jf'r\ 
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İkinci nüsha EUR. 1 dolaşım sertifrffasj. düze"hlenmes|/»' '•i Q //7^ 
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BAŞLIK I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

, Tanımlar 

Bu Protokolün uygulanmasında: 

(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya 
işleme tabi tutma; , 

(b) "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça 
veya aksamlar v.b.; 

(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile, imal 
edilmiş ürün; 

(d) "eşya", hem madde hem de ürün; 

(e) "gümrük kıymeti", Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'mn 
VII.Maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994'te yapılan Anlaşma'ya 
(gümrük kıymeti hakkında DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet; 

(f) "fabrika çıkış fiyatı", ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirildiği 
Taraf ülkede, bunu üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen fiyat 
anlamına gelir. Kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu 
fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri Ödenmiş veya ödenecek olan 
yurtiçi vergiler çıkarılır. 

(g) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı 
esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi 
halinde, Taraf ülkelerden birinde maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk 
fiyat; 

(h) "menşeli madde kıymeti", (g) altparagrafında tanımlandığı şekilde, gerekli 
değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin kıymeti; 

(i) "katma değer", fabrika çıkış fiyatından, sözkonusu ürünün elde edildiği ülke 
menşeli olmayıp malın üretiminde kullanılan> Jhıer bir ürünün gümrük 
kıymetinin çıkarılmasıyla bulunan değer; / " . ' - . " i *'' 
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G) "fasıllar" ve ."pozisyonlar", işbu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS" 
olarak geçen Armonize.. Mal'Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan 
nomanklatürde kullanılan fasıllar ye pozisyonlar (dört haneli kodlar); 

(k) "sınıflandırılmış" tabiri, ürün veya 'maddelerin belirli bir pozisyon altında 
sınıflandırılması; 

(1) "scvkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da 
. ihrıcatçıdan alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, veya 

bö> le bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler; 

(m)"ülkeler", kara sularını da içerecek şekilde ülkeler, 

anlamına gelir. 

BAŞLIKII 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 

Genel koşullar 

Bu Anlaşmanın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ülkelerden biri 
menşeli kabul edilirler: 

(a) bu Protokol'de Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen ilgili Taraf ülkede 
elde edilen ürünler; 

(b) bu Protokol'de Madde 6'da belirtildiği şekilde ilgili Taraf ülkede yeterli işçilik 
veya" işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş 
maddeler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede elde edilen ürünler. 

\ , . ' • • ' ' 

Madde 3 

İki taraflı menşe kümülasyonu 

Taraf ülkelerden biri menşeli maddeler, diğer Taraf ülkede elde edilen bir ürün 
içine dahil edildikleri takdirde o ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu 
maddelerin, işbu Protokol'ün 7(1) Maddesinde atıfta bulunulanların ötesinde bir 
işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla^yeterU. jşçilik veya işlemden 
geçmiş olmaları gerekmez. / , f . A /K • 
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Madde4 

Çapraz menşe kümülasyonu 

1. Paragraf 2 ve 3 hükümlerine tabi olarak; Avrupa Topluluklan, Polonya, 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Litvanya, Letonya, 
Estonya, Slovenya, İzlanda, Norveç veya İsviçre menşeli maddeler, bir Taraf 
ülke ile bu ülkeler arasındaki Anlaşmalar anlamında anılan Taraf ülkede elde 
edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde p Taraf ülke menşeli kabul . 
edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

2. Paragraf 1 dolayısıyla menşe statüsü kazanmış ürünler, Taraf ülkelerden birinde 
sağlanan katma değer, sadece paragraf l'de belirtilen diğer ülkelerden herhangi 
biri menşeli olup kullanılan maddelerin kıymetini aştığında o Taraf ülke menşeli 
ürünler sayılmaya devam ederler. Aksi takdirde sözkonusu ürünlerin menşei, 
kullanılan menşeli maddelerin en yüksek kıymeti dikkate alınarak paragraf l'de 
belirtilen ülke menşeli olarak kabul edilir. Bu menşe tahsisinde, paragraf l'de 
belirtilen diğer ülkeler menşeli olup bir Taraf ülkede yeterli işlem veya işçilik 
görmüş maddeler dikkate alınmaz. 

3. Bu Madde'de getirilen kümülasyon sadece, kullanılan maddeler işbu 
Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanmasıyla menşeli ürün 
statüsünü elde ettikleri takdirde uygulanabilir. Taraf ülkeler, paragraf l'de 
belirtilen diğer ülkelerle sonuçlandırılan anlaşmalar ve ilgili menşe kurallarının 
detaylarını birbirlerine iletirler. 

Madde 5 

Tamamen elde edilmiş ürünler 

1. Aşağıdaki ürünler tamamen bir Taraf ülkede elde edilmiş kabul edilir: 

(a) kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler; 

(b) o Taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler; 

(c) o Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar; 

(d) o Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, 

(e) o Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler; 

(f) o Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde edilekrv '?\ 
balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler; >Î • 4 :\v h\ ^\ 'i 
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(g) münhasıran (f) alt paragrafında belirtilen ürünlerden kendi fabrika 

gemilerinin bordasında üretilen ürünler; 

(h) yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırt geçirmeye 
ve atık olarak kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak 
üzere, toplanmış kullanılmış maddeler, 

(i) o Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve 
hurdalar, 

(j) kendi karasuları dışında, münhasır işletme hakkına sahip olmaları 
kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler; 

(k) münhasıran (a) ila (j) altparagraflarında tanımlanan ürünlerden üretilen 
eşya. 

2. l(f) ve (g) altparagraflarmdaki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" 
terimleri sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır: 

(a) bir Taraf ülkede kayıtlı veya tescilli olanlar; 

(b) anılan Taraf ülke_ bayrağı altında seyredenler; 

(c) en az %50'si o Taraf ülke vatandaşlarına veya yönetim merkezi Taraf 
ülkelerden birinde bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim Kurulu veya 
Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğu o Taraf 
ülke vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited şirket 
durumunda, sermayesinin en az yarısı o Taraf ülkeye veya o Taraf 
ülkenin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olanlar; 

(d) yönetici ve yetkilileri o Taraf ülke vatandaşı olanlar; ve 

(e) mürettebatının en az %75'i o Taraf ülke vatandaşı olanlar. 

v Madde 6 

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 

1. Madde 2'ye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek H'de yer alan 
listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik 
veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. 

Yukarıda belirtilen şartlar, bu Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, 
imalatta kullanılan menşeli olmayan maddeler üzgrinde yapılması gerekli < V 
işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır^ *".: • 
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Bu nedenle, listedeki şartlan yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir 
ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı 
ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında 
kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz. 

2. Paragraf l'e rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında 
kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir: 

(a) toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmiyorsa; 

(h) menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan 
yüzdeler, bu paragrafın uygulanmasıyla aşılmamışsa. 

Bu paragraf Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere 
uygulanmaz. 

3. Paragraf 1 ve 2, Madde 7'de öngörülenlerin dışında uygulanır. 

Madde 7 

Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları 

1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin, Madde 6'da belirtilen koşullar yerine 
getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için 
yetersiz işçilik veya işleme olarak kabul edilir: 

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını 
sağlamaya yönelik işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, 
tuz, kükürtdioksit veya .başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı 
kısımları ayırma ve benzeri işlemler); 

(b) toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, bir 
araya getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama, 
kesmeyi içeren basit işlemler; 

(c) (i) ambalaj değişikliği, "ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi; 

(ii) basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, 
karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme 
işleri; 

(d) ürünler veya paketleri üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ..ayırıcı 
işaretleri koyma; /'''""\ ' - ••'* 
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(e) karışımların bir veya daha fazla bileşeninin bir Taraf ülke menşeli kabul 
edilebilmesi için bu Protokol'de belirlenen koşulları yerine getirmediği 
hallerde,değişik türden olup olmadığına bakılmaksızın, ürünlerin basit 
karıştırılma işlemi; 

(f) tamamlanmış bir ürün elde etmek için parçaların basit montajı; 

(g) (a) ila (f) alt paragraflarında belirtilen işlemlerden iki veya daha 
fazlasının birleşimi; 

(h) hayvan kesimi. 

2. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin paragraf 1 hükümleri 
çerçevesinde yetersiz, kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Taraf 
ülkelerde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. 

Madde. 8 

Nitelendirme birimi 

1. Bu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, 
Armonize Sistem nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel 
birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. 

Buna göre, 

(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, 
Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınırlandırıldığında, bu ürünün 
tümü, nitelendirme birimini oluşturur. 

(b) bir sevkiyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon/içinde sınıflandırılan 
belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol 
hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir. 

2. Armonize Sistemin 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma 
açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. 

Madde 9 

Aksesuarlar, yedek parçalarve aksam 
. * • ' ' • • ' • • •.' / ' " - / t - -• .' ..• ;. . . ••••••• • 

Bir teçhizat, makina, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir 

teçhizatın bölümü durumundaki ve fîyata:dahil edilmiş bulunan veya ayrıca fatura 
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edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; sözkonusu teçhizat, makina 
alet veya araç içinde mütaala edilir. 

MaddelO 

. . . ' • " • ' S e t l e r / . ' •;.-." 

Armonize sistemin 3, Genel Kuralında tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli 
olduğunda menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan 
ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti setin fabrika çıkış 
fiyatının %15'ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir. 

Madde 11 

Nötr elemanlar 

Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek; . 

(a) enerji ve yakıt; 

(b) tesis ve teçhizat; 

(c) makina ve aletler; 

(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların 

menşeini belirlemek gerekmez. 

BAŞLIKIII 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Maddel2 

Ülkesellik ilkesi 

1. Başlık H'de yer alan menşe statüsü kazanılmaşma ilişkin koşullar, Madde 4 
saklı kalmak üzere, Taraf ülkelerde kesintjsfz'olarak yerine getirilmelidir 

2. Bir Taraf ülkeden, başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın, geri r; 
gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar güfnrük idarelerini tatmin edecek şekilde^ 
' ' • . . % & " • • • : • ' • " ' • v - ' • • ' . - ' • ' • • • . ' : • " • • • • • ' • • • 
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ispat edilmediği takdirde, Madde 4 saklı kalmak üzere, menşeli olmadığı 
kabul edilir: 

(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu; 

(b) sözkönusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi 
koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi 
bir işleme tabi tutulmadığı. 

Madde 13 

Doğrudan nakliyat 

.1. Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece işbu Protokol'ün 
gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan veya Madde 
4'te belirtilen diğer ülke toprakları üzerinden nakledilen ürünler için 
uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarma veya 
geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin 
gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme 
veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden 
geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden 
nakledilebilirler. 

Menşeli ürünler Taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile 
nakledilebilirler. 

2. Paragraf 1'de yer alan şartların sağlandığı, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine 
aşağıdaki belgelerin ibrazı ile ispatlanır: 

(a) ihracatçı ülkeden, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk 
evrakı; veya 

(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, 

(i) ürünlerin tam bir tanımını veren, 
• ' . • • ' . . • ( ' ' . • . 

(ii) ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği 
hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını 
gösteren, 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu 
kanıtlayan, 
bir belge; veya ...^ : ;, / ' r ' ; ' 

(c) bunların temin edilememesi halinde, diğer karıitlayıcı belgeler;'.- ,/ * 
: i .- . , • • ; " : .. . , . . . . . • • - • , •. v 
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Madde 14 

Sergiler 

1. Madde 4'te belirtilenler dışında, bir başka ülkeye sergilenmek üzere 
gönderilen ve sergiden sonra bir Taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan 
menşeli ürünler, aşağıdaki durumlar hakkında gümrük idarelerinin tatmin 
edilmesi kaydıyla ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar: 

(a) bir ihracatçının bu ürünleri Taraf ülkelerden birinden_serginin yapıldığı 
ülkeye nakletmesi ve orada sergilemesi; 

(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından Taraf ülkelerden birindeki bir kişiye 
•satılması veya tasarrufuna verilmesi; 

(c) ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek 
üzere gönderildikleri durumda sevkedilmesi; ve 

(d) ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide 
teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmaması. 

2. Başlık V hükümleri uyarınca bir menşe ispat belgesi hazırlanmalı veya 
düzenlenmeli ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresine normal şartlarda ibraz 
edilmelidir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde, 
ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kamtlayıcı belgeler istenebilir. 

3. Paragraf 1, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya 
mağazalarda düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi 
altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya 
benzeri umumi gösterilere uygulanır. 

BAŞLIKIV 

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 15 

Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya-muafiyetin yasaklanması 

1. Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlenen veya 
hazırlanan, Taraf ülkelerden veya Madde 4'te belirtileri-diğer ülkelerden biri 
menşeli ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan'maddeler, bu Taraf;' / 
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ülkede her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya 
bunlardan muafiyete tabi değildirler. 

2. Paragraf l'deki yasak, Taraf ülkelerden birinde imalatta kullanılan maddelere 
uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin sözkonusu 
maddelerden elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için alıkonmadığı 
hallerde, kısmen veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi 
yönündeki her türlü düzenlemeye, bu tür iade veya ödemelerin fiilen veya 
açıkça geçerli olduğu durumlarda uygulanır. 

3. Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan 
maddeler kullanılarak üretilen sözkonusu ürünlere geri ödeme sağlanmadığını 
ve bu maddelere uygulanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin 
fiilen ödendiğini ispat eden tüm uygun belgeleri gümrük yetkililerinin talebi 
üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

4. Paragraf 1 ila 3 hükümleri, Madde 8(2)?de belirtilen ambalajlara, Madde 9'da 
belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 10'da belirtilen set 
halindeki ürünler açısından da, menşeli olmamaları halinde uygulanır. 

5. Paragraf 1 ila 4 hükümleri, yalnızca Anlaşma'nın uygulandığı türden 
maddelere uygulanır. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca 
ihracatta uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine 
engel teşkil etmezler. 

6. Paragraf I saklı kalmak üzere, Taraflar, menşeli ürünler imalatında kullanılan 
maddelere uygulanabilen gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin geri 
ödenmesi veya bunlardan muafiyet düzenlemelerini aşağıdakilere tabi olarak 
uygulayabilirler: 

(a) Bir Tarafta yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin yüzde 5'i veya 
daha düşük oranları, Armonize Sistem'in 25 ila 49. ve 64 ila 97. 
fasıllarındaki ürünlert açısından hükmünü sürdürür, 

(b)Bir Tarafta yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin yüzde 10'u veya 
daha düşük oranları, Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünler 
açısından hükmünü sürdürür. 

Bu paragraf hükümleri 31 Aralık 1998'e kadar uygulanır ve ortak kararla gözden 
geçirilebilir. 
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BAŞLIK V 

MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde 16 

Genel koşullar 

1. Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler diğer Taraf ülkeye ithal edilirken, 
aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine işbu Anlaşma'dan 
yararlanabilirler: 

(a) Bir örneği EK-III'te yer alan EUR.l Dolaşım Sertifikası; veya 

(b) Madde 2l(l)'de belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, 
teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, 
metni Ek-IV'te yer alan, sözkonusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya 
yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan sonra "fatura beyanı1* 
olarak atıfta bulunulacaktır). 

2. Paragraf l'e rağmen, İşbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 26'da 
tanımlanan durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına 
gerek olmaksızın bu Anlaşma'dan yararlarıirlar. 

Maddel7 

EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri 

1. EUR.l Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili 
temsilcisinin yazılı müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi 
tarafından düzenlenir. , 

2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek-IH'te yer alan EUR.l 
dolaşım sertifikası ve. müracaat formunu doldurur. Bu formlar, işbu 
Protokol'de kullanılan dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin iç mevzuat 
hükümleri çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa 
harfleriyle ve mürekkeple doldurulur. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu 
içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, 
tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi 
ile kapatılır. 

3. EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi için rçyrâtifâtta,,bulunan ihracatçı, 
EUR. 1 dolaşım sertifikasını verecek ihracatçı pikenin gümrük idaresinin^talpp 

• • • - . ' / v v "•' . ''• ^ •:_•; . ; : . ^ % \ \ % Y \ 
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edebileceği, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer 
koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki herhangi 
bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

4. Sözkonusu ürünlerin, Taraf ülkelerden veya Madde 4'te belirtilen diğer. 
ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve işbu Protokolün diğer koşullarını 
yerine getirmesi durumunda, Taraf ülkelerden birinin gümrük -idaresi 
tarafından bir EUR. 1 dolaşım sertifikası düzenlenir. 

5. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünün ve işbu 
Protokolün diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için gereken her 
tedbiri alırlar. Bu amaçla, her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının 
hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir 
kontrol hakkına sahiptirler. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, paragraf 
2'de atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını sağlarlar. Özellikle, 
ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, her türlü sahte ilaveler 
yapılması imkanını ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu kontrol 
ederler. 

6. EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki 11 
numaralı kutuda gösterilir. 

7. EUR.l dolaşım sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili ihracatın 
gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına verilir. 

Madde 18 

Sonradan düzenlenen EUR.1 dolaşım sertifikası 

1. Madde 17(7)'ye rağmen, aşağıdaki durumlarda, EUR.1 dolaşım sertifikası 
istisnai olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir: 

(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, 
ihracat esnasında düzenlenmemiş ise; veya 

(b) Gümrük idareleri, bir EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenmiş, ancak 
teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin 
edilirlerse. 

2. Paragraf Tin uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l dolaşım 
sertifikasının ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin 

, gerekçelerini belirtmek zorundadır. ,v;;;' ^ \ 
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3. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının. müracaatındaki bilgilerin mütekabil 
dosya ile uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.1 dolaşım 
sertifikası düzenleyebilirler. 

4. Sonradan verilen EUR.l dolaşım sertifikaları, aşağıdaki ibarelerden birini 
taşımalıdır: 

"SONRADAN VERİLMİŞTİR" 
"VYSTAVENE DODATOĞNE" 
"VYSTAVENO DODATEĞNE" 
"ISSUED RETROSPECTIVELY" 

5. Paragraf 4'te belirtilen ibare, EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

Madde 19 

İldnci nüsha EUR 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi 

1. EUR.l dolaşım sertifikasının çalınması, kaybolması veya hasar görmesi 
halinde ihracatçı, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat 
belgelerine dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: 
"İKİNCİ NÜSHADIR" 
"DUPLIKAT" 
"DUPLICATE" 

3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

4. Orijinal EUR.l dolaşım sertifikasının veriliş tarihini taşıması gereken ikinci 
nüsha bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Madde 20 

Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine istinaden 
EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi 

Menşeli ürünler bir Taraf ülke gümrük idaresinin kontrolü altında iken, 
sözkonusu ürünlerin tamamı veya bir bölümünü Taraf ülkelerden biri içinde 
başka bir yere göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir veya daha 
fazla EUR.1 dolaşım sertifikası ile değiştirilmesi müml^üjıdür. DeğiştirileıvEUR.1 
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dolaşım sertifikası/sertifikaları, ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük 
idaresi tarafından düzenlenir. 

Madde21 

Fatura beyanında bulunma koşulları 

1. Madde 16(1 )(b)'de atıfta bulunulan fatura beyanı, 

(a) Madde 22 anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından; veya 

(b) toplam kıymeti 6000 ECU'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve 
bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir 
ihracatçı tarafından; 

hazırlanabilir. 

2. Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Taraf ülkelerden veya Madde 4'te 
belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve bu Protokolün diğer 
koşullarının sağlanması halinde hazırlanabilir. 

3. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talebi 
üzerine, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer koşulların 
yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye 
hazırlıklı olur. 

4. Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV'te .verilen ve aynı Ekteki 
lisanlardan birinde ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak 
fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, 
damgalanması veya basılmasıyla hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ile yapılırsa, 
matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılır. 

5. Fatura beyanları, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva 
etmelidir. Ancak, Madde 22 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla 
hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış 
addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi. 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, bu beyanı 
imzalama şartı aranmaz. 

6.. Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında 
veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede 
ibrazı koşuluyla, ihracattan s 
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Madde22 

Onaylanmış ihracatçı 

1. İhracatçı ülkenin gümrük idaresi, bu Anlaşma kapsamındaki ürünlerin sık 
aralıklarla sevkıyatını yapmakta olan herhangi bir ihracatçıyı, sözkonusu 
ürünlerin kıymetine bakılmaksızın fatura beyanında bulunabilmesi konusunda 
yetkili kılabilir. Böyle bif yetki talebinde bulunan ihracatçı, ürünlerin menşe 
statüsü ile bu Protokolün diğer koşullarının yerine getirildiğini doğrulamak 
üzere gümrük idarelerine tatmin edici her türlü gerekli garantiyi vermek 
mecburiyetindedir. 

2. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendisinin uygun görecekleri 
herhangi bir şarta bağlı olarak verebilirler. 

3. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir 
gümrük onay numarası verir. 

4. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder. 

5. Gümrük idaresi vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir anda geri alabilir. 
Onaylanmış ihracatçı Paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez, Paragraf 
2'de belirtilen şartlan yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde 
kullanırsa, gümrük idaresi bu tasarrufta bulunur. 

Madde 23 

Menşe ispat belgesinin geçerliliği 

1. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenleniş tarihinden itibaren dört ay 
geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz 
edilmek zorundadır. 

2. Paragraf l'de belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son 
tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde 
tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir. 

-3. Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen 
son tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul 
edebilir. 
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Madde24 

Menşe ispat belgesinin ibrazı 

Menşe ispat belgeleri, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak bu ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilir. Anılan idare, menşe İspat belgesinin çevirisini, ve ayrıca, 
ürünlerin bu Anlaşma'nın uygulanmasının gerektirdiği koşulları sağladığına 
ilişkin ithalatçının beyanı ile birlikte ithalat beyannamesini de talep edebilir. 

Madde25 

Parçalar halinde ithalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen 
şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) genel kuralı anlamındaki 
biri eştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ve 
XVII. Bölümlerinde veya 7308 ve 9406 No.'lu pozisyonlarda yer alan ürünlerin, 
parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat 
belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. 

Madde 26 

Menşe ispat belgesinden muafiyet 

1. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya 
yolcunun zati_eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlerse 
ve işbu Protokolün şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın 
doğruluğundan şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek 
olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler. Posta ile gönderilen ürünler için bu 
beyan, CN22/CN23 gümrük beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen 
bir kağıt üzerinde yapılabilir. 

2. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların 
ailesinin kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve 
miktarından ticari amaç güdülmediği aşikarsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul 
edilmez. 

3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 ECU veya yolcunun 
zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 ECU'yü aşmamalıdır. 
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Madde27 

Destekleyici belgeler 

Madde 17(3) ve 21(3)'de belirtilen, bir EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura 
beyanı kapsamındaki ürünlerin Taraf ülkelerden veya Madde 4'te belirtilen diğer 
ülkelerden biri menşeli olduğunu ve işbu Protokol'ün diğer koşullarını yerine 
getirdiğini tevsik etmek amacıyla kullanılan belgeler, diğerlerinin yanında aşağıda 
belirtilenleri de içerebilir: 

(a) ihracatçı veya tedarikçi tarafından, sözkonusu eşyanın elde edilmesi için 
gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç 
muhasebesinde yer alan doğrudan deliller; 

(b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan 
maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan 
belgeler; 

(c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, Taraf ülkelerden 
birinde maddeler üzerinde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat 
uyarınca kullanılan belgeler; 

(d) Taraf ülkelerden birinde işbu Protokol uyarınca veya Madde 4'te belirtilen 
diğer ülkelerden birinde işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarına 
göre düzenlenmiş veya hazırlanmış olan, kullanılmış maddelerin menşe 
statüsünü tevsik eden EUR.1 dolaşım sertifikalan veya fatura beyanları. 

Madde 28 

Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 

1. EUR. 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, 
Madde 17(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde 
21(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

3. İhracatçı ülkenin EUR.1 dolaşım sertifikası düzenleyen gümrük idaresi, 
Madde 17(2)'de belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.1 dolaşım 
sertifikaları ve fatura beyanlarını en az üç yıl m^hafazfteder. 

.•£* } " l ••;''! " '.• 
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Madde29 

Farklılıklar ve seldi hatalar 

.1. Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine 
getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler 
arasında bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık 
geldiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini 
kendiliğinden geçersiz kılmaz. 

2. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması 
sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispat 
belgesinin reddedilmesini gerektirmez. 

Madde30 

ECU cinsinden ifade edilen tutarlar 

1. ECU ile ifade edilen tutarların ihracatçı ülkenin ulusal parası cinsinden 
eşdeğer tutarı, ihracatçı ülke tarafından tespit edilir ye ithalatçı ülkeye 
bildirilir. 

2. Eğer tutarlar, ithalatçı ülke tarafından tespit olunmuş olan mütekabil tutarları 
geçiyorsa, ithalatçı ülke bu tutarları, ürünlerin ihracatçı ülkenin parası 
cinsinden fatura edilmiş olması halinde kabul edecektir. Eğer ürünler Madde 
4'te belirtilen diğer bir ülkenin parası cinsinden faturalandırılmışsa, ithalatçı 
ülke ilgili ülke tarafından bildirilmiş olan tutara itibar eder. 

) " • ' . . • • : ' . ' • ' . • " : 

3. Herhangi bir ulusal para cinsinden kullanılacak olan tutarlar, 1996 yılı Ekim 
ayının ilk iş günü itibariyle ECU cinsinden ifade olunan tutarların o ulusal 
para cinsinden eşdeğeri olur. 

4. ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar ile .bunların Taraf ülkelerin ulusal 
paralan cinsinden eşdeğerleri, Taraf ülkelerden birinin talebi üzerine Ortak 
Komite tarafından gözden geçirilir. Bu'gözden' geçirme esnasında Ortak 
Komite'nin, herhangi bir ulusal para için kullanılacak tutarlarda azalma 
olmamasını sağlar ve ayrıca sözkonusu limitlerin etkilerinin reel olarak 
muhafaza edilmesinin arzu edilip edilmediğini değerlendirir. Bu amaçla 
Komite, ECU cinsinden ifade edilen tutarların değiştirilmesine karar verebilir. 
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BAŞLIKVI 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde31 

Karşılıklı yardım 

1. Taraf ülkelerin gümrük idareleri" birbirlerine, kendi gümrük idarelerinde 
EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek 

1 baskılarını ve EUR.l dolaşım sertifikalarının ve fatura beyanlarının sonradan 
. kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini sağlarlar. 

2. Bu Protokolün düzgün uygulanmasını teminen, Taraf ülkeler, yetkili gümrük 
idareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR.l dolaşım sertifikalan veya fatura 
beyanlarının geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan bilgilerin doğruluğunun 
kontrolünde yardımcı olurlar. 

Madde 32 

Menşe ispat belgelerinin kontrolü 

1. Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü, sondaj usulü ile veya ithalatçı 
ülke gümrük idarelerinin bu belgelerin geçerliliğine, sözkonusu ürünlerin 
menşe statüsüne veya işbu Protokolün diğer koşullarının yerine getirilişine 
ilişkin makul şüpheleri olduğu her an yapılır. 

2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı ülkenin gümrük 
idareleri, EUR.l dolaşım sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura 
beyanını, yahut bu vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın 
gerekçelerini de belirterek ihracatçı. ülkenin gümrük idarelerine geri 
gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı 
kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini 
desteklemek üzere gönderilir. 

3. Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla,' 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının 
hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme 
yetkisine sahip olur. 

4. Eğer ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi ..v 
süresinde sözkonusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya' $• 

•••• A ; » V Î ' > 
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karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest 
bırakılması ithalatçıya önerir. 

5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri, bu kontrolün sonuçlarından 
mümkün olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek 
olup olmadığını, sözkonusu ürünlerin Taraf ülkelerden veya Madde 4'te 
belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve 
işbu Protokolün diğer koşullarına uyup uymadıklarını açıkça belirtmelidir. 

6. Makul şüphe olması halinde, kontrol talebine on ay içinde cevap alınamaz 
veya cevap sözkonusu belgenin gerçekliğinin veya/ürünlerin gerçek menşeinin 
tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, talepte bulunan 
gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde, tercih tanınmasını reddeder. 

Madde 33 

Anlaşmazlıkların çözümü 

Madde 32'deki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük 
idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi arasında 
çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın veya işbu Protokolün yorumlanmasına ilişkin 
bir soru hasıl olması halinde, gümrük idareleri durumu Ortak Komite'ye arz eder. 

İthalatçı ile, ithalatçı ülkenin'gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü 
anlaşmazlık, adı geçen Taraf in mevzuatı çerçevesinde çözülür. 

Madde34 

Cezalar 

Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir 
belgeyi hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır. 

Madde 35 

Serbest Bölgeler 

1. Taraf ülkeler, nakliye esnasında, kendi ülkesinde bulunan bir serbest bölgeyi 
kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu ürünlerin başka 
ürünlerle değiştirilmelerini veya bozulmalarını Jjnleyici normal işlemler 
dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamalarmln temini konusundaki bütün 
tedbirleri alırlar. f ? ' ^ 
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2. Paragraf 1 hükümlerine istisna olarak, Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler 
bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir 
işleme veya muameleden geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya 
muamelenin işbu Protokol hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının 
talebi üzerine yeni bir EUR.1 dolaşım sertifikası düzenler. 

BAŞLIK VII 

SON HÜKÜMLER 

Madde 36 

Gümrük Alt Komitesi 

1. Gümrük Alt Komitesi, bu Protokolün doğru ve yeknesak uygulanması amacıyla idari 
işbirliği yapmak vegümrük alanında görevlendirileceği diğer konulan yerine 
getirmek amacıyla oluşturulur. 

2. Bu Alt Komite her iki Tarafın gümrük ve menşe konularıyla ilgili hususlardan 
sorumlu uzmanlardan oluşur. 

Madde 37 

Ekler 

Bu Protokol'ün ekleri onun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Madde 38 

Protokolde yapılacak değişiklikler 

Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir. 

Madde 39 

Transit haldeki veya antrepodaki eşya 

Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve bu Anlaşn^a'ntn^ünijrlüğe girdiği tarihte 
transit halinde olan ya da Taraf ülkelerin birinde antrepolarda veya serbest 
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bolgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı Tarafın gümrük idaresine 
sözkonusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmişi 
olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı Tarafın yetkili idaresince 
sonradan verilmiş bir EUR.1 sertifikasının sunulması kaydıyla Anlama 
hükümleri tatbik edilebilir. ' * 
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PROTOKOL 3'E İLİŞKİN ORTAK DEKLARASYON 

GUmrük Birliği'ne ilişkin 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı ve 

Avrupa Toplulukları ile Slovak Cumhuriyeti arasındaki Avrupa Anlaşması ve 

Avrupa Toplulukları ile Slovak Cumhuriyeti Ortaklık Konseyi'nin Protokol 4 

hakkındaki 2/97 sayılı kararını dikkate alarak, 

Genişletilmiş bir kümülasyon sisteminin; Avrupa Topluluğu, Türkiye, Çek 

Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, 

Letonya, Litvanya, Estonya, Slovenya; İzlanda, Norveç veya İsviçre menşeli 

girdilerin kullanılmasına, ticaretin kolaylaştırılması, mal akışındaki muhtemel 

sapmalarının önlenmesi ve bu ülkeler arasındaki ilgili ticari düzenlemelerin 

etkinliğinin artırılması amacıyla, imkan tanıyacağını göz önünde bulundurarak; 

Taraflar, bu vesile ile, Protokol 3'ün Avrupa Topluluğu, Macaristan/Polonya, 

Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Letonya, Litvanya, Estonya, Slovenya, 

İzlanda, Norveç veya İsviçre'ye ilişkin hükümlerinin Türkiye ve Slovak 

Cumhuriyeti tarafından bu ülkelerle anlaşmalarının sonuçlandırılması Ve/veya var 

olan anlaşmalarının ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve bunların . yerine 

getirildiğine dair Türkiye ile Slovak Cumhuriyeti arasında mektup teatisi 

sonrasında uygulanacağını beyan ederler.-Türkiye ile AT arasındaki Gümrük 

Birliği dikkate alınarak, gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu zamana kadar 4. 

madde yalnızca Çek Cumhuriyeti ile ilişkilerde uygulanacaktır. Türkiye, Slovak 

Cumhuriyeti tarafını AT ile Türkiye arasında bu husustaki gelişmelerden 

haberdar edecektir. 

Bu Protokol'ün 15. maddesinde düzenlenen gümrük vergilerinde geri ödemenin 

veya muafiyetin yasaklanması hükmü çapraz kümülasyon-uygulanıncaya kadar 

geçici olarak askıya alınmıştır. i v ' s r*\ 
• ' • : . * * * . ' • ; . ; > - , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 



-'.'. - 7 4 - . 

PROTOKOL3 

• E K I 

PROTOKOL EK ıı'DE YER ALAN LISTE IÇIN GIRIŞ NOTLARı 

Notl : ;' 
Liste, tüm ürünlerin bu Protokol'ün 6. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem 
ve işçilik görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler. 

Not2: ' 

2.1. Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize 
Sistem'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2. 
sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki 
eşyaların tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. 
veya 4. sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin 
önüne y ibaresi konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 
2. sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir. 

2.2. 1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması 
veya bir fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün 
tammlarmm genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki 
bitişik kural, Armonize Sistem'de bir fasılın tarife pozisyonlarında, veya 1. 
sütunda gruplandınlmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan 
ürünlerin hepsine uygulanır. 

2.3. Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi 
olması halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife 
pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir. 

2.4. İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütünlann her ikisinde de 
bir kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan 
kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 
4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın 
uygulanması gerekir. 

Not3: ' 

•3.1. Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere 
ilişkin bu Protokol'ün 6. maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu 
ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Taraf ülkelerdeki başka bir fabrikada 
kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uy^lanır.' t 

/ ' • 
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Örneğin: 

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan 
girdilerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir, 
y.7224 pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik 
alaşımları" ile yapılır. 

Eğer bu dövme işlemi Taraf ülkelerden birinde menşeli olmayan külçelerden 
yapılmış ise, listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem 
menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Taraf ülkelerden 
birinde başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, 
motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin 
kıymeti hesaba katılmaz. 

3.2. Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha 
fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem 
menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında 
menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha 
önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki 
aşamasında ise mümkün değildir. 

3.3. Not 3.2'deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki 
girdiler"in kullanılabileceğini belirtiyorsa, ürün ile aynı pozisyonda yer alan 
girdiler de, kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak 
koşuluyla kullanılabilir. Bununla birlikte, "... pozisyondaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat" ifadesi, 
sadece ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan ancak listenin 2. sütununda 
yer7alan ürün tanımından farklı tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği 
anlamına gelir. 

3.4. Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade 
ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği 
anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez. 

Örneğin; 

52.08 ila 5212 tarife pozisyonundaki mensucat için kural, tabii liflerin 
kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal girdilerin de 
kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması -gerektiği 
anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir. 

3.5. Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi, gerektiğini 
ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereğikuralı karşılamâyanv.başkav"< 
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girdilerin kullanılmasını engellemez, (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin 
aşağıdaki Not 6.2'ye de bakınız). 

Örneğin; 

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin 
kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, 
kimyasal girdilerin veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez. 

Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesirie 
rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir 
maddeden üretilebilen ürünlere uygulanmaz. 

Örneğin: 

y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu 
olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına 
müsaade ediliyorsa, -dokunmamış. kumaşların normal olarak iplikten 
üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün 
değildir. Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal olarak iplikten 
önceki bir safhada-yani lif safhasında-olması gerekir. 

3.6. Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum 
kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. 
Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti 
verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde 
oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır. 

Not4: '• 

4.1. Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta 
bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu eğirme işleminin başlamasından önceki -
döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, 
taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri 
kapsar. 

4.2ı "Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve ince 
veya kaba hayvan kılları (5101 ila 5105), pamuk lifleri (5201 ila 5203) ve 
diğer bitkisel lifleri (5301 ila 5305) ihtiva eder. 

4.3. "Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler" 
kavramları listede 50 ila 63. Fasıllarda sınıflapdgıjnjayan sunî, sentetik ve 
kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanıla^ey'ğiı;dîl!;ri;tanımlamak üzere• 
kullanılmıştır. /',., ;y.;:'i-,,„.""'"..' \. / " ' ) , ' ;\ 
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4.4. "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 
pozisyonlardaki sentetik veya sunî fılament demetler, devamsız lifler veya 
döküntülere atfen kullanılmıştır. 

Not 5: 

5.1. Listedeki veri bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda 
belirtilen şartlar, imalatta kullanılan tüm temel dokumaya elverişli girdilerin 
toplam ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha azını oluşturan temel 
dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de 
bakınız). 

5.2. Bununla birlikte, Not 5.1'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha 
fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere 
uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir. 

• •:• . - i p e k , , 

-yün, 
- kaba hayvan kılı, 
- ince hayvan kılı, 
-atkılı, 
-pamuk, 
- kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt, 

'. - 'keten, •;. 
-kenevir, 
-jüt ye bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, 
- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri, 
- hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, 
- sentetik filamentler, 
'.- sunî fılamentler, 
- polipropilenden sentetik devamsız lifler, 
-poliesterden sentetik devamsız lifler, 
-poliamidden sentetik devamsız lifler, 
- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler, 
- poliimidden sentetik devamsız lifler, 

. - politetraflüofoetilenden sentetik devamsız lifler, 
- polifenilen sülfıtten sentetik devamsız lifler, 
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler, 
- diğer sentetik devamsız lifler, 
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler, 
- diğer suni devamsız lifler, 
- gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir ^pöîîeter^^rçalı (segmentli), %.. 
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik, *\ ^,»r% 

, ' . : • • • • • • • • . A . :
 : . ;ff % 
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- gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (seğmendi) 
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik, 
•- önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya aliminyum tozuyla 
kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 
pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5mm'yi . 
geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı 
vasıtasıyla sıkıştınlmş olanlar) 
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler. 

Örneğin; 

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik 
devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir 
ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan 
sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % lO'una kadar 
kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü 
mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan 
menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden 
imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en 
çok % lO'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu 
mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, 
eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal 
edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım 
ise, bir karışık üründür. 

Örneğin; 

Eğer sözkonusu -tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk 
ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, 
bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli 
girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür. 
Örneğin; ,*r"?"^* 
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Tufteleri hem sunî ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş 
olan jüt mesnetli bir halı, üç temel dokumaya elverişli girdi kullanıldığı için 
bir karışık üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha sonraki bir 
imalat aşamasında kullanılan menşeli olmayan girdiler, toplam ağırlıkları 
halı içindeki dokumaya elverişli girdilerin ağırlığının % 10'unu aşmadığı 
takdirde kullanılabilirler. Böylece, jüt mesnet ve/veya sunî iplikler, ağırlık 
koşuluna uyulmak suretiyle, imalatın sözkonusu aşamasında ithal 
edilebilirler. 

5.3. "Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçalan (segment) 
içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden 
ürünlerde bu tolerans sözkonusu iplik için % 20'dir. 

5.4. "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın 
plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir 
yapıştıncı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış" ürünlerde bu tolerans 
sözkonusu şerit için % 3O'dur. 

Not6: 

6.1. Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile. işaretlenmiş tekstil 
ürünlerinde, sözkonusu mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen 
kurallan karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil girdileri, 
mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almalan ve toplam kıymetlerinin 
mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler 

6.2. Not 6.3'ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. Fasıllar arasında yer 
almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, 
serbestçe kullanılabilirler. 

Örneğin; 

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik 
kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal 
eşyalann -düğmeler 50 ila 63. Fasıllar arasında yer almadığından-
kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak 
dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani 
teşkil etmez. 

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. Fasıllarda yer almayan girdilerin 
kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.^^, ̂  

..'•/'''•'"•"...••'"V^-H, 

N o t 7 : •"'"' " ' - • " " > " : S * î 
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7.1. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 no.lu pozisyonlar bahis 
konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) Vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma l 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); ; 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfîrik 
asitle veya oleumla-yr. da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali 
ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, 
aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve 
dekolarasyon (rengini giderme); 

(g) polimerizasyon; 

(h) alkilasyon; 

(i) izomerleştirme; 

7.2. 2710, 2711 ve 2712 no.lu pozisyonlar bahis konusu olduğunda "özel 
işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma'. 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfîrik 
asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali 
ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, 

' v ^ r ^ ^ . ' ••'.;## s":^'^: 
; _ • •• • AS* -V.4 -tf\ 

1 Kombine nomanklatürün 27. Fas lmdak^ ff r'V/fm^t\ ^ : 
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aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma, 
dekolarasyon (rengini giderme); 

(g) polimerizasyon; 

(h) alkilasyon; 

(ij) izomerleştirme; 

(k) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle 
yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari % 
85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T 
metodu); 

(1). sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından fıltrelemeden gayri 
bir işlemle parafin giderme; 

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir 
kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt 
gidermenin dışmda bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar'dan daha 
yüksek basınçta ve 250°C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör 
kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 
pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve 
istikran iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani 
hidrofınisaj ve renk-ğiderme), özel işlem olarak kabul 
edilmeyecektir. 

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, 
fireler dahil hacimce % 30'undan daha azının 300°C'de ASTM D 86 
metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma; 

(o) sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz-yağlan ve fuel-oiller'den gayri 
ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla 
muamele. 

7.3. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonlan açısından, 
temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, 
renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin kanştınlması 
sonucunda bir küldirt muhtevası elde etme, bu operasyonlann herhangi bir 
kombinasyonu, menşe kazandırmazlar. 

,. • ••••" • " " " " " V . . 
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PROTOKOL 3 
EKII 

İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ 
İÇİN MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERE 

UYGULANMASI GEREKLİ İŞÇİLİK VEYA İŞLEMLER LİSTESİ 

Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma kapsamında olmayabilir. 
Bundan dolayı, Anlaşma'nm diğer bölümlerine başvurulması 

gereklidir. 
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AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik 
veya işlemler 

(3) veya (4) 

Fasıl 01 

Fasıl 02 

Fasıl 03 . 

y Fasıl 04 

0403 

y Fasıl 05 

y0502 

Fasıl 06 

Fasıl 07 

Fasıl 08 

Canlı hayvanlar 

Etler ve yenilen sakatat 

Balıklar .kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 
omurgasız hayvanlar 

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının 
yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
yenilebilir hayvansal ürünler 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, 
yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş 
veya asitliği artırılmış süt ve krema 
(konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın veya aroma veya 
ilâve meyva, sert kabuklu meyva veya 
kakao içersin içermesin) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan hayvansal menşeli 
ürünler; aşağıda belirtilenler hariç: 

Evcil domuz, yaban domuzu ve 
porsukların ince ve kalın kılları, 
hazırlanmış 

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, 
kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve 
süs yaprakları 

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve 
yumrular 

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu 
meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve 
karpuzların kabukları 

Kullanılan Fasıl 1'de yer alan hayvanlar 
tamamiyle elde edilmiş olmalıdır 

Kullanılan Fasıl 1 ve 2*de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 4de yer alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat 

- Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 
-Ananas, küçük limon veya greyfurtun suyu 
hariç olmak üzere, kullanılan 2009 
pozisyonunda yer alan herhangi bir meyve 
suyunun o ülke menşeli olması gereken, 

-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen , 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 5'dc yer alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat. 

tnce ve kalın kılların temizlenmesi, 
dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre 
ayrılması ve düzeltilmesi 

-Kullanılan Fasıl 6'dayer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sint 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

- Kullanılan meyveler ve sert kabuklu 
meyvelerin tamamiyle elde edilmiş 
olması gereken, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 
imalat., ,«":1"?,".,Y',̂ »!;,.. -:'•': ""?.?3i 
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( 1 ) I ••• . (2) I (3) veya (4) 

y Fasıl 09 

0901 

0902 

y0910 

Fasıl 10 

y Fasıl 11 

y 1106 

Fasıl 12 

1301 

1302 

Fasıl 14 

Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış 
olsun almasın); kahve kabuk ve 
kapçıkları; içinde herhangi bir oranda 
kahve bulunan kahve yerine kullanılan 
maddeler 

Çay, (aromalandırılmış olsun olmasın) 

Baharat karışımları 

Hububat 

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; 
inülin; buğday glüteni; 

aşağıda belirtilenler hariç: 

07.13 pozisyonunda yer alan 
kurutulmuş,kabuklan alınmış 
baklagillerin unu ezmesi ve tozu 

Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, 
tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta 
kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem , 

Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız 
reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler 
gibi) 

Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik 
maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar
agar, bitkisel ürünlerden elde edilen 
yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler 
(tadil edilmiş olsun olmasın) 

- Bitkisel ürünlerden elde edilen 
yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler 
(tadil edilmiş) 

-Diğerleri 

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan bitkisel ürünler 

Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması . 
gereken imalat. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

• 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

Kullanılan meyvaların .yenilen sebzelerin, 
hububatın ve 07.14 pozisyonundaki kök, 
ve yumruların tamamiyle elde edilmiş 
olması gereken imalat. 

07.08 pozisyonunda yer alan baklagillerin 
değirmenden geçirilmesi ve kurutulması 

Kullanılan Fasıl 12'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

Kullanılan 13.01 pozisyonundaki herhangi 
bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat. 

Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam 
verici maddelerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan Fasıl 14'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

• . - < \ 
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I (1) I (2) 1 (3) veva (4) 

y Fasıl 15 

1501 

I 

1502 

1504 

y 1505 

1506 

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı 
yağlar ye bunların parçalanma ürünleri; 
hazır.yemeklik katı yağlar; hayvansal 
veya bitkisel mumlar; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 
'lard' dahil) ve kümes hayvanlarının katı 
yağlan (0209 ve 1503 pozisyonundakiler 
hariç) 

-kemiklerden veya artıklarından 
elde edilen yağlar 

-diğerleri 

Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 
pozisyonunda yer alanlar hariç) 

- Kemiklerden veya artıklardan elde 
edilen yağlar 

- Diğerleri 

Balıkların veya deniz memelilerinin katı 
ve sıvı yağları ye bunların fraksiyonları 
(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat 
kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

- Katı fraksiyonlar 

-Diğerleri 

Rafine edilmiş lanolin 

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve 
bunların fraksiyonları (rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat kimyasal olarak 
değiştirilmemiş): 

- Katı fraksiyonlar 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

0203, 0206 ve 0207 pozisyonlarında yer 
alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan 
domuz etinden ve yenilebilen sakatatından 
veya 0207 pozisyonunda yer alan kümes 
hayvanlarının etinden ve yenilebilen 
sakatatından imalat 

. - ı • 

0201, 0202, 0204 ve 0206 pozisyonlarında 
yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fası.l 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı 
yağından yapılan imalat 

1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdik den imalat 

. ; ' ; ; • ; 
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1507 ila 
1515 

1516 

1517 

Fasıl 16 

y Fasıl 17 

y 1701 

- Diğerleri 

Bitkisel sıvı yağlar ve bunların 
fraksiyonları: 

-soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, 
hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği 
yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı 
.outikika yağı, mirtle mumu ve Japon 
mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile 
teknik veya sınai amaçlarla kuşanılan 
yağlar (insan gıdası olarak kullanılan 
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 

-katı fraksiyonlar (jojoba yağı 
fraksiyonları hariç) 

-Diğerleri 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar 
ve bunların fraksiyonları (kısmen veya 
tamamen hidrojenize edilmiş, ara-
esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya 
elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat daha ileri bir işlem 
görmemiş) 

Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal 
ve bitkisel katı ve sıvı yağların veya 
farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının 
yenilen karışımları veya müstahzarları 
(1516 pozisyonundaki yenilen katı veya 
sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları 

. hariç) 

Et, balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının müstahzarları 

Şeker ve şeker mamulleri; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf 
sakkaroz (katı halde, aromalardırılmış 
veya renklendirilmiş) 

Kullanılan Fasıl 2'de yer, alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan 
diğer girdilerden imalat 

Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat 

-Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken, 
imalat. 
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 
1513 pozisyonlarinda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

-Kullanılan Fasıl 2 ve 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin •. 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken, 
imalat. 
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 
1513 pozisyonlarındaki girdiler 
kullanılabilir. 

Fasıl l'de yer alan hayvanlardan 
imalat.KullanıIan Fasıl 3'de yer atan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gerekir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldıgı imalat 

Kullanılan Fasıl 17de yer alan herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. 
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1702 

y 1703 

1704 

Fasıl 18 

1901 

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, 
maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı 
halde); ilave arorria veya renk verici 
maddeler katılmamış şeker şurupları; . 
suni bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun 
olmasın); karamei 

- Kimyaca saf maltoz ve fruktoz 

-diğer şekerler (kati halde 
aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

- Diğerleri 

Şeker ekstraksiyonundan veya 
rafinajından elde edilen melaslar 
(aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 

Kakao ve kakao müstahzarları 

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan esasını 
un, ezme, nişasta veya malt hülasası 
teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamen 
yağının alınması esasına göre hesaplanan 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla 
% 40'dan az olanlar); tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer 
alan maddeler teşkil eden gıda 
müstahzarları (içinde kakao 
bulunmayanlar veya tamamen yağının 
alınması esasına göre hesaplandığında 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla 
%5'den az olanlar): 

- Malt hülasası 

1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %'30'unu geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat 
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1902 

1903 

1904 

1905 

y Fasıl 20 

y2001 

- Diğerleri 

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya 
diğer maddelerle doldurulmuş veya başka 
şekilde hazırlanmış olsun olmasın) 
(spagetti.makaroni.şehriye, 
lazanya,gnocchi,ravioli,canelloni 
gibi);kuskus (hazılanmış olsun olmasın): 

-ağırlık itibariyle %20 veya daha az 
et,sakatat,balık .kabuklu hayvan veya 
yumuşakça içerenler 

-ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla 
et.sakatat.balık kabuklu hayvan veya 
yumuşakça içerenler 

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan 
tapyoka benzerleri(flokon, dane, 
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri 
şekillerde) 

Hububat veya hububat ürünlerinin 
kabartılması veya kavrulması suretiyle 
elde edilen gıda mamulleri (corn flakes 
gibi);tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ön 
pişirme yapılmış veya başka surette 
hazırlanmış dane (mısır hariç)veya 
flokon halindeki hububat veya diğer 
şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler 
hariç) 

Ekmek, pasta, kek.bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamulleri (kakao içersin 
içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç 
kağıdı ve benzeri ürünler 

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu 
meyveler ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Hint patatesi.tatlı patates ve ağırlık 
itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta 
içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları 
(sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken 
imalat 

-Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken, 
-Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, 

imalat 

1108 pozisyonunda yer alan patates 
nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

-1806 pozisyonunda yer almayan 
girdilerden, 
-Kullanılan tüm hububat ve unların 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Fasıl I l'de-yer alanlar hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm meyvaların, sert kabuklu 
meyvaların, sebzelerin tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldı Jı .imalat 

'•'' *;_ , S . ..' • 1 
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y2004 ve 
y2005 

2006 

2007 

Un, ezme veya flakon halindeki patates 
(sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) 

Sebzeler.meyvalar.sert kabuklu 
meyvalar.meyva kabukları ve diğer bitki 
parçaları (şekerle konserve edilmiş) 
(suyu alınmış.üstü şekerle kaplanmış 
veya kristalleşmiş) 

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva 
veya sert kabuklu meyva püreleri, meyva 
veya sert kabuklu meyva pastları 
(pişirilerek hazırlanmış) 
(ilave şeker veya diğer tatlandıcı 
maddeler içersin içermesin) 

-tlave şeker veya alkol içermeyen sert 
kabuklu meyvalar 

-yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı 
karışımlar; palm meyvası içi; mısır 

-diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak 
pişirilmenin dışında pişirilmiş meyva ve 
sert kabuklu meyvalar hariç) (ilave şeker 
içermeyen, dondurulmuş) 

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve 
sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave 
alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer 
tatlandıcı maddeler katılmış olsun 
olmasın) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 

'sınırlandırıldığı, 
-kullanılan Fasıl. 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 
pozisyonlarında yer alan menşeli sert 
kabuklu meyvalar ile yağlı tohumların 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 60'tnı geçen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer . 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları, 
aşağıda belirtilenler hariç:. 

Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, 
esans ve konsantreleri; kavrulmuş 
hindiba ve kavrulmuş kahve yerine 
kullanılan maddeler 

Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet 
verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve 
hazır hardal: 

Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, 
-Kullanılan tüm hindibanın tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken, 

imalat 
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y2104 

2106. 

y Fasıl 22 

2202 

2208 

y Fasıl 23 

y 2301 

- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet 
verici karışımlar 

- Hardal unu, irmiği ve hazır hardal 

Çorbalar, et suları ve müstahzarları 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan gıda müstahzarları 

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) 
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) 
ve alkolsüz diğer içkiler (2009 

•pozisyonundaki meyva ve sebze suları 
hariç) 

Alkol derecesi hacim itibarıyla % 80'den 
az olan tağyir edilmemiş etil alkol; 
alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü 
içkiler 

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; 
hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Balinanın kaba unları ;balık, kabuklu 
hayvan.yumuşakçalar ve diğer su 
omurgasızlarının insan yemesine elverişli 
olmayan unları.kaba unları ve pelle tleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ycr.aldıgı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber 
hardal unu, irmiği veya hazır hardal 
kullanılabilir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan 
hazırlanmış veya konserve edilmiş 

• sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldıği, 
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir " 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 
imalat : 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldıği, 
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden 
türetilen herhangi bir girdinin tamamiyle 
elde edilmiş olması gereken, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldıği, 
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 
-kullanılan herhangi bir meyva suyunun 
(ananas.küçük limon ve üzüm suları hariç) 
halihazırda menşeli olması gereken, 
imâlat. 

-2207 veya 2208 pozisyonlarında yer 
almayan girdilerden, . 
-kullanılan tüm üzümlerin 
veya üzümden türetilen herhangi bir 
girdinin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken veya kullanılan diğer tüm 
girdilerin halihazırda menşeli ise arak 
,hacim itibariyle % 5 sınırına kadar 
kullanılabilen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldıği imalat 

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat ,..., 

. / ' • ' ' ' ' ' ' " . . •' * 
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y2303 

y2306 . 

2309 • 

y.Fasıl 24 

2402 ' 

y2403 . 

y Fasıl 25 

y2504 

y2515 

y2516 

y2518 

y 2519 

Mısır nişastasının imalat artıkları 
(konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) 
(kuru ürün üzerinden hesaplandığında 
protein oranı ağırlık itibariyle % 40'dan 
fazla olanlar) 

Zeytinyağının ekstrüksiyonundan arta 
kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar 
(% 3'den fazla zeytinyağı içerenler) 

Hayvan gıdası olarak kullanılan 
müstahzarlar 

Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen 
maddeler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Tütün veya tütün yerine geçen 
maddelerden yapılmış purolar, uçları açık 
purolar, sigarillolar ve sigaralar 

İçilen tütün 

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; 
kireç ve çimento; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası 
bakımından zenginleştirilmiş, 
safiaştınlmış ve öğütülmüş) 

Mermer (testere ile yahut başka surette 
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen dikdörtgen 
şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın 
dilimler halinde kesilmiş) 

Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya 
veya inşaata elverişli diğer taşlar (testere 
ile veya başka surette kalınlığı 25 cm'yi 
geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare 
dahil) bloklar veya dilimler halinde 
kesilmiş) 

Kalsine dolomit 

Ezilmiş tabii magnezyum karbonat 
(manyezit), (hava geçirmeyen 
mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum 
oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş 
manyezit veya sinterlenmiş manyezit., 
hariç) 

Kullanılan tüm mısırın tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

Kullanılan tüm zeytinlerin tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

-Kullanılan tüm hubabatın, şekerin, 
melasların, etlerin veya sütlerin halihazırda 
menşeli olması gereken, 
-kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken, . 
imalat 

Kullanılan Fasıl 24'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan 
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin 
ağırlık itibariyle en azından %70'nin 
halihazırda menşeli olması, gereken imalat 

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan 
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin 
ağırlık ititbariyle eh azından %70'hin 
halihazırda menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Karbon muhtevası bakımından 
zenginleştirme, saflaştırma ve ham 
kristalize grafitin öğütülmesi 

Kalınlığı 25 cm'yi geçen mermerin daha 
önce kesilmiş olsa bile testere ile veya 
başka surette kesilmesi 

Kalınlığı 25 cm'yi geçen taşların daha önce 
kesilmiş olsa bile testere ile veya başka 
surette kesilmesi 

Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine 
edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, 
tabii magnezyum kafb.onat (rnanyezit) 
kullanılabilir. .$'"\ •*. *\'''"'•.> 

. . / : ; » ' , • . : . • • - • ' . • . • • ' • • • . . " ' % . 

İS?-'" ..-••'','' ••.'''' .-, \ ' ' *' <•' ı 
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y 2520 Dişçilikte kulanılmak üzere özel olarak 
hazırlanmış alçılar 

y2524 Tabii asbest lifleri 

y 2525 Mika tozu 

y2530 Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş 
toprak boyalar 

(3) veya 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Asbest konsantrelerinden imalat 

Mika veya mika artıklarının öğütülmesi 

Toprak boyaların kalsine edilmesi veya 
öğütülmesi 

(4) 

Fasıl 26 Metal cevherleri, cüruf ve küller Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

y Fasıl 27 

y2707 

y 2709 

2710 

2711 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler; bitümenli maddeler; mineral 
mumlar; aşağıda belirtilenler hariç: 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus, bileşimindeki 
aromatik unsurların ağırlığı aromatik 
olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, 
yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 
damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ 
benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan 
sıcaklıkta hacim itibariyle % 65'ten fazla 
damıtılan) (benzol ve petrol esansı 
karışımları dahil) 

Bitümenli minerallerden elde edilen ham 
yağlar 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); 
esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 
veya daha fazla petrol yağları veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağları içeren ve tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan 
müstahzarlar 

Petrol-gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' 
Kullanılan, tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Bitümenli girdilerin parçalayıcı 
(destruetive) damıtımı 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)2 . 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldıği 
pozisyon dışındaki bir poziryonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla ' 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler) ^ 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

' "özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları^ 
2"özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2 

:7$ ' 
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1!L JİL İ2L veya J 4 1 

2712 

2713 

Vazelin; parafin; mikro-kristal-bünyeli 
petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit 
mumu, turb mumu, diğer mineral 
mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde 
edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş 
olsun olmasın) 

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol 
yağlarının veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağların diğer kalıntıları 

Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli 
veya yağlı şist ve katranlı kumlar; 
asfaltitler ve asfaltlı kayalar 

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol 
bitümeni, mineral katran veya mineral 
katran ziftr teşkil eden bitümenli 
karışımlar 

Anorganik kimyasallar; kıymetli 
metallerin, nadir toprak metallerinin, 
radyoaktif elementlerin ve izotoplarının 
organik veya anorganik bileşikleri; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

"Mischmetall" 

Rafinaj işlemleri ye/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)2 

veya . 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
bcraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha . 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' 
veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' . 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir.. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik 
İşlemle yapılan imalat- < .•''' iı'. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

'"özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7 3 
^"özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2 
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Vy 2811 ., 

7 2833 

y2840 

y Fasıl 29 

y 2901 

y2902 

y 2905 

2915 

Kükürt trioksit 

Alüminyum sülfat i 

Sodyum perborat 

Organik kimyasal ürünler 
aşağıda belirtilenler hariç;. 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus asiklik 
hidrokarbonlar 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus siklanikler, 
siklenikler (azulenler hariç), benzen, 
toluen, ksilen 

Bu pozisyonda yer alan alkollerin metal 
alkoksitleri, etanol vegliserolün metal 
alkoksitler 

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler 
ve bunların anhidritleri, halojenürleri, 
peroksitleri ve peroksiasjtleri; bunlann 
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış 
veya nitrozolanmış türevleri 

Kükürt dioksitten imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çikış fiyatının % 50'sini 
geşmeyen imalat 

Disodyum tetrabörat pentahidrattan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
stnıflandırıldığı imalat. Bununla . 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' 
veya -
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki'bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler . 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 ' 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çikış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir.. 

2905 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla 
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkiş 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan metal 
alkolatlar kullanılabilir.. . 

Herhangi bir pozisyonda yer-alan 
girdilerden imalat.Bununla beraber, 
kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında 
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemelidir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış . 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat, 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. . 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

' • • ' . . 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notlan 7.1 ve 7,l3 
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' y 2932 

2933 

2934 

y Fasıl 30 

3002 

- iç eterler ve bunların halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozolanmış türevleri 

- Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller 
ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

' ' . ' • ' . ' \ 

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 

Nükleik asitler ye bunların tuzları; diğer 
heteroksiklik bileşikler 

Eczacılık ürünleri 
aşağıda belirtilenler hariç: 

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya 
teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış 
hayvan kanı; serum ve diğer kan 
fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık 
sağlayan ürünIer(biyoteknolojik işlemle 
elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, 
toksinler, mikroorganizma kültürleri 
(mayalar hariç) ve benzeri ürünler: 

.-' Dozlandırılmtş veya perakende satışa 
hazır durumda, tedavide veya korunmada 
kullanılan iki veya daha fazla ürün 
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan 
karıştırılmamış ürünler 

-Diğerleri: 

- - insan kanı 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, ; 
kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan 
tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemelidir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan : 
girdilerden imalat.Bununla beraber, 
kullanılan 2932 ve 2933 pozisyonlarında . 
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemelidir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
kullanılan 2932,2933 ve 2934 
pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin 
kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemelidir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber, 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%20'sini geçmemesi koşuluyla aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir.. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhartgi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler' 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. •• • 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 

. ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını . 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'inı 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 417) 



- , 9 6 -

I (D 1 (2) I •'• (3) veya (4) 

3003 ve 
3004 

y Fasıl 31 

--Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan 
kanı 

- - Serum .hemoglobin ve serum 
globulini dışındaki kan fraksiyonları 

T - hemoglobin, kan globulini ve serum 
globulini 

- - diğerleri 

İlaçlar (3002, 3005 ve 3006 
pozisyonundakiler hariç) 

-2941 pozisyonunda yer alan 
amikasinden elde edilenler 

- Diğerleri 

Gübreler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

1 

. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler.kiymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetlerinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan djğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi b ;-
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı ' 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber 
3003 ve 3004 pozisyonunda yer alan 
girdiler kıymetleri (birlikte 
hesaplandığında) ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı, bununla beraber 3003 ve 
3004 pozisyonunda yer alan girdiler 
kıymetleri (birlikte hesaplandığında) 
ürünün fabrika çıkış fiyatının'% 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği, 
-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sİ geçmeyen, 
imalat 
Kullanılan tüm.girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber 
aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

. ' • " : . . 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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y 3105 

y Fasıl 32 

y 3 2 0 r 

3205 , 

y Fasıl 33 

3301 

Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin 
maddelerinden ikisini veya üçünü içeren 
mineral veya kimyasal gübreler; diğer 
gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin 
tablet veya benzeri şekillerde veya 10 
kg.'ı geçmeyen ambalajlarda olanları 
aşağıda belirtilenler hariç; 

- sodyum nitrat 
- kalsiyum siyanamid 
- potasyum sülfat 
- magnezyum potasyum sülfat 

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan 
hülasalar; tanenler ve türevleri;boyalar, 
pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; 
boyalar ve vernikler; macunlar; 
mürekkepler 

1 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, 

eterleri ve diğer türevleri 

Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı 
notunda belirtilen müstahzarlardan esası 
boyayıcı laklar olan müstahzarlar' 

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, 
kozmetik veya tuvalet müstahzarları; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun 
olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar 
dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde 
edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı 
yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya 
benzerlerinde 'enflurage' veya 
'maceration' suretiyle elde edilen 
konsantreleri; uçucu yağların terpeninin 
alınmasından arta kalan terpenli yan 
ürünler, uçucu yağların damıtılmış 
aromatik suları ve sulu çözeltileri 

• 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı, bununla beraber aynı 
pozisyonda yer alan girdilerin kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği, 
-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'si geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Bitkisel menşeli tanen hülasalarından 
imalat 

3203, 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 
3205 pozisyonunda yer alan girdiler, 
kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"2 

girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla beraber, aynı grupta yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20* sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını ' 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

1 Fasıl 32'deki Not 3'e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altındâyer-alrnamaları koşuluyla, 
boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kutlanılan gürdendirler. 
, / ' . ' ' • - , " , : ' . • , < . . • - * . , 

L Pozisyon metnininde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir grup olarak adlandırılacaktır ':. -« 

herhangi bir maddenin;1; \ 'X 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 



- 9 8 -

| (IV I (2) I • • ' • (3) veya (4) 

y Fasıl 34 

y 3403 

3404 

y Fasıl 35 

3505 

Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, 
yıkama müstahzarları, yağlama 
müstahzarları, suni mumlar, müstahzar 
mumlar, temizleme veya bakım 
müstahzarları, ışık temini için kullanılan 
her türlü mumlar ve benzerleri, model 
yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi 
mumları ve alçı esaslı dişçilik 
müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç: 

Ağırlık itibarıyla % 70'ten az olmak 
koşuluyla bitümenli minerallerden elde 
edilen petrol yağları veya sıvı yağlar 
içeren yağlama müstahzarları 

Suni mumlar ve müstahzar mumlar: 

- Parafın esaslı müstahzar mumlar, petrol 
mumları, bitümenli minerallerden elde 
edilen mumlar, yağlı mum veya pullu 
mum 

-Diğerleri 

Albüminoid maddeler; değişikliğe 
uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer 
nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya 
esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası 
nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş 
diğer nişastalar olan tutkallar: 

• 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

-1516 Pozisyonundaki mum karakterini 
haiz hidrojenize yağlar; 
- 3823 pozisyonundaki mum karakterini 
haiz, sınai yağ alkolleri veya kimyasal 
olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve 
- 3404 pozisyonundaki girdiler; • 
hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat. 

Bununla bereaber, bu girdiler, kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 2Q'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ınl • 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

/ 

özel işlemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Nottan 7,1 ve 7.3 
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y3507. 

Nişasta eterleri ve esterleri 

Diğerleri 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzar enzimler 

3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Fasıl 36 . Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni 
mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; 
ateş alıcı maddeler 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

y Fasıl 37 

3701 

3702 

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta 
kullanılan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale 
getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş 
düz filmler (kağıt, karton veya mensucat 
hariç olmak üzere herhangi bir 
maddeden); anında develope olarak 
fotoğraf veren boş, düz, hassas hale 
getirilmiş filmler (seri halinde olsun 
olmasın) 

-Renkli fotoğraf için anında devolope 
olarak fotoğraf veren filmler (seri 
halinde) 

- Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.. 

Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde 
hassas hale getirilmiş boş fotoğraf 
filmleri (kağıt, karton veya mensucat 
dışındaki herhangi bir maddeden); rulo 
halinde anında develope olarak fotoğraf 
veren filmler (hassas, boş ) 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702 
Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Bununla beraber, 3702 
pozisyonundaki girdiler, kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldıgı 
imalat. Bununla beraber 3701 ve 3702, 
pozisyonlarındaki girdiler 
kıymetleri(beraber hesaplandığında )ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20'unu geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldıgı imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının.% 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %'40'ını. 
geçrne'yen imalat, 
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3704 Fotoğrafçılıkta kullanılan İevha, film, 
kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat 
develope edilmemiş) 

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ila 3704 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda smıflandınldığı imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

y Fasıl 38 

y 3801 

y3803 

y 3805 

y3806 

y3807 

3808 

Muhtelif kimyasal maddeler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

- Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan 
kolloidal grafit ve yarı kolloidal grafit; 
elektrotlar için karbonlu hamurlar 

- Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla 
%30'dan fazla grafitin mineral yağlarla 
olan karışımları 

Rafine edilmiş tali oil (sıvı reçine) 

Sülfat terebantin esansı, saflaştınlmış 

Ester sakızları 

Odun katranı (Odun katranı zifti) 

Haşarat öldürücü.kemirici hayvanlara 
karşı koruyucu.zararlı mantarları ve 
bitkileri yok edici.sürgünleri önleyici 
ürürünler ve bitkilerin büyümesini 
düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri 
ürünler (parekende satılacak şekillerde 
veya ambalajlarda veya müstahzar haline 
getirilmiş)(kükürtlü şerit .fitil ve mumlar 
ile sinek kağıtları gibi) , 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.; 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
Ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

3403 pozisyonundaki kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmeyen imalat 

Ham tali oil (sıvı reçine )'in rafine edilmesi 

Sülfat terebantinin ham esanslarının 
damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması 

Reçine asitlerinden imalat 

Odun katranının damıtılması-

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat.' 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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3809 

3810 

3811 

3812 

3813 

3814 

3818 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan mensucat, kağıt,deri ve 
benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre 
veya fınisaj" müstahzarları.boyayıcı 
maddelerin sabitleştirilmesini veya 
boyama işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (ömeğin;müstahzar haşıl ve 
apreler.müstahzar mordanlar gibi) 

Metal satıhlarının temizlenmesinde 
kullanılan müstahzarlar, metallere lehim 
ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı 
müstahzarlar ve diğer yardımcı 
müstahzarlar;metal ve diğer maddelerden 
meydana gelen lehim ve kaynak pastaları 
ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının 
ve elektrotlarının sıvanmasında veya 
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar . 

Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, 
oksidasyonu durdurucu maddeler, 
peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici 
maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, 
katkılar ve minaral yağlar (benzin dahil) 
veya mineral yağlar gibi aynı amaçla. 
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer 
müstahzar katkılar 

- yağlama yağları için, bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar veya 
petrol yağları içeren müstastahzar 
katkılar 

- Diğerleri 

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı 
müstahzarlar, kauçuk ve plastikler için, 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan plastifıyan bileşikler; 
oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve 
kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale 
getirmede kullanılan diğer stabilizatör 
bileşikler 

Yangın söndürme aletleri için dolgu 
maddeleri ve bileşimler; her çe$it yangın 
söndürme bombaları 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan organik karma 
çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik 
çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

Elektronikte kullanılmak üzere dopc 
edilmiş kimyasal elementler (disk, pul 
veya benzeri şekillerde); elektronikttı 
kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal 
bileşikler 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geşmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat, •<•<*•• W*.' ;>^v İı - ' fa 

% 
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3819 

3820 

3822 

3823 

3824 

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik 
transmisyonlar için petrol yağları veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle 
%70'den az oranda içeren müstahzar 
sıvılar 

Donmayı önleyici müstahzarlar ve 
donmayı çözücü müstahzar sıvılar 

Bir mesnet üzerinde bulunan 
laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan 
reaktifler ve laboratuvarlarda veya 
teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler 
(3002 veya 3006 pozisyonlarında yer 
alanlar hariç) 

Sınai monokarboksilik yağ asitleri; 
rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ 
alkolleri: 

- Sınai monokarboksilik yağ asitleri; 
rafinaj mahsulü asit yağları 

- Sınai yağ alkolleri: 

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına 
mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan kimya sanayii veya kimya 
sanayine bağlı sanayilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii 
ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil 
); tarifenin başka bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan kimya 
sanaii ve kimya sanayine bağlı sanayilere 
mahsıus artık ürünler 

- Bu pozisyonunda yer alan aşağıda 
belirtilenler: 

Dökümhane maçalarına ve kalıplarına 
mahsus esası tabii reçine olan müstahzar 
bağlayıcılar 

Naftehik asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol 

Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, 
amonyumun veya etanolaminlerin petrol 
sülfonatları hariç); bitümenli 
minerallerden elde edilen tiofenli 
sülfonik asitlerin yağları ve bunların , 
tuzları. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin. 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tünfgirdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandın Idığı imalat., 

3823 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini.geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm '•••. 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 
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İIL J2L (3) veya (4) 

390! ila 
3915 

y3907 

iyon değiştiriciler 

Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum 
teminine yarayan emici bileşimler 

Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler. 

Taşkömürü gazı saflaştınlmasında 
üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve 
kullanılan (spent) oksit 
Sülfonaftenik asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

Fusel yağları ve Dippel yağı 

Farklı anyon içeren tuzların karışımları 

Jelatin.esaslı kopyalama patlar, (kağıttan 
veya dokumaya elverişli maddelerden bir 
mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) 

- Diğerleri 

İlk şekillerde plastikler, bunların 
döküntü, kalıntı ve hurdaları (3907 
pozisyonunun bir kısmı ve 3912 
pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir); 

- ilave homopolimerizasyon ürünleri 
(toplam poİimer muhtevası bakımından 
ağırlık itibariyle %.99'dan fazla tek 
monomer katkılı ürünler) 

• Diğerleri 

- Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril-
bütadien-stiren kopolimeri (ABS)'den) 
den olanlar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
ve 
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen, 
imalat' 

- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %20'sini geçmeyen imalat' 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.' 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

1 Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sımflandırılan.gîrdi'lerden oluşar* 
ürünlerde, sözkonusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubjî^n uygulanır. , », < 
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d) (?) J2L veya İ£L 

3912 

3916 ila 
3921 

y3916ve 
y3917 

y3920 

• Poliesterden olanlar 

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin 
başka yeinde belirtilmeyen veya yer 
almayan) (ilk şekillerde) 

Plastikten yart-mamuller ve plastikten 
eşya; (3916 pozisyonunun bir kısmı, 
3917 pozisyonunun bir kısmı, 3920 
pozisyonunun bir kısmı ve 3921 
pozisyonunun bir kısmı hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda. •' 
belirtilmiştir); 

- Yassı ürünler (sadece-yüzey 
işlemlerinden daha ileri işlem görmüş 
dikdörtgen ve kareden başka şekilde 
kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha 
ileri işlem görmüş diğer ürünler 

-Diğerleri: 

- - İlave homopolimerizasyon ürünlerj 
(toplam polimer muhtevası bakımından 
ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek 
monomer katkılı ürünler) 

; - Diğerleri' 

Profiller ve ince ve kalın çubuklar 

- İyonomer levhalar ve filmler 

-rejenere selülozdan, poliamidlerden, 
veya polietilenden levhalar" 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika • 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen ve/veya 
tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) 
imalat 

Ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan 
kullanılan her hangi bir girdinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini 
aşmayan imalat 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen ve 
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen, ' 
imalat' 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat1 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
- ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %20'sini geçmeyen, 
imalat 

Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak 
üzere metal iyonları ile kısmen nötralize 
edilmiş metakrilik asit ve etilen kopolimeri 
olan kısmi termoplastik tuzlardan imalat 

Ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

' Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 391-1 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan 
ürünlerde, sözkonusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu içintıygulanır. 
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I fi) I (2) I (3) veya (4) 

'. -y3921 

3922 ila 
3926 

y Fasıl 40 

y4001 

4005 

4012 

y4017 

y Fasıl 41 

y4102 

4104 ila 
4107 

4109 

Fasıl 42 

Plastikten metalize folyeler 

Plastikten eşya 

Kauçuk ve kauçuktan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Ayakkabılar için lamine edilmiş tabakalar 
veya krep kauçuk 

Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize 
edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, 
tabaka veya şerit halinde) 

Kauçuktan sırt geçirilmiş veya 
kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu 
lastikleri veya tekerlek bandajları, dış 
lastikler için değişebilir sırtlar ve -
kolanlar: 

- Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, 
dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları 

- Diğerleri 

Sertleştirilmiş kauçuktan eşya 
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve 
köseleler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü 
alınmış 

Deriler, kılları veya yünleri alınmış (4108 
veya 4109 pozisyonlarındaki deriler 
hariç) 

Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve 
köseleler; metalize deri ve köseleler 

Deri eşya; saraciye eşyası ve.eyer ve 
koşum takımları; seyahat eşyası, el 
çantaları ve benzeri mahfazalar, hayvan 
bağırsağından mamul eşya (ipek böceği 
guddesi hariç) 

Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek 
derecede transparan' polester yapraklardan 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin,' 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 

Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk 
hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi 

4011 ve 4012 pozisyon larında yer alan 
girdiler hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. . 

Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin 
alınması 

ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

4104 ila 4107 pozisyonlarındaki derinin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini 
geçmeyen imalat. 

" •' --K : •.. 

'* 

1 Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-Ha ı̂meter (öm, Hazefaktör) ile ASTM D̂ 1003-16'ya 
göre ölçülen optik geçirgenliği %2'den daha az olan yapraklar *. •••. ? 
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I (1) | . (2) ' I (3) veya (4) 

"y Fasıl 43 

y4302 

4303 

y Fasıl 44 

y 4403 

y4407 

y4408 

y4409 

y 4410 ila 
y4413 

y4415 

y4416 

Kürkler ve taklit kürkler; bunların 
mamulleri 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, 
(birleştirilmiş): 

- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde, 

-Diğerleri 

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve 
kürkten diğer eşya 

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya 
yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış, kalınlığı ömm.yi geçen 
ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış 
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etmiş) 

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş 
kaplamaltk yapraklar ve kontraplak için 
yapraklar ve uzunlamasına testere ile 
biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi 
geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, . 
zımparalanmış veya (V) şeklinde bağlantı 
teşkil etmiş) 

Herhangi bir kenarında veya yüzünde 
sürekli olarak şekil verilmiş 
(rendelenmiş, zımparalanmış veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etmiş olsun 
olmasın): 

- Zımparalanmış veya (V) şeklinde 
bağlantı teşkil edilmiş olanlar 

- Köşebentler ve pervazlar 

Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış 
süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga 
levhalar dahil) 

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes 
sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri 
ambalajlar 

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, 
ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam 
ve parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak 
birleştirilmemiş kürklerin kesim ve 
birleştirilmesine ilaveten ağartma veya 
boyama 

Birleştirilmemiş, dabaklanmış veya 
aprelenmiş kürklerden imalat 
4302 pozisyonunda yer alan 
birleştirilmemiş, dabaklanmış ve 
aprelenmiş kürklerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kabaca şekil verilmiş (kabukları veya 
kısırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak 
ağaçlardan imalat 

Rendeleme, zımparalama veya (V) şeklinde 
bağlantı teşkil etme 

Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama' 
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etme 

Zımparalama veya (V) şeklinde bağlantı 
teşkil etme 

Kornişleme veya kalıplama 

Komişleme veya kalıplama 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga 
levhalardan imalat 

tki esas yüzütesterelemeden daha ileri işlem 
görmemiş fıçı tahtalarından'imalât 

' * • - " ' . • 

• . ' • ' • ' • • • 

. / ' . • ' • ' 

. » • . . ' , 
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I (1) - I (2) I (3) veya (4) 

y 4418 

y 4421 

y Fasıl 45 

4503 

Fasıl 46 

Fasıl 47 , 

y Fasıl 48 

y 4S1I 

4816 

4817 

y48l8 

y4819 

y4820 

- Bina ve inşaat için marangozluk 
mamulleri ve doğrama parçaları 

- Köşebentler ve pervazlar 

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura 
çivileri 

Mantar ve mantardan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii mantardan eşya 

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli 
diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve 
hasırcı eşyası 

Odun veya diğer lifli selülozik 
maddelerin hamurları; gen kazanılmış 
kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve 
hurdalar) 

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, 
kağıttan veya kartondan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Üzerleri çizilmiş, kaplanmış veya sadece 
kare biçimine getirilmiş kağıt ve karton 

Karbon kağıdı, kendinden kopya eden 
kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları 
(4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu 
teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara 
konularak perakende satılacak hale 
getirilmiş olsun, olmasın) 

Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz 
kartpostallar ve haberleşme kartları; 
bunların kağıt ve kartondan kutuları 
(poşetler ve benzeri zarflar içine takım 
halinde yerleştirilmiş olanlar) 

Tuvalet kağıdı 

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan 
veya selüloz lif tabakalarından kutular, 
mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj 
kutuları 

Mektupluk bloknotlar 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat.bununla 
beraber hücreliahşap levhalar.padavralar ve 
'shakes'Ier.kullanılabilir 

Komişleme veya kalıplama 

4409 Pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap 
hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki ahşap malzemeden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı. 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi. bir 
pozisyonda sınıflandınldığı ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetınm, * * 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını " 
geçmeyen imalat ' ' i 
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I . (1) I ' (2) I 'O) veya . (4) 

y4823 

y Fasıl 49 

4909 

4910 

y Fasıl 50 

. y5003. 

5004 ila 
y 5006 

5007 

Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve 
selüloz lif tabakaları (Ölçüsüne veya 
şekline göre kesilmiş) 

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve 
baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve 
makina yazısı metinler ve planlar 

Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik 
kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları 
(resimli, zarflı veya süslemeli olsun, 
olmasın) 

Matbu her türlü takvim (blok halinde 
takvimler dahil); 

- "Devamlı" türden olan takvimler veya 
kağıt veya karton dışındaki maddelerden 
mamul mesnetler üzerine takılı olan blok 
halindeki takvimler 

- Diğerleri 

Jpek 

aşağıda belirtilenler hariç; 

ipek döküntüleri'(çekilmeye elverişli 
olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve 
ditme suretiyle elde edilen döküntüler 
dahil), karde edilmiş veya taranmış 

tpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde 
edilen iplikler 

tpek Veya ipek döküntülerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

4909 veya 4911 pozisyonu dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

4909 veya 4911'pozisyonu dışındaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya . 
taranması 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış'diğer 
tabii liflerden, 
-kimaysal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

Tek kat iplikten imalat' 

t 
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ÜL J2L J2L veya ÜL 

y Fasıl 51 

5106 ila 
5110 

5111 ila 
5113 

-Diğerleri 

Yün ve ince veya kaba hayvan kılr.at 
kılından iplik ve dokunmuş mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yünden,ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından iplik 

Yünden.ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız liflerden, 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıttan • 
imalat1 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalendcrleme, 
çekmeziik apresi, kalıcı finisaj, dekatize ' 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

-Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için . 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

Tek kat iplikten imalat' 

-Hindistancevizi ipliğinden,. 
-tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
-kağıttan 
imalat] 
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(D (2) İ H İ1L 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dckatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraberyapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

y Fasıl 52 • 

5204 ila 
5207 • 

Pamuk . 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Pamuk ipliği 

5208 ila 
5212 • 

Pamuk mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

-Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan ' 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

Tek kat iplikten yapılan imalat' 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
-tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsızliflerden 
- kimyasal maddeler veya tekstil 

. hamurundan, veya 
-kağıttan, 
imalat1 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 
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(D J2L P) .Veya İ£L 

y Fasıl 53 

5306 ila 
5308 

5309 ila 
5311 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; 
kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş 
mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç; • 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden iplik; kağıt ipliği 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden dokunmuş mensucat;kağıt 
ipliğinden dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

-Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden, 
-kimaysal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

Tek kat iplikten yapılan imalat' 

-hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat1 

veya 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofîksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

5401 ila 
5406 

Sentetik ve suni filamentlerden 
iplikler.monofılamentler 

- Karde edilmiş, taranmış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii 
liflerden, 
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I (IV I (2) 1 "(3) : -veya (4) 

5407 ve 
5408 

5501 ila 
5507 

5508 ila 
55U 

5512 ila 
5516 

. Sentetik ve suni filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Sentetik ve suni devamsız lifler 

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş 
ipliği ve iplikler 

Sentetik ve suni devamsız liflerden 
dokunmuş mensucat 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

.-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıt yapımına mahsus girdilerden 
imalat' 

Tek kat iplikten yapılan imalat' 

-hindistancevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden • 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat1 

veya 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

- Karde edilmiş, taranmış veya başka 
şekilde eğritmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii 
liflerden, 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıt yapımına mahsus maddelerden 
imalat' 

Tek kat iplikten yapılan imalat' , 

• . • > ? • • : . • • • • • 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için fakınız. Giriş Notu 5; V*, '' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) ] 



- 1 1 3 

İ Ü (2) JSL veya J£L 

• Diğerleri -hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden, 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat1 

veya 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalcnderleme, 
çekmczlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan 
baskılama (kullanılan baskısız 
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

y Fasıl 56 

5602 

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; 
özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve 
bunlardan mamul eşya; 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş olsun olmasın): 

- İğne işi keçe 

- Diğerleri 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden, 
imalat* 

- tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat1 

Bununla beraber; 
- 5402 pozisyonundaki polipropilen 

fılamcntlerinin, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 

polipropilen liflerin 
veya, 
- 5501 pozisyonundaki polipropilen 

fılament demetlerinin,' 
denominasyonlan tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az plan tek katlı fılament 
veya liflerinin, kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak 
koşuluyla kullanılabildiği imalat 

- tabii liflerden, 
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik 
devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan 

imalat1 

1 Dokumaya elverişli girdi karşımlarmdan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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1 (') I (2) I (3) v .va (4) 

5604 

5605 

5606 

Fasıl 57 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; 
dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 
5405 pozisyonlarındaki şerit ve 
benzerleri (kauçuk veya plastik 
emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış) 

- Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 

-Diğerleri 

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize 
iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, 
şerit veya toz şeklindeki metalle 
birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 
5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve 
benzerleri 

Gipe iplikler, 5404 ve 5405 
pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri 
(gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler 
ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik 
(kıtık, şenil iplikler dahil); senet iplik 
(chainette) 

Halılar ve diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları: 

- İğne işi keçeden 

' 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip veya 
halattan imalat 

- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabi 
liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil' 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat1 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

- tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat' , 

Bununla beraber; 
- 5402 pozisyonundaki polipropilen 

fîlamentlerinin, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 

polipropilen liflerin 
veya, 

- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
filament demetlerinin, 

/ " : : . . . . 
/ 

V'- i "'' '' 
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(2) I (3) veva (4) 

y Fasıl 58 

5805 

- Diğer keçeden 

-Diğerleri 

özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş 
dokumaya elverişli mensucat; dantela; 
duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; 
işlemeler; 

aşağıda belirtilenler hariç: 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

-Diğerleri 

El ile dokunmuş duvar haltları (Gobelins, 
Flanders, Aubusson, Beauvais ve 
benzerleri) ile iğne işlemesi duvar 
halıları (küçük nokta,kanaviçe gibi) 
(hazır eşya halinde olsun olmasın) 

denominasyonlan tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı filament 
veya liflerinin, kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak 
koşuluyla kullanılabildiği imalat 

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, 

imalat1 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- suni ve sentetik filament ipliklerinden, 
- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış suni 
ve sentetik devamsız liflerden, 

imalat' 

Tek kat iplikten imalat1 

- Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal maddelerden veya tekstil . 
hamurlarından, 
imalat1 

veya, 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 'kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.A 
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I (D I (2) I (3) veya (4) 

5810 

5901 

5902 

5903 

5904 

5905 

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler 

Kitap veya benzerlerinin dış 
kapaklarında kullanılan türden zamk 
veya nişastalı maddelerle sıvanmış 
dokumaya elverişli mensucat; mühendis 
muşambası veya şeffaf bezler; hazır 
tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran 
ve benzeri sertleştirilmiş mensucat 

Naylon veya diğer poliamidlerden, 
poliesterden veya viskoz ipeğinden elde 
edilen yüksek mukavemetli iplikten her 
nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 
mensucat: 

- Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya 
elverişli madde oranı %90'ı geçmeyenler 

- Diğerleri 

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya plastikle lamine edilmiş mensucat 
(5902 pozisyonundakiler hariç) 

Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun 
olmasın); bir sıvama veya kaplama 
maddesinin dokumaya elverişli mesnet 
üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer 
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş 
olsun olmasın) 

Dokumaya elverişli maddelerden duvar 
kaplamaları: 

- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler 
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olanlar 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin : 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini. 
geçmeyen, 
imalat 

İplikten imalat 

İplikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama; kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama . 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini 
geçmeyen) 

İplikten imalat' 

İplikten imalat / ' , 

D i , 

' • ' • ' ' • • • ' • 

İt ı , 

t" 
x- ' ''' - 'i-1. 
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ÜL (2) J2L veya (4) 

• Diğerleri 

Kauçuklu mensucat (5902 
pozisyonundakiler hariç): 

- örülmüş olanlar 

- Sentetik filament ipliklerinden mamul 
diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği 
dokumaya elverişli madde oranı % 90'ı 
geçenler) 

- Diğerleri 

Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış 
diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye 
fonları veya benzeri işler için boyanmış 
bezler (tualler) 

. Dokumaya elverişli maddelerden 
dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba,. 
ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); 
beyaz alevli lambalar için gömlekler ve 
bunların imaline yarayan boru şeklinde 
örme mensucat (emdirilmiş olsun 
olmasın): 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, 
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
imalat' 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmeziik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

- Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden veya 
- kimyasal maddeler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat1 

Kimyasal girdilerden imalat 

İplikten imalat 

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

1 r -
1 Dokumaya elverişli girdi kakımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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m J2L (3) veya İ£L 

5909 ila 
5911 

- Beyaz alevli lambalar için gömlekler, 
emdirilmiş . 

-Diğerleri 

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya 
elverişli maddelerden mamul eşya: 

- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar 
dışındaki cilalama diskleri ve halkaları 

- Genellikle kağıt yapımında veya diğer 
teknik amaçlarla kullanılan türde 
dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş 
olsun olmasın)(kaplanmış veya sıvanmış 
olsun ûlmasın),tek veya çok katlı çözgü 
ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya 
sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan 
çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli düz 
dokunmuş 

•Diğerleri 

Boru şeklinde lamba gömleği için 
dokunmuş mensucattan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü 
mensucattan veya paçavradan yapılan 
imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- aşağıdaki girdilerden: 

-politetrafloroetilen ipliğinden1, 
-poliamid ipliğinden (çokkatlı, fenolik 

reçineyle kaplanmış veya sıvanmış) 
- m-fenilendiamin ve isonaftalik asit 
condensasyonundan elde edilen, aromatik 
poliamid sentetik liflerinden mamul 
iplikten, 

-politetrafloroetilen monofillerinden1, 
- poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik 

tekstil lifi ipliği, 
-cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile 

kaplanmış ve acrilik iplikle gipe edilmiş)1 

-poliesterin, tetraftalatik asit 
reçinelerinin, 1,4 
siklohegzandimentolun ve isonaftalik 
asitin kopoliester monofilamentlerinden 

- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat2 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat1 

Fasıl 60 örme Eşya -Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, 
imalat2 

hf %c 

VS*"- ^ 
Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır 

: Dokumaya elverişli girdi karşımlarmdan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakını^Ciriş Notu S. 
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Ü I L J2L (3) veya J£L 

Fasıl 61 

y Fasıl 62 

y 6202, 
y 6204, 
y 6206, 
y 6209 ve 
y6211 

y6210 ve 
y6216 

6213 ve 
6214 

örme giyim eşyası ve aksesuarları 

- Şekline göre kesilmiş parçalardan 
veya örülerek şekillendirilmiş, iki 
veya daha fazla örme mensucatın 
dikilmesi veya başka surette 
birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş) 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Kadın, kız çocukları ve bebekler için 
giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli 
olanlar) 

Alüminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, 
kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri 
eşya: 

- İşlemeli olanlar 

İplikten imalat1' 

- Tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat' 

İplikten imalat1' 

İplikten imalat 
veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 
mensucattan imalat2 

İplikten imalat2 

veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış 
mensucattan imalat2 

1 2 Ağartılmamış tek kat iplikten imalat ' , 
veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 

2 
mensucattan imalat 

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul Ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. "X 
2 Bakınız Giriş Notu 6. 

\ ' » ı * 
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(i) (2) (3) .yeva İ£L 

6217 

• Diğerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; 
giyim eşyasının veya giyim eşyası 
aksesuarlarının parçaları (6212 
pozisyonundakiler hariç): 

- işlemeli olanlar 

- Alüminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

- Yaka Ve kol ağızları için iç astarlar 
(kesilmiş) 

• Diğerleri 

12 Ağartılmamış tek iplikten imalat ' veya 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
tcrmofîksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılamayı 
mütakiben bitirme işlemi (kullanılan 6213 
ve 6214 pozisyonundaki baskısız eşyanın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
47,5'ini geçmeyen) " . • 

İplikten imalat1 

veya, 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 
mensucattan imalat1 

iplikten imalat' 
veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış 
mensucattan imalat1 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir . 
pozisyonda sınırlandırıldığı) 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

iplikten imalat' 

y Fasıl 63 

t>301 ila 
6304 

Dokumaya elverişli maddelerden diğer 
hazır eşya;takımlar; kullanılmış giyim 
eşyası ve dokumaya elverişli 
maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak . 
çarşafları ve benzerleri; perdeler ve 
benzerleri; diğer mefruşat eşyası: 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

- Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil * 
hamurundan imalat2 / 'W 

1 Bakınız Giriş Notu 6 ' 
2 Dokumaya elverişli girdi karşıtlılarından mamul UrUhlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S 
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I (D I E ) ••• I »). veya (4) 

6305 

6306 

6307 

6308 

y Fasil 64 

6406 

-Diğerleri: 

- - iş lemeli olanlar 

--Diğerleri 

Ambalaj için torba ve çuvallar . ' • ' . 

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış 
storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya 
kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp 
eşyası: 

- Dokunmamış mensucattan • 

- Diğerleri 

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri 
ve peçetelerin yapımında kullanılan 
mensucat ve ipliklerden müteşekkil 
takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun 
olmasın) ve benzeri dokumaya elverişli 
eşya (perakende olarak satılacak hale 
getirilmiş) 

Ayakkabılar; getrler ve benzeri eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki 
tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış 
ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç . 
tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; 
getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri 
eşya; ve bunların aksamı 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat1,2 

veya 
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar 
hariç) mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi. 
koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat • 

-Tabii liflerden, veya,' 
- İcarde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
sentetik ve suni devamsız liflerden, veya . 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, 
imalat3 

-Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hanurundan imalat1,3 . 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat1,3 . 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Takımı oluşturacak parçalardan herbiri, 
takım içinde olmaması halinde kendilerine 
ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini ' 
karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli 
olmayan eşyalar, toplam kıymetleri takımın 
fabrika çıkış fiyatının % 15'inl geçmemek 
koşuluyla takım içinde yer alabilir. 

6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya • 
diğer taban elemanlarına takılmış, yüzler 
hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smtflandırıldığı imalat 

1 Bakınız Giriş Notu 6 
2 örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek vyaorjUlerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen ela&ki'-yeya 
kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6. . . ; ,v, ' • ' • • ' . - . 
3 Dokumaya elverişli girdi karşımlarmdan mamul ürünlerle ilgillözel koşullar içirt bakınız Giriş Notu 5 
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y Fasıl 65 

6503. 

6505 

y Fasıl 66 

6601 

Fasıl 67 

y Fasıl 68 . 

y 6803 

y 6812 

y6814 

Fasıl 69-

y Fasıl 70 

: • • 

Başlıklar ve aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

650 T Pozisyonunda yer alan şapka 
taslakları ye disklerinden yapılmış keçe 
şapkalar ve diğer keçe başlıklar 
(astarlanmış veya donatılmış olsun • 
olmasın) 

Dantel, keçe veya diğer dokumaya 
elverişli rrtaddelerden yapılmış veya 
Örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça 
halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç); 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın); her türlü maddeden saç fileleri 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın) 

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, 
iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar.ve 
bunların aksamı. 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri 
(bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri 
ve benzeri şemsiyeler dahil) 

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve 
bunlardan eşya; yapma.çiçekler; insan 
saçından eşya 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya 
benzeri maddelerden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç 

Kayağan taşı veya aglomere kayağan 
taşından eşya 

Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile 
magnezyum karbonat esaslı 
karışımlardan eşya 

Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) 
(kağıt, karton veya diğer maddelerden bir 
mesnet üzerinde) 

Seramik mamulleri 

Cam ve cam eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Kullanılan tüm.girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat1 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin . 
Ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

işlenmiş kayağan taşından imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerinden imalat 

İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

. . . ' • . 

-

Bakınız Giriş Notu 6 * 
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I (1) . | (2) I ' (3) veva f4) 

y7003, 
y 7004 ve 
y7005 

7006 

7007 

7008 

7009 

7010 

7013 

y7019 • 

y Fasıl 71 

y 7101 

y7102, 
y7103 ve 
y 7104 

7106,7108 
ve 7110 

Yansıtıcı tabakası olmayan cam 

7003,7004 ve 7005 pozisyonlarındaki 
camların kavislendirilmiş, kenarları 
işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye 
yapılmış veya başka şekilde işlenmiş 
fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş 
ve donatılmamış olanları 

Emniyet camları [sertleştirilmiş, 
(temperlenmiş), veya lamine edilmiş 
camlardan] 

Çok katlı yalıtım camları 

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) 
(dikiz aynaları dahil) 

Cam damacana, kavanoz, şişe.küçük şişe, 
çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer 
kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında 
kullanılmaya elverişli cinsten); camdan 
konserve kavanozları; camdan tıpa, 
kapak ve benzerleri 

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev 
tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 
ve 7018 pozisyonundakiler hariç) 

Cam liflerinden (iplik hariç) eşya 

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, 
kıymetli metallerle kaplama metaller ve 
bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci 
eşyası; metal paralar 

aşağıda belirtilenler hariç; 
Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi 
tutulmuş ye taşınmasında kolaylık 
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe 
dizilmiş) 

İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar 
(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde 
edilmiş) 

Kıymetli metaller: 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 
veya 
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sint geçmemesi. 
koşuluyla cam kesim işlemi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir. 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat veya 
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi 
koşuluyla cam kesim işlemi 
veya . 
elde Üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'Sini geçmemesi 
koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde 
dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç) 

- Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş 
ipliklerden, ipliklerden veya yontularak 
şekil verilmiş ipliklerden, 
veya 
-camyününden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlardan imalat . . . ' ' • ' " ' ' " , 

• « • ' ' ' ' . ' ' ' • ; 
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ı (D ı (2) İ1L veya M. 

y7107, 
y7109 ve 
y 7111 •';'. 

7116 

7117 

• işlenmemiş olanlar 

- Yarı işlenmiş veya pudra halinde 
olanlar 

Kıymetli metallerle kaplanmış metaller 
(yarı-işlenmiş) 

Tabii inci veya kültür incilerinden, 
kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan 
eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla 
elde edilmiş) 

Taklit mücevherci eşyası 

7106,7108 ve 7110 Pozisyonlarında yer 
almayan girdilerden imâlat, 
veya 
7106,7108 ve 7110 pozisyonlarında yer 
alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya 
kimyasal işlemlerle ayrıştırılması, 
veya 
7106,7108 ve 7110 pozisyonlarında yer 
alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya 
adi metallerlerle alaşımlarının yapılması 

işlenmemiş kıymetli metallerden imalat 

Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden 
(işlenmemiş) imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 
veya . 
Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmamak 
koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış 
adi metallerden imalat 

y Fasıl 72 Demir ve çelik 

aşağıda belirtilenler hariç; 

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yan-
mamuller 

7208 ila Demir veya alaşımsız çelikten yassı 
7216 hadde mamulleri, profiller, çubuklar 

7217 Demir veya alaşımsız çelikten teller 

• y7218 , Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı 
7219 ila hadde mamulleri, çubuklar, profiller 
7222 

7223 Paslanmaz çelikten teller 

y 7224, Diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller, 
7225. ila' yassı hadde mamuleri.sıcak haddelenmiş 
7228 çubuklar (düzensiz kangallar halinde) 

profiller; alşımlı veya alşımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanılan içi boş 
çubuklar 

7229 Diğer alaşımlı çelikten teller 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

7201, 7202,7203, 7204 ve 7205 
pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat 

7206 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7218 Pozisyonunda yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

7206, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer 
alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden 
imalat 

7224 PozisyonurîÜaki yarı mamul'1., 
girdilerden imalat •' 
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(IV I . (2) I (3) veya (4T 

y Fasıl 73 

y730I 

7302 

7304,7305 
ve 7306 

y7307 

7308 

y 7315 

. y Fasıl 74 

7401 

Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Palplanşlar -

Demir veya çelikten demiryolu ve 
tramvay hattı malzemesi; raylar, 
kontraylaf, makas dilleri, makas 
göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi 
çubukları, dişli raylar, traversler, 
cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, 
sıkıştırma levhaları vckramponlar, 
rayların döşenmesi, eklenmesi veya 
sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve 
çubukları ile özel olarak imal edilmiş 
diğer parçalar ' :. , • 

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten 
ince ve kalın borular, içi boş profiller 

Paslanmaz çelikten boru bağlantı 
parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO 
NoX5CrNiMol712) 

Demir veya çelikten inşaat (9406 
pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) 
ve inşaat aksamı (köprüler, köprü 
aksamı, bent kapaklan, kuleler, pitonlar, 
ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, 
kapılar, pencereler ve bunların 
çerçeveteri ve kapı eşikleri, kepenkler, 
korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta 
kullanılmak üzere hazırlanmış demir 
veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, 
borular ve. benzerleri 

Patinaj zincirleri 

Bakır ve bakırdan eşya 

aşağıda belitilenler hariç; 

Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip 
bakır) '. v 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden ' 
imalat 

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7206,7207,7218 ve 7224 pozisyonlarında 
yer alan girdilerden imalat . 

Kıymeti ürürnün fabrika çıkış fiyatının % 
35'ini geçmemek koşuluyla dövülmüş 
taslakların tornalanması, delinmesi, 
deliklerin genişletilmesi (reaming), 
deburring işlemi, diş açılması, kum 
püskürterek temizlenmesi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 
.Bununla beraber, 7301 Pozisyonunda yer 
alan kaynaklı profiller ve köşebentler 
kulanılmayabilir. 

Kullanılan 7315 Pozisyonunda yer alan 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandın Idığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan turp girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırdığı imalat. 

• : ' " 
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I (D I . (2) I f3) veva (4) 

7402 

'7403 

7 4 0 4 .-.••. 

7405 , 

y Fasıl 75 

7501 ila 
7503 

y Fasıl 76 

7601 

7602 

Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik 
rafine için bakır anotlar . 

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları 
(ham): 

- Rafine edilmiş bakır .' 

- Bakir alaşımları ve diğer elementler 
içeren rafine edilmiş bakır 

Bakır döküntü ve hurdaları 

Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar) 

Nikel ve nikelden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve 
nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; 
işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve 
hurdaları 

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 

aşğıda belirtilenler hariç; 

işlenmemiş alüminyum 

Alimunyum döküntü ve hurdaları 

' - . - . ' • • ' ' ' • - ' : - • • • • ' • v 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat. 

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya 
bakır döküntü ve hurdalarından imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir. 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika.çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, , 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulanıİan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum 
döküntü ve hurdalarından elektroliz veya 
ısıl işlem yoluyla imalat • 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

' • • • ' . • • . • . ' • ' • • 
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UL (2) M. veya J*L 
y7616 Alüminyumdan eşya [(alüminyum 

tellerden tüller, mensucat, örgü ve 
kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat 
ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz 
veya devamlı bantlar dahil)] 
alüminyumdan metal depluvayye 

- Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
bununla birlikte, sonsuz veya devamlı 
bantlar da dahil, mukavemetlendirici 
mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler 
ve alüminyum tellerden bunlara benzer 
girdiler veya alüminyum depluvayye 
kullanılabildiği, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen 
imalat 

Fasıl 77 Armonize Sistem Nomanklatüründe 
ileride kullanılmak amacıyla saklı 
tutulmuştur. 

y Fasıl 78 

7801 

7802 

Kurşun ve kurşundan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

Kurşun döküntü ve hurdaları 

- Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulanılan. tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

'işlenmemiş' veya 'külçe' kurşundan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

y Fasıl 79 Çinko ve çinkodan eşya 

7901 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş çinko 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
-kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi, bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
Bununla beraber.7902 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar Külfanılmayabilir. 
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I ( 1 ) I ( 2 ) :.•;•! O) veya (4) 

7902 

y Fasıl 80 

8001 

8002 ve 
8007 

Fasıl 81 

y Fasıl 82 

8206 

8207 

Çinko döküntü ve hurdaları 

Kalay ve kalaydan, eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kalay 

Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan 
diğer eşya 

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan 
mamul eşya: 

- Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve 
bunlardan mamul eşya 

-Diğerleri 

Adi metallerden aletler.bıçakçı eşyası ve 
sofra takımları; adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin 
iki veya daha fazlasından meydana gelen 
aletler (perakende satış için hazırlanmış 
takım halinde) 

El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) 
veya makinalı aletlerin değişebilen 
aletleri (basınçla çukurlaştırma, 
ıstampalama, 
zımba ile delme, set ve yiv açma, 
raybalama, frezeleme, tornalama, 
vidalama gibi) (metallerin çekilmesine 
veya ekstrüzyonla işlem görmesine 
mahsus haddeler ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus aletler dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

" • • ' ' / . . 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
Bununla bcraber,8002 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan ürünle aynı pozisyonda yer alan 
tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat > 

Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 8202 ila 8205 
pozisyonları dışında herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, 8202 ila 8205 
pozisyonlarındaki aletler, kıymetleri takım 
halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
I5'ini geçmemek koşuluyla takıma dahil 
edilebilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını. . "' • 
geçmeyen, ~ 
imalat •' .; 

' '. • 7 •• . '• 
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(D J2L (3) J2L 

8208 

y 8211 

8214 

8215 

Mekanik makina ve cihazlara mahsus 
bıçaklar ve kesici ağızlar 

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızlan tırtıklı 
olsun olmasın)(kapanan budama çakıları 
dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç) 

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve • 
hayvan kırkmaya mahsus makinalar, 
kasap ve mutfak satırları, et baltalan, et 
kıyma bıçaklan ve kağıt bıçaklan gibi); 
manikür veya pedikür takımları ve 
aletleri (tırnak törpüleri dahil) 

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli 
kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ 
bıçakları, şeker maşaları ve benzeri 
mutfak ve sofra eşyası 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, • 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları 
ve bıçak ağızlan kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları 
kullanılabilir. ' > 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları 
kullanılabilir. 

y Fasıl 83 

y8302 

y8306 

Adi metallerden çeşitli eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Binalar için diğer donanım.tertibat ve 
benzeri eşya; otomatik kapı kapayıctları 

Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs 
eşyası 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki 
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki 
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

y Fasıl 84 

y8401 

Nüklear reaktörler, kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler; bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nükleer yakıt elemanları 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, . 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat'.,. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kjymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika^kış,.. 
fiyatının %3tftoıur i 

geçmeyen'ftnjflatM *»• :'i€i) 
Sözkonusu kural 31 Aralık 1998 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 
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(D 
8402 

8403 ve 
y8404 

8406 

8407 

8408 

8409 

8411 

8412 

y 8413 

y8414 

8415 

(2L_ . 
Buhar kazanları (aynı zamanda alçak 
basınçlı su buharı da üretebilen merkezi 
ısıtma için sıcak su kazanları hariç); 
kızgın su kazanları 

Merkezi ısıtma kazanları (8402 
pozisyonundakiler hariç) ve merkezi. 
ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar 

Buhar türbinleri 

Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 
doğrusal veya döner pistonlu motorlar 
(patlamalı motor) 

Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı 
pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 
8408 pozisyonlarındaki motorların aksam 
ve parçaları 

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer. 
gaz türbinleri 

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makinalar 

Döner pozitif hareketli pompalar 

Sanayide kullanılan vantilatör ve 
benzerleri 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile 
nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 
ayarlanamadığı cihazlar dahil) 

(3) veya 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını.'. 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 8403 ve 8404 
pozisyonları dışında herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, • 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının,% 40'ını 
geçmeyen, • •, . 
imalat. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış .fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat . / \ , 

W 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat, 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin. 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 
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(D (2) (3]_ veya (4) 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer 
soğutucu ve dondurucu cihazlar 
(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları 
(8415 pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton 
sanayiine mahsus makinalar 

Kalenderler ve diğer hadde makinalart 
(metal veya cam hadde makinaları hariç) 
ve bu makinaların silindirleri 

Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 
santigram veya daha iyi olan teraziler 
hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden 
baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet 
ve cihazlarına mahsus ağırlıklar 

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya 
boşaltma işlerine mahsus makina va 
cihazlar 

Kendinden hareketli buldozerler, 
angledozcrlcr, greyderler, toprak 
tesviyesine mahsus makinalar, 
skreyperler, mekanik küreyiciler, 
ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, 
sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle 
yapan makinalar ve yol silindirleri: 

- Yol silindirleri 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
-kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
-yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldıgı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) VM:. 
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(i) (2) (3) veya (4) 

8430 

y 8431 

8439 

8441 

8444 ila 
8447 

y8448 

8452 

- Diğerleri 

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin 
taşınması, yayılması, tesviyesi, 
sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, 
bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya 
delinmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme 
makinaları; kar küreyicileri ve 
püskürtücüleri 

Sadece ve esas itibariyle yol 
silindirlerinde kullanılmaya mahsus 
aksam ve parçalar 

Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru 
imaline veya kağıt veya karton imaline 
veya finisajına mahsus makina veya 
cihazlar 

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun 
işlenmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar (her cins kesme makina ve 
cihazları dahil) 

Bu pozisyonlarda yer alan tekstil 
sanayiinde kullanılmaya mahsus 
makinalar 

8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil 
makinalarında kullanılmaya mahsus 
yardımcı makina ve cihazlar 

Dikiş makinaları (8440 pozisyonundaki 
kitap dikme makinaları hariç); özellikle 
dikiş makinaları için imal edilmiş 
mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş 
makinalarının iğneleri: 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve ' 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin UrünOn fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve N 

- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını . 
geçmeyen ye 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

•^:*y"%. 
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Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin. 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. . 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

'$se* / • 

^ . j ı 
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(2) _QL veya (4) 

- Dikiş makinalart (yalnız düz dikiş 
yapanlar) (motorsuz olanlarının başlan 
16 kg.ı, motorlu olanlarının da başları 
motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler) 

-Diğerleri 

8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan 
makinalt aletler, bunların aksam, parça 
ve aksesuarları 

Büro makinaları (örneğin, yazı 
makinaları, hesap makinaları, otomatik. 
bilgi işlem makinaları, teksir makinaları, 
tel zımba makinaları) 

Metal dökümhaneleri için dereceler 
(döküm kasaları); döküm plakaları, 
döküm modelleri; metaller (külçe 
kalıpları hariç), metal karbürler, cam, 
mineral maddeler, kauçuk veya plastik 
maddeler için kalıplar 

Her nevi rulmanlar 

Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal 
tabakalardan veya iki ya da daha fazla 
metal tabakalardan yapılmış contalar, 
poşet, zarf veya benzeri ambalajlara 
farklı kompozisyonlarda takım veya grup 
halinde tertiplenmiş contalar; mekanik 
salmastralar 

Bu fasılın başka pozisyonlarında 
belirtilmeyen veya yer almayan 
makinaların aksam ve parçalan (elektrik 
konektörleri, izolatörler, bobinler, 
kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve 
parçalar hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
- Başın (motorsuz) montajında kullanılan 
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı, ve 
- Kullanılan zigzag, ip germe ve çengel 
mekanizmasının halihazırda menşeli olması 
gereken, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını' 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını . 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyondasınırlandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

.<ş. s-r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 
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I : (D I (2) I (3)" veya W 

y Fasıl 85 

8501 

8502 : 

y 8504 

y 8518 

8519 

8520 

8521 

8522 

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve 
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 
cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin 
kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve 
sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar 
ve bunların aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Elektrik motorları ve jeneratörler 
(elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları hariç) 

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları ve rotatif elektrik konvertörleri 

Otomatik bilgi işlem makiıialarına 
mahsus güç sağlama üniteleri 

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri, 
hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş 
olsun olmasın); elektrikli ses frekansı 
yükselteçleri, takım halindeki ses 
amplifikatörleri 

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset 
çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus diğer cihazlar (ses 
kaydedici tertibatı bulunmayan): 

Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer 
ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun 
olmasın) 

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir 
video-turnerla birlikte olsun olmasın) 

Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 
pozisyonlarında yer alan cihazların 
aksam, parça ve aksesuarı 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve • 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
8503pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin (beraber hesaplandığında ) 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu 
geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'jnı 
geçmeyen imalat '", 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının'%30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin' 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

\ 
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(D (2) JSL M. 

Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış 
fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. 
fasıldaki ürünler hariç) 

Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt 
yapılmış plaklar, bantlar ve diğer 
mesnetler (disk imaline mahsus matris ve 
kalıplar dahil fakat 37. fasıldaki ürünler 
hariç): 

- disk imaline mahsus matris ve kalıplar 

• diğerleri 

Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya 
televizyon yayınlarına mahsus verici 
cihazlar (alıcı cihazı veya ses 
kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); 
televizyon kameraları; sabit görüntü 
kameraları ve diğer görüntü kaydedici 
kameralar 

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine 
yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan 
kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol 
cihazları 

Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo 
yayınları, için alıcı cihazlar (aynı kabin 
içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle 
birlikte olsun olmasın) 

Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını 
alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt 
veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun 
olmasın);video (görüntü) monitörleri ve 
projektörleri 

Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 
pozisyonlarında yer alan cihazlara 
mahsus aksam ve parçalar: 

- Sadece veya esas itibariyle video 
(görüntü) kayıt veya tekrar verme 
cihazlarına mahsus olanlar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
8523pozisyonünda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı 
imalat 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeti olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40mı 
geçmeyen^İmâlat •' f1 , ••••'•' 

,f 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin. 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

/Ç 
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(i) JZL (3) veya 

8535 ve 
8536 

8537 

y 8541 

8542 

8544 

8545 

8546 

- Diğerleri 

Elektrik devrelerinin anahtarlanması 
(açılıp kapatılması) veya elektrik 
devresinden korunmasına veya elektrik 
devresine veya devresinden bağlantı 
yapmaya mahsus elektrik teçhizatı 

Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus 
olup, 8535 veya 8536 pozisyonlarında 
yer alan iki veya daha fazla cihazla 
donatılmış tablolar, panolar.konsollar, 
masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. 
fasılda yer alan alet ve cihazlarla 
donanmış olanlar dahil) ve sayısal 
kontrol cihazları (8517 pozisyonunda yer 
alan cihazlar hariç) 

Diyotlar.transistörler ve benzeri yarı 
iletken tertibat; henüz chip halinde 
kesilmemiş disk (wafer) hariç 

Elektronik entegre devreler ve 
mikrodevreler 

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya 
anodize edilmiş olanlar dahil) teller, 
kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve 
diğer izole edilmiş elektrik iletkenler 
(bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş 
olsun olmasın); tek tek kaplanmış 
liflerden oluşan fiber optik kablolar 
(bağlantı parçalan ile veya elektrik 
iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun 
olmasın) 

Elektrik işlerinde kullanılan kömür 
elektrodlar, kömür fırçalar, lamba 
kömürleri, pii kömürleri ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya (metalli veya 
metalsiz) 

Her tür maddeden elektrik izolatörleri 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ım 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
8538pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
r yukarıdaki sınırlar içinde, 
8538pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin (beraber hesaplandığında) 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu 
geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

\ V 

^ 
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(D J2L J2L veya (4) 

Elektrikli makina, cihaz,alet veya elektrik 
tesisatları için tamamen izole edici . 
maddelerden mamul (montaj amacıyla 
döküm sırasında gövde içine gömülmüş 
.küçük metal parçalan içerenler dahil) 
izole edici bağlantı parçalan 
(ömeğin;vidalı duylar) (8546 
pozisyonundaki izalatörler hariç); adi 
metallerden elektrik için iç yüzeyleri 
izole edilmiş borular ve bunların bağlantı 
parçalan 

Primer elektrik pilleri, primer bataryaları 
ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve 
hurdaları jkullanılmış elektrik pilleri, 
bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu 
faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan makina, cihaz veya 
aletlerin elektrikli aksam ve parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin . 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler ve bunların aksam ve 
parçalan; her türlü mekanik (elektro 
mekanik olanlar dahil) trafik 
sinyalizasyon cihazları 
aşağıda belirtilenler hariç, 

Demiryolu veya tramvay hatlannda 
kullanılan sabit malzeme; demiryolları, 
tramvaylar, karayolları, dahili su yollan, 
park yerleri, liman tesisleri veya hava 
limanları için mekanik (elektromekanik 
dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol 
ve kumanda cihazları; bunların aksam ve 
parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm : 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların 
aksam, parça ve aksesuarlan 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Fabrika, antrepo, liman veya 
havalimanlarında kısa mesafelerde eşya 
taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile 
donatılmamış kendinden hareketli yük 
arabaları; demiryolu istasyon 
platformlarında kullanılan türde 
çekiciler, bu taşıtların aksam ve parçaları 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtlan 
(motorlu) (silahla donatılmış olsun 
olmasın) ve bunların aksam ve parçaları 

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir 
yardımcı motoru bulunan tekerlekli ., 
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, " 
imalat ., „„.... . 

• " . ' • • :':•' - , . . ' • / * V 
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Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Jf/Cr-. '\ 
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ÜL 

y 8712 

8715 

8716 

I • . , • ( 2 ) 

-silindir hacmi aşağıda belirtilen • 
kapasitede içten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar: 

- -50 cm3.ü geçmeyenler . 

(3) veya 

•-50 cm3.ü geçenler 

• Diğerleri 

Bilyalı rulmansız bisikletler 

Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk 
taşımaya mahsus benzeri arabalar ve 
bunların aksam ve parçaları 

Her türlü taşıtlar için römorklar ve yan 
römorklar; hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer taşıtlar; bunların 
aksam ve parçalan 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ıni 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

8714 pozisyonunda sınıflandılmayan 
girdilerden imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürürlün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

M. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm ^ 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

y Fasıl i 

y8804 

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların 
aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Rotoşütler 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir . 
pozisyondasınıflandırıldığı imalat ' 

8804 Pozisyonunda yer alan diğer 
girdilerdede dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatını,!) %40'ını 
geçmeyen imâlat • 
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I , (1) I (2) I (3) veva (4^ 

8805 

Fasıl 89 

y Fasıl 90 

9001 

9002 

9004 

y9005 

y9006 

-; 

Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı 
ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı 
ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş 
eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; 
bunların aksam ve parçaları 

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi 
veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Optik lifler ve optik lif demetleri; optik 
lif kabloları (8544 pozisyonundakiler 
hariç); yaprak veya levha halinde 
polarizan maddeler; her tür maddeden 
mercekler (kontakt lensler dahil) 
prizmalar, aynalar ve diğer optik 
elemanlar (monte edilmemiş) (optik 
tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Alet ve cihazlar için her tür maddeden 
monte edilmiş mercekler, prizmalar, 
aynalar ve diğer optik elemanlar (optik 
tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Gözlükler ve benzerleri (görme 
kusurunun giderilmesine mahsus 
gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer 
gözlükler) 

Çift gözlü dürbünler, tek gözlü 
dürbünler, diğer optik teleskoplar ve 
bunların mesnetleri (astronomik yansıtıcı 
teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç) 

Fotoğraf makinaları (sinematografik 
olanlar hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta 
flaş ışığı meydana getirmeye mahsus 
cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle " 
çalışan flaş lambaları hariç) 

' ' • ^ " " ' ' ( . 
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Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer 
alan gemi tekneleri kullanılmayabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı1," 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, • •• 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ınr 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

. > . 
/ ' ' " • - • • • 

% • ' . . • -

/•'"' ...'" 
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on 
9007 

9011 

y9014 

9015 

9016 

9017 

9018 

(2) 

Sinema kameraları ve projektörleri (ses 
kaydına veya kaydedilen sesin tekrar 
verilmesine mahsus cihazları bulunsun 
bulunmasın) 

J2L veya 

Kombine haldeki optik mikroskoplar 
(fotomikrografi, sinefotomikrografi veya 
mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri 
dahil), hidrografik, oşinografik, • 
hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet 
ve cihazları (pusulalar hariç); 
telemetreler 

Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram 
veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile 
birlikte olsun olmasın) 

Resim yapmaya, çizim yapmaya veya 
hesap yapmaya mahsus aletler (çizim 
makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel 
takımları, şürgülü.cetveller, hesap 
daireleri gibi); tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan elde 
kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü 
çubukları ve şerit metreler, . 
mikrometreler, kalibreler gibi) 

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 
(sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal 
cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar 
dahil): 

- Dişçi koltukları (tükürük" hokkaları. 
ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olanlar) 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat' , 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

W .. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'ünu 
geçmeyen imalat 

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fıyatınırr%40'ını 
geçmeyen imalat 
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[ZÜL J2L J2L veya 

9019 

• Diğerleri 

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; 
psikotekni cihazları; ozonoterapi, 
oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazlz-i 

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri 
(mekanik parçaları ve değiştirilebilen 
filtreleri olmayan koruyucu maskeler 
hariç) 

Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya 
elverişli madde, kağıt, plastik maddeler 
gibi) sertliğini, dayanıklılığını, 
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer 
mekanik özelliklerini denemeye ve 
kontrol etmeye mahsus makina ve 
cihazlar 

Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri 
aletler, termometreler, pirometreler, 
barometreler, higrometreler ve 
psikometreler (kaydedici tertibatı olsun 
olmasın) ve bunların birbirleriyle 
kombine halde olanları 

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya 
değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye 
veya muayenesine mahsus alet ve 
cihazlar (debimetreler, seviye 
göstergeleri, manometreler, 
kalorimetreler gibi) (9014,9015,9028 
veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve 
cihazlar hariç) 

Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve 
cihazlar (polarimetrcler, rcfraktometreler, 
spektrometreler, gaz veya duman tahlil 
cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, 
genleşmeyi, yüzey gerilimini veya 
benzerlerini ölçmeye veya muayeneye 
mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses 
ölçmeycveya muayeneye miihsus alet ve 
cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar 

Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların 
kalibre cihazları dahil) 

- Aksam ve parçalar 

-Kullanılan'tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin . 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ıni 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'uı 
geçmeyen imalat sjs 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imajat 

W 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kiymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 
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9029 

9030 

9031 

9032 

9033 

y Fasıl 91 

9105 

9109 

9110 

- Diğerleri 

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, 
taksimetreler, milometreler, pedometreler 
ve benzerleri; hız göstergeleri ve 
takometreler (9014 ve 9015 
pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar 

Elcktriki miktarları ölçmeye veya 
muayeneye mahsus osiloskop, spektnım 
analizörleri ve diğer alet ve cihazları 
(9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları 
hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik 
veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye 
veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar 

Bu Fasılın herhangi bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ölçme 
veya muayene alet, cihaz ve makinaları; 
profil projektörleri 

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları 

90. Fasılda yer alan makina, alet ve 
cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar 
(bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan) 

Saatler ve bunların aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer saatler 

Saat makinaları (tamamlanmış ve 
birleştirilmiş) 

Tamamlanmış saat veya saat makinaları 
(birleştirilmemiş veya kısmen 
birleştirilmiş) (şablonlar); 
tamamlanmamış saat makinaları 
(birleştirilmiş); saat makinalarının 
taslakları . . . . . . 

'% 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

-kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerirrkıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen irnalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30/unu >• 
gcçmeyeıi imâlat ^ v 

l •;)') 
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I (1) ' I (2) I (3) • veva (4) 

91U 

9112 

9113 

Fasıl 92 

Fasıl 93 

y Fasıl 94 

y 9401 ve 
y9403 

Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve 
parçaları 

Masa ve duvar saatlerinin zarfları, ve bu 
Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve 

. bunların aksam ve parçalan 

Saat kayışları ve bunların aksam ve 
parçaları: 

- Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun 
olmasın) veya kıymetli metallerle 
kaplanmış olanlar 

-Diğerleri 

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, 
parça ve aksesuarı 

Mobiyalar; yatak takımları ve benzeri 
doldurulmuş eşya; tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
aydınlatma cihazları; reklam lambaları, 
ışıklı tabelalalar, ışıklı isim plakaları ve 
benzerleri; prefabrik yapılar 

aşağıda belirtilenler hariç; . 

Adi metalden mobilya (Metrekare 
ağırlığı 300 gram veya daha az olan 
dolgusuz pamuklu kumaş kaplanmış) 

\ 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer . 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat . 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir-
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat, 
veya 

9401 veya 9403 pozisyonlarındaki 
kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu 
mensucattan, . 
- kıymeti ürünün fabrika çıkış kıymetinin 
%25'ini aşmaması, 
- kullanılan diğer girdilerin menşeli olması 
ve 9401 veya 9403 pozisyonları dışındaki 
bir pozisyonda yer alması koşuluyla, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 
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I (D I (2) 1 (3) veya ""ffl 

9405 

9406 

y Fasıl 95 

9503 

y9506^ 

y Fasıl 96 

y 9601 ve 
y9602 

y 9603 

9605 

9606 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan aydınlatma cihazları 
(projektörler ve sahne projektörleri dahil) 
ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan sabit bir ışık kaynağına sahip 
reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve 
benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve 
parçalan 

Prefabrik yapılar 

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; 
bunların aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla 
küçültülmüş modeller ve benzeri 
modeller (hareketli olsun olmasın); her 
tür bilmeceler (puzzle) 

Golf sopalan ve bunların aksamı 

Çeşitli mamul eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel 
ve mineral maddelerden eşya 

Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve 
benzerleri, zerdeva ve sincap kılından 
yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya 
mahsus mekanik süpürgeler (motorlular 
hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler 
ve paspaslar 

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya 
dikiş dikmekte veya elbise ve 
ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları 
seyahat takımları 

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme'formlan ve 
bunların diğer aksamı; düğme taslakları 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığt imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldığt imalat. 
Bununla birlikte, golf sopası başları 
yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş 
bloklar kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

Aynı pozisyonda yer alan yontulmaya 
elverişli 'işlenmiş' girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Takımı oluşturan eşyalardan herbiri takım 
içerisinde olmaması halinde kendisine 
uygulanacak kuralı karşılamalıdır. 
Ancak, menşeli olmayan girdiler kıymetleri 
takımın fabrika çıkış fiyatının %15' ini 
geçmemek koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
* kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, •., 
imalat . . . 
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9612 

y9613 

y96l4 

Fasıl 97 

Yazı makjnaları için şeritler ve benzeri 
şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak 
şekilde başka surette hazırlanmış) 
(makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); 
ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun 
olmasın, kutulu veya kutusuz) 

Piezo-ateşleyici çakmaklar 

Pipolar ve pipo lüleleri 
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve 
antikalar 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 
Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm 
girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu geçmeyen imalat 

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat 
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PR0T0K0L3 

EK III 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ İÇİN MÜRACAAT 

Basım Talimatı 

1. Her bir sertifika 210x297 mm. ebadında olmalıdır; ölçülerde eksi 5mm. veya artı 8 
mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda 
olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2 den az olmamalıdır. Söz 
konusu sertifika, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür 
hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır. 

Taraf ülkelerin yetkili mercileri, sertifikalan bizzat basmak veya onaylanmış 
basımevi erine bastırtmak hakkım saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir sertifika, 
onay işaretini havi olmalıdır. Her bir sertifika basımevinin isim ve adresini veya 
basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Sertifika ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette 
baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI 
T. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke) 

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe bağlı) 

EUR.1 No A 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır. 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, ülkeler 
grubu veya alanlar 

5. Varış ülkesi veya 
ülkeler grubu 

Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gözlemler 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri ' ; Eşyanın tanımı. 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer 
ölçüler (Litre, 
metreküp, v.s.) 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

11. GÜMRÜK VİZESİ 

Onaylanan Beyan 
İhraç Belgesi . 

Form ,...No. 
Gümrük İdaresi ; 

Düzenleyen Ülke veya Alan 
Tarih 

(İmza) 

12.İHRACATÇI BEYANI 
Aşağlda imzası bulunan ben, yukarıda 

belirtilen eşyanın bu belgenin 
düzenlenmesi için gerekli olan koşullara 
uygun olduğunu beyan ederim. 

Yer ve tarih. 

(İmza) 

Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğurŞM^lirtinjL 
! Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz. 
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13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ: ~ 

Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü 
talep edilir. 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(İmza) 

14. KONTROLÜN SONUCU 

Yapılan kontrol bu sertifikanın (*)" 

Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve 
' 1 içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermekledir. 

ı 1 Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
l _ I vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara • 

bakınız.) 

(Yerve tarih) 

Mühür 

(İmza) 

( ) Uygun olan kutuva (X) işareti koyunuz. 

NOTLAR 

Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin 
çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf 
edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. 

Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde Önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son 
maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal 
edilmelidir. 

Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU 
1. ihracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke) 

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe bağlı) 

EUR.1 No A ooo.ooo 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika İçin başvurudur 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.) 

4. Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

5. Varış ülkesi veya 
ülkeler grubu 

6. . Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7.. Gözlemler 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve İşaretleri, Sayı ve türleri ' ; Eşyanın tanımı 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 
v.s.) 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

ti 
\:v 

r^s 
7/ ?> 
;İ rr 

*"Vl 

Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyalann ihracatçısı; 

Eşyalann, ekli sertifikamn düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu 
BEYAN; 

Eşyalann bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartlann aşağıda belirtildiği gibi 
geliştiğini İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZA) 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikamn düzenlenmesi için gerekli 
gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler 
tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukandaki eşyalann imalat işlemlerinin 
denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşyalar için gerekli sertifikamn düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
ederim. 

(Yer ve tarih) 

(imza) 

W Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı^; > 
dolaşım sertifikalan, faturalar, imalatçı beyanları vs. v . 
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PROTOKOL 3 

EKIV ••••.. 

Fatura Beyanı 
Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. 
Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir. 

Türkçe Uyarlama 
İşbu belge (Gümrük Onay No:...1 ) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi 
açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu 
beyan eder. 
Slovakça Uyarlama: 

/ • « / ' • y • • • 1 

Vyvozca vyrobkov uvedenych v.tomto dokumente (6'slo povolenia .... ) 
vyhlasuje, ze okrem zretelne oznatfenych, majütieto vyrobky preferenîiny pövod 
V.......2 

Çekçe Uyarlama: 

Vyvozce vyrobkü uvedenych v tomto dokumentu (cislo povoleni.... ) prohlasuje, 
Ze krome zretelne oznacenych, maji tyto vyrobky preferencni püyod v .2 . 
İngilizce Uyarlama 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No 
... l) declares that, except vvhere othervvise clearly indicated, these products are of 
..... preferential origin2. 

' , ' . • • ' • ' •' ' 3 

(Yerve Tarih) 

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan 
kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde 
yazılmalıdır.) 

ı . < _ • . - . - . . • " • . 

"Fatura Beyanı" bu Protokolün 22. maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, 
onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı 
tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş 
bırakılmalıdır. 

2 . . • ' • ' . • 

., Ürünlerin menşei belirtilmelidir. 

Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir. 
• i t ' . •< 

4 • . . . . • • ' - ' • • • ; " . \ " ! > 

Protokol'ün 21(5). maddesine bakınız. İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan / . ' • V 
muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir. % , ^/''" :'•' 




