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• • 3. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in demokrasimizin geldiği ya da 
getirildiği düzeye ilişkin gündemdışı konuşması 19:20 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER '..•'• 20,23 
1. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, anlaşmanın uygulama im
kânı bulunmadığından geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1273) 20:21 
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3. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un (6/763) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/296) 23/ 

4. — Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz'ün (6/795) esfas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/297) t-• 23:24 

cf GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 21 

1.—Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, yatırımları 
teşvik mevzuatı ve kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar konusunda 
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cılarına Kiracılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet : 
komisyonları raporları (1/680) (S. Sayısı: 396) 26:40 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşrnasmın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/685) (S. Sayısı: 413) 40,41,43,78:83 

4. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık 
Programına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/589) (S; Sayısı: 361) 41:42 

5. — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin 
Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Ör- ' 
gütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 365) 42 

6. — 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) 42:43,44,84:89 

7. — İstihdama Kabulde 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) 43:44,45,90:95 
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8.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/486) (S. Sayısı: 161) , 44:45 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alı-
. nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol

ma Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı: 325) 45 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/350) (S. Sayısı: 364) 46:47 

VII—YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 50 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 50 

'.;' "1. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların is
tihdamı konusundaki mevzuata uymayan belediyelere ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/3941) 50:51 

2. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Mersin Serbest Bölge İşle-
. ticisi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Devlet Bakanı Güneş Taner'den 
sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı (7/3967) 52:53 

3. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, EGO'nun doğalgaz abonelik üc
retini döviz olarak almasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğ
lu'nun yazılı cevabı (7/3982) 53:63 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; İstanbul-Büyükada da koru
ma altındaki bir binaya ilave inşaat yapıldığı iddiasına, 

— Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu'nun "Türkçe ibadet" isimli yayın-. 
dan satın alınıp alınmadığına, 

İlişkin soruları ve Kültür Bakanf Mustafa İstemihan Talay'ın yazılı cevabı , 
(7/4010,7/4020) 64:65 

5; — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun; personel atamalarına, 
— Konya Milletvekili Veysel Candan'm, bakanlıkça bastırılarak dağıtılan 

takvimlere, • 
İlişkin soruları ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın yazılı cevabı 

(7/4100,7/4115) 65:67 
6. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa-Yenişehir Havaalanı in- • 

şaatına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı cevabı (7/4105) 67:68 
7.— Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, DLH Genel Müdürlüğünün 

Bursa'daki yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Men
zir'in yazılı cevabı (7/4127) 68:70 

8.— Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Bodrum Kalesi su altı arkeoloji 
müzesinde sergilenen Doğu Roma Gemisinin bir maket olup olmadığına ilişkin 
sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/4183) 70:71 

9. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, çifte vatandaşlık uygulaması
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun yazılı cevabı (7/4202) 71:77 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 12.00'de açılarak üç oturum yaptı. 

Birinci ve İkinci Oturum 

Yapılan iki yoklama sonucunda Genel Kurul Salonunda toplantı yetersayısı bulunmadığından, 
saat 19.00|da toplanmak üzere, birleşime 13.25'te ara verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Levent Mısiıkoğlu Haluk Yıldız 
Hatay Kastamonu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Üçüncü Oturum 
Yapılan üçüncü yoklama sonucunda da Genel kurul Salonunda toplantı yetersayısı bulunma

dığından, 

Alman karar gereğince, 23 Ocak 1998 Cuma günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime 
19.36'da son verildi, 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Haluk Yıldız Ali Günaydın 
Kastamonu Konya 
KâtipÜye KâtipÜye 

II. - GELEN KAĞITLAR 
23.1.1998 CUMA No: 69 

Teklifler 
1. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 7 Arkadaşının; Burdur İli Çeltikçi İlçesinde Kulla

nıma Açılmış Orman Arazisinin Orman Arazisi Olmaktan Çıkarılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/1030) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1,1998) 

2. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 7 Arkadaşının; Orman Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1031) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.1.1998) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne ait he

likopterin bir Milletvekilinin özel hizmetinde kullanıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından söz
lü soru önergesi (6/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1998) 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pancar ekim sahalarının sınırlandırılmasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1998) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bir Fransız T.V. kanalının Türkiye aleyhine 

yayın yaptığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4290) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.1.1998) 
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2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, istanbul Pendik Kentköy Havaalanı İhalesine 

ilişkin Milli Savunma Bakanl ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4291) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.1.19^8) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Emlak Bankası'nın sahibi olduğu arsalara iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4292) (Başkanlığa geliş, tarihi: 21.1.1998) 

4. -r- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Anadolu Spor .Gazetecileri Derneği üyeleri
ne yönelik bazı olaylara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4293) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 21.1.1998) 

5. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, yatırım projelerine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/4294) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1998) , 

6. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa'da kamu kurumlarınca yürütülen pro
jelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4295) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1,1998) 

' ' • ' • • . . • ' 

7. — Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, sınır ticareti yoluyla kalitesiz akaryakıt sokuldu
ğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/4296) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.1998) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, yatırımları teşvik mevzuatı ve kal

kınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar, konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 22.1.1998) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 13.00 

Tarih : 23 Ocak 1998 Cuma 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 
• • ' . • ' . . . i • / • . • • . ' • . • ' . 

. © —• — . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan 
niyaz ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum... 

TURİZM BAKANI İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkan, elinizdeki karanfilin 
rengi bir şey ifade ediyor mu? 

BAŞKAN - Eder efendim, eder... Ben, Timur'un fillerini değil, bağların karanfillerini seviyo
rum!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

III. -YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul 
salonunda hazır bulunan sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını 
rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız ancak vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı söz talebinde bulunan arkadaşlarım, sırasıyla, Sayın Karaytuğ, Sayın Doğan, Sa

yın Çiçek. 
Sayın Karaytuğ... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, toplantı yetersayısı var mıydı efendim? 
. BAŞKAN-Defterdeki... 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Hayır efendim; 130 kişi saydık. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Kesinlikle yok. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - 184 kişi değil mi efendim... Devamlı takip ettik.;..', 
BAŞKAN - Sayın Bedük, lütfen takdir buyurunuz; deftere işaret ediliyor, arkadaşlar sayıyor; 

gelen pusulaları da, Divan Üyeleri, burada, birlikte sayıyorlar. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, daha evvelki uygulamanızda, pusula. 
gönderenlerin burada olup olmadığını araştırıyordunuz. Böyle bir araştırma yapmadınız. 

TURİZM BAKANI İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Meclis açıldı diye bir millletvekili üzü
lür mü! 

BAŞKAN - Sayın Bedük, ben, birleşimi açtım; ama, şunu ifade edeyim: Eğer... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) -Sayın Başkan, haksızlık ettiniz; çünkü, hepimiz gör

dük bunları. Oraya bildirmiş olanlar, aramanız lazımdı. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Bir sürü arkadaşımız geldi! 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri ... 
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TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, gelenleri ismen okuyun da bilelim. ' 

BAŞKAN - Efendim, ben, birleşimi açtım... (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, ben, birleşimi açtım bir kere... Çalışmaya başlayacağız; ama, bir şeyi arz 
edeyim; Başkanlığı müşkül durumda da bırakmayalım... 

AHMET NEÎDİM (Sakarya) - Burayı Başkan idare eder, başkanvekilleri değil... 
BAŞKAN - Ne demek başkanvekilleri?.. 
AHMET NEİDİM (Sakarya) - Siz idare edersiniz, grup başkanvekilleri değil. 
BAŞKAN - Sayın Neidim, keşke, bu güzel fikir, hep, size; hâkim olagelse ve devam etse. 

Çalışacağız efendim; yalnız, bir şeyi arz edeyim: Yoklama yaptık. Sonradan gelen değerli mil
letvekilleri pusula göndersin diyoruz... Ben, aksine inanmak istemiyorum. Ben biliyorum ki, gelen 
pusulayı, bizzat, arkadaşımız, salona girmiş, kendisi göndermiştir. Buna inanıyorum; çünkü... 

AHMET NEİDİM (Sakarya)-..Doğrusu da odur. 

BAŞKAN - Bir dakika müsaade buyurun... 
...bunun aksi, sahtekârlık olur, emniyeti suiistimal olur. Bir milletvekiline, bırakın bunu yakış

tırmayı, benim için düşünmek bile mümkün değil; çünkü, yüzkızartıcı bir fiildir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri) 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMAULR 
I. — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un Adana İlinde yaşanmakta olan sosyal ve ekono

mik sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 
. BAŞKAN - Gündemdışı, Sayın Karaytuğ; buyurun efendim. 
TUNCAY KARAYTUĞ (Adana) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündemdışı söz alma

mın nedeni, daha önce, Genel Kurulda görüşülürken geri çekilen, Plan ve Bütçe Komisyonunda ye
niden görüşülerek, olağanüstü hal bölgesindeki iller ve bu illere yakın illerde yeni teşvik tedbirle
rinin yürürlüğe konulması nedeniyle^ seçim bölgemdeki sorunlara dikkat çekmekten ibarettir. He
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, 1960'lı yılların Yeşilçam filmlerinin de etkisiyle, bir Adana 
ve Adanalı imaji oluşmuştur. Bu imajın etkilediği insanlar, Âdana'yı zenginlik ve bolluk diyarı, 
Adanalıyı da zengin, hacıağa tiplemesine oturtmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizler, teşvik kapsamına alınan illerle Adana'nın ne ilgisi 
var diye düşünüyor olabilirsiniz. Konunun ilgisine değineceğim. 

Nüfus olarak, Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Adana'ya Güneydoğu Anadolu'dan göç 
ederek yerleşen yurttaşlarımız, Adana nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Güneydo
ğudan göçenlerde gözlemlenen yüksek doğum oranı nedeniyle, bu kesimin nüfus artış hızı yüzde 
10 gibi yüksek oranlarda seyretmektedir. : • ' . • ' . ' 

Göçenlerin, Adana'nın sosyal ve kültürel yapısına uyum sağlayabilmeleri için, devlet veya ye-
relkurumlar tarafından uygulanan programlar olmadığı için, göçenler, kendi kaderleriyle baş başa 
bırakılmışlardır. Bu da, ilin, hem endüstriyel hem demografik hem de kültürel yapısını etkilemiş

tir. 
1980'li yılların sonları ve 1990'lı yıllarda, güneydoğudaki terör olayları Adana'ya göçü hızlan

dırmış, bu da, mevcut olan problemleri daha da artırmıştır. Göç eden nüfusa, ev, yol, hastane, okul 
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ve kentsel mekân imkânları yeteri kadar sağlanamadığından, kent nüfusunun yüzde 60'ı gecekon
du mahallelerinde, ilkel koşullarda barınarak, kenti büyük köy görünümüne sokmuştur. 

Bugün, Adana, 197Ö'li yıllardaki görünümüne göre, çok değişik bir yapı arz etmektedir. Ya
rattığı burjuva, sanayici, sanatçı ve teknik insanlar, kendilerine daha iyi imkânlar sağlayan diğer 
yörelere göçmüşlerdir. Böylece, Adana, sanayicinin, fınansın ve eğitimli insanların dışarı, vasıfsız 
ve eğitimsiz insanların ise içeri göç ettiği bir il haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Adana'nın demografik özelliklerine bir göz atalım: 
1970 yılında 1 milyon, dolayında olan il nüfusu, 1980'de 1,5 milyona, 1997'de 2;5 milyona 

ulaşmıştır. 

Adana'ya göç edenlerin doğum yerlerine göre dağılımına bakacak olursak: Güneydoğudan göç 
edenler yüzde 62 dolayındadır, Adana'ya komşu illerden göç edenlerin oranı ise yüzde 15'tir, diğer 
İllerden göç edenler yüzde 23 civarındadır. 

Adana nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına dikkat edecek olursak: 0 - 11 yaş grubunda
kilerin yüzde 27; 12-29 yaş grubundakilerin ise yüzde 36 oranında olduğu görülecektir. 

Nüfusun eğitim seviyesine göre dağılımı ise, gerçekten yürekler acısıdır. Nüfusun yüzde 23'ü 
okuma - yazma bilmemektedir. Yüzde 43'lük kesim, cehalet sınırı sayılan ilkokul mezunudur. İlde 
yaşayanların sadece yüzde 3'U yüksekokul mezunudur. 

Sayın milletvekilleri, Adana'nın eğitimdeki durumu böyle içler acısıdır da, istihdam durumu 
ne âlemdedir... Belki inanmakta zorlanacaksınız; ama, çalışan erkeklerin nüfusa oranı yüzde 24, ça
lışan kadınların nüfusa oranı ise yüzde 12'dir. Durum, maalesef böyledir; yani, Adana'da işsizlik 
oranı yüzde 64'tür. 

Sevgili arkadaşlar, Adana îl merkezi Adana'nın güney kesimi ne âlemdedir... 
Değerli milletvekilleri, Adana İlinin, genç nüfus, eğitimsizlik ve alınan göç nedeniyle altyapı 

problemleri mevcuttur; fakat, güney Adana bölgesinde bu problemler daha da yoğun olarak yaşan
makta ve yerel yönetim imkânları, çözüm bulmaya yetmemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Buyurun. 
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla) - İlin en fazla göç alan bölgesi, merkezde yer alan Sey

han ve Yüreğir'e bağlı 27 mahalle olup, toplam nüfusu 600 bine yakındır. Anılan bu 27 mahallede
ki nüfus artış oranı yüzde 10 dolayındadır. Bu mahallelerdeki evlerde, ortalama. 9-10 kişi yaşamak
tadır. Konutlar ortalama iki odalı olup, 30-40 metrekare büyüklüğündedir. Konutlarda kişi başına 
ortalama 4 metrekare düşmektedir. Bu miktar, Adana'nın kuzey kesiminde, kişi başına 20 metreka
redir. Bu mahallelerde, bazı konutlar birden fazla aile tarafından paylaşılmaktadır. 

Adana genelinde, devlet okullarında her sınıfta 40-50 kişi bulunmakta, yine aynı sayıdaki öğ
renciye sadece 1 öğretmen düşmektedir. Güney Adana'da ise her sınıf ve öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı 80-90 civarındadır. 

Ayrıca, bu bölgede, konumlarına göre zorunlu eğitim alması gereken 0-14 yaş grubu arasın
daki çocukların büyük bir bölümü, ailelerinin gelirine katkıda bulunmak amacıyla çalıştırılmakta
dır. Bu çocuklar, genellikle ayakkabı boyacılığı, simitçilik, tartıcılık, mezarlıklarda su taşımacılığı 
ve trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda cam siliciliği işleri yapmaktadırlar. 

Anılan bu 27 mahallede, okul çağında olup da okula gidemeyen 10 binden fazla çocuk oldu
ğu tahmin edilmektedir. Bunun sadece 3 bini Gülbahçesi Mahallesindedir. 
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Bölgede yaşayan genç nüfusun meslek ya da beceri edinmesi için gerekli herhangi bir organi

zasyon ye spor yapma olanağı yoktur. 

Yine bu bölgede, çocuk ve yetişkinlerin yasak.olmayan uyuşturucu kullanımı da oldukça yay
gındır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(DSP sıralarından "2 dakika daha verin" sesleri) 
BAŞKAN - Demin 2 dakika verdim.... Tabiî, Adana'dan; uzak yerden geldi. 
Benim ricam şu: Her grup, kendi üyesine gösterdiği toleransı karşı grubun üyesine de göster

meli. 

Buyurun. 

TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 4 dakika ilave süreniz oldu. 
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güney Adana'da 

yaşayan nüfusun çok büyük bir kısmı işsizdir. Güneydoğu Anadolu'dan Adana'ya göç edenlerin va
sıfsız olmaları ve çevrede yeterli iş imkânlarının olmaması, işsizliğin nedenleridir. Örneğin, Dağ-
lıoğlu Mahallesinde toplam nüfusun yüzde 4,5'i, Mestanzade Mahallesinde ise sadece yüzde 1,5'i 
çalışmaktadır. Çalışanlar, geçici işlerde çalışmakta olup, bu bölgede yaşayanların içinde meslek sa
hibi olanlar, yok denecek'kadar azdır. 

Sağlık hizmetleri, bu 27 mahallenin sadece 6'sında mevcuttur. 

Bu durumda plan bir bölgede suç işlenmez olur mu?.. Son bir yıl içinde Adana'da meydana ge
len adam öldürme olaylarının yüzde 60'ı, yaralama olaylarının yüzde 50'si, kaçakçılık suçlarının 
yüzde 70'i, ruhsatsız silah taşıma suçlarının yüzde 45'i, uyuşturucu ticareti yapma suçlarının yüzde 
70'i, bahsi geçen bu 27 mahallede işlenmiştir. 

Bu mahallelerin hemen hemen tamamında, altyapı, yok denecek durumdadır. 
Bu bölgedeki nüfusun büyük bir bölümü, kendi yörelerinin yerel lisanını kullanmaktadır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere anlatmaya çalıştığım bu 27 mahalle ve burada ya

şayan 600 bin civarındaki nüfus, OHAL ya da yeni teşvik kapsamında değerlendirilen 11 ilde bu
lunmuyorlar. Bunlar, gelişmiş olduğu iddia edilen ve göç gibi doğal afetle karşı karşıya kalan, bu
güne değin devletin hiçbir sanayi yatırımıyla karşılaşmamış, 1978 ilâ 1994 yılları arasında özel sek
törün çivi bile çakmadığı, ama, burada kazandıklarını, devletin başka bölgelerine sunulan teşvikler 
nedeniyle... -

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Ama, bu kadar olmaz! 
BAŞKAN - Sayın Karaytuğ, benim yapabileceğim bir şey yok... Rica ediyorum... 
TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla) - Peki; teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen; Yüce Kurula saygınızı sunar mısınız. 

TUNCAY KARAYTUĞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 

2. — Elazığ Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın Susurluk kazasıyla ilgili olarak Başbakan
lık Teftiş Kurulu Başkanınca hazırlanan rapora ilişkin gündemdışı konuşması 
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BAŞKAN - Sayın Cihan Paçacı, Susurluk raporunda adının da geçtiğinden söz ederek, Genel 

Kurula bilgi sunmayı arzu ettiler— 

Sayın Paçacı, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, Sayın 
Başbakan, özel bir televizyon kanalından, Susurluk kazasıyla ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Ku
rulu Başkanına hazırlattığı raporun bir bölümünü açıkladı. Susurluk kazasıyla ilgili raporda, şah
sım ve beraber çalışmaktan onur duyduğum üç arkadaşımın da isimleri geçmektedir. 

' Sayın milletvekilleri, raporun, açıklandığı kadarıyla, benimle ilgili olan bölümünün ciddî bir 
araştırma yapılmadan kaleme alındığı görülmektedir. Çalıştığım üç arkadaşın; yani, Metin Tunçsu, 
Mehmet Savaş ve soyadı tespit edilemeyen Akif Beyin Şekerbank menşeli olduğu belirtilmiştir. 
Çok basit bir inceleme yapılsaydı, Mehmet Savaş'ın Hazine kökenli plduğu ve soyadı belirleneme
yen Akif in ise, Ziraat Bankasına bir telefon açmakla soyadı öğrenilebilirdi. Burada, şunu ortaya 
koymak istiyorum: Bu bölüme baktığımızda, raporun, hiç de titiz bir inceleme neticesinde kaleme 
alınmadığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye Halk Bankasında bulunduğum tarihlerde, kredilerin, esnaf ve sanatkâr
lar yerine, genellikle özel firma ve kuruluşlara kullandırıldığı ifade edilmiştir. Türkiye Halk Ban
kasının bilançoları ortadadır. Görev yaptığım 1994 yılı bilançosu incelendiği takdirde, Türkiye 
Halk Bankasının esnaf ve sanatkârlara yönelik yoğun kredi kullandırma politikasının o tarihte baş
ladığı görülecektir ve bir yıl içerisinde esnaf ye sanatkârlara kullandırılan kredinin artış oranının da 
yüzde 400 olduğu, yine, görülecektir. Netice itibariyle, basit bir incelemeyle bu yanlışlıklar önle
nebilirdi. 

Otuz yıllık bankacılık yaşantım vardır. Görev yaptığım bankalar, 11 ayrı denetim kuruluşu ta
rafından her yıl denetlenmiştir; Meclisin, Hazinenin, Maliyenin denetimine tabidir ve bütün dene
timlerden de geçmiştir. Gizli saklı hiçbir şey söz konusu değildir. 

Bankacılıkta esas olan, liyakat ve güvendir. Ben de, tabiî olarak, inandığım, güvendiğim arka
daşlarla çalıştım ve çalıştığım arkadaşların ortak özellikleri', liyakatli, dürüst ve güvenilir olmala
rıydı. 

Bir hizmet ekibi oluşturmak suç değildir ve ekipleşme, çeteleşme de değildir. Bir örnek vere
yim: İstanbul Valisi Sayın Kutlu Âktaş, İzmir'de beraber görev yaptığı değerli emniyet müdürünü 
İstanbul'a getirdi; doğru yaptı. Sayın Yılmaz, daha önceki Hükümeti döneminde Çalışma Bakanlı
ğı Müsteşarı olarak beraber çalıştığı Sayın Kutlu Savaş'ı, güvendiği ve inandığı için, Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanlığına getirdi; doğru yaptı. Sayın Yılmaz bunu doğru yaparken, benim bera
ber çalıştığım arkadaşlarla yapmış olduğum hizmet ekibi, raporda çete olarak algılanmıştır. Bu, suç 
değildir, çeteleşme de değildir. 

Hükümet, cumhuriyet tarihinde görülmemiş biçimde, bürokraside binlerce atama yaptı ve her
halde, bu mantıkla -ki, bu mantık yanlıştır- en büyük çeteleri meydana getirdi. 

«Peki, biz ne yapmışız?.. Bu sorunun raporda cevâbı yok. Otuz yıl, bankacılık yoluyla devlete 
hizmet etmişiz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Paçacı, size de topluca 3 dakika yeter mi? 
MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Devamla) - Yeter efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Topluca vereyim de bölmeyeyim sürenizi. 

Buyurun. 
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MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Devamla) - Öyle anlaşılıyor ki, suçumuz, Sayın Çiller'in Baş-

. bakanlığı döneminde de devlete hizmet etmiş olmamızdır. Şayet merak ediliyorsa, onu da açıkla
yayım: Sayın Çiller'in Başbakanlığı döneminde, kendilerinin ve eşinin bana hiçbir özel ricası da ol
mamıştır. 

ALİ HAYDAR ŞAHİN. (Çorum) - Nereden bileceğiz?!. 
MUSTAFA CİHAN PAÇÂCJ (Devamla) - Susurluk raporu, gerçeklerin doğru bir biçimde or

taya çıkarılması yerine, siyasî bir linç aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Bu yol yanlıştır. Bu 
yol, kişilerden ziyade devleti yıpratır, devletin bürokrasisini kilitler. 

Şahsım ve çalıştığım bankalarla ilgili her türlü araştırmanın yapılmasını talep ediyorum. Biz, 
buradayız. Burada olmayanlar, Bülent Şemilerler, Engin Civanlardır. (DYP ve RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALİ HAYDAR ŞAHİN (Çorum)-Farkınız yok!.. Farkınız yok birbirinizden!.. 

MUSTAFA CİHAN PAÇACI (Devamla) - Ancak, cinayetlerin, uyuşturucuların, uyuşturucu 
trafiğinin yer aldığı bir rapora dahil edilerek, kişilik haklarıma da tecavüz edilmiştir. Her türlü ya
sal hakfamı kullanacağımı da bilgilerinize arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu rapor, özel bir televizyon kanalında bir kısmıyla açıklanmıştır ve 
onların bilgisi dahilindedir. Aslında bu rapor, bu Mecliste okunmalıdır (DYP ve RP sıralarından al
kışlar) gerekirse gizli bir toplantıyla okunmalıdır ve bütün değerli milletvekili arkadaşlarımın da 
bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Paçacı, teşekkür ediyorum. 
3. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in demokrasimizin geldiği ya da getirildiği düzeye iliş

kin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Sayın Cemil Çiçek, demokrasimizin geldiği ya da getirildiği düzeyle ilgili olarak 

Yüce Kurula bilgi sunmak istediniz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Efendim, diğer arkadaşlara yaptığım gibi, sizin sürenizi peşin ve birlikte veriyorum; yani, si-' 
ze 8 dakika süre tanıdım. 

Buyurun. 
; CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo

rum. 

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle, demokrasi adına, demokrasiyle ilgili olarak bir muhasebe 
yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bir süreden beri yaşadığımız olaylara, açıklanan raporlara ba
kıp herkes gibi ben de soruyorum: Gerçekten bizler demokratik bir ülkede mi yaşıyoruz; şayet bir 
demokrasi varsa, bu nasıl bir demokrasi; kimin için, kimin yararına; çark kimin hesabına dönü
yor?..' 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de uygulanan şekliyle^ görüntüsüyle ve sonuçlarıyla bu demok
rasi, perili köşke benziyor. Her akşam, her gece bu köşkte çok garip şeyler oluyor; hayaletler dola
şıyor, akıl almaz, idrake sığmaz olaylar yaşanıyor. Birileri, her şeyin normal olduğunu söylüyor, 
ama, hiçbir şey normal değil, kuralına uygun değil. Yaşanan bu olayların benzeri, demokrasinin 
gerçekten var olduğu hiçbir ülkede yok. İnsanlarımız korkuye endişe içinde. Bir süreden beri, kop
koyu bir kâbus ortamında yaşıyoruz. Herkes herkese soruyor; bu işler nereye gidiyor ve nasıl dü
zelecek? Anlaşılan, işler iyiye gitmiyor, düzeltilmesi gereken ciddî bir durum var. 
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Demokrasi, Batı'da, doğru dürüst uygulandığı yerlerde çözüm üretir ya da bu üretime fırsat ve-

•ir; bizde, tehdit üretiyor, asarım, keserim, kapatırım diyen eli kamçılılardan geçilmiyor. En çok oy 
ak. i, en fazla üyeye sahip bir parti kapatılıyor, birkaç kişinin işlediği iddia edilen suçlardan ya da 
beyanlardan dolayı milyonlarca insan, en temel insan haklarından mahrum ediliyor; kendi ülkesi
nin yönetimine katılmaktan men ediliyor. (RP sıralarından alkışlar) Atanmış sorumsuzlar, seçilmiş 
sorumluların önünde. Seçilmişlere emirler yağdırılıyor; onların ensesinde boza pişiriliyor. Seçil
mişler hep kötü, hep beceriksiz; onlar, hiçbir şey bilmez, bilemez; onun için de yönetemez. Her şe
yin en iyisini atanmışlar bilir; onun için de yönetmek onların hakkı. Ülkenizi sevmeniz, vatansever 
olmanız bile onların iznine bağlı. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, Türkiye'de, şu an demokrasi var mı; yoksa bir illüzyon mu 
yaşıyoruz;.demokrasi bizim için mevsimlik bir statü mü yoksa daimi bir hayat tarzı mı; yine, de
mokrasi, atanmış sorumsuzların bir lütfü, ihsanı mı, yoksa bizim en temel en vazgeçilmez insan 
hakkımız mı; sahi, hangisi, değerli milletvekilleri? 

Halk, demokrasinin ve ona dayalı siyasetin öznesi mi, nesnesi mi; millet bu işin neresinde, 
onun irâdesi ne işe yarıyor ve nerede geçerli? Demokrasinin uygulandığı her ülkede, her şey huku
kun emrindedir; doğru olan da budur. Bizde ise, en başta hukuk olmak üzere, her şey siyasetin em
rinde; siyaset üretmekle görevli olanların ürettiği siyasetin değil, siyaset yapmamakla yükümlü 
olanların ürettiği siyasetin emrinde. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) Hukuk, adaletin tecelli ara
cı olmaktan çıkıyor; giderek, baskının, tehdidin, siyasî zorbalığın aracı haline geliyor. 

Değerli milletvekilleri, bizim bu halimiz, kitaplardaki demokrasi tarifine Uymuyor; örnek gös
terilen ülkelerinkine de uymuyor; altına imza koyduğumuz, Paris Şartı, Helsinki Senedi gibi sayı
sız belgelerde yazılı taahhütlerimize de uymuyor. Bizim demokrasimizi, bizden başka beğenen 
yok, yeterli bulan yok; âdeta diyet bir demokrasi; şeklen var, öz olarak yok. Onun için, uluslarara
sı her platformdan dışlanıyoruz, ayıplanıyoruz, azarlanıyoruz. Onun için, vakit daha fazla geçme
den, biz demokrasinin neresindeyiz konusunda bir genel görüşme yapalım, enine boyuna tartışa
lım. Önce, bunu, burada konuşalım, mümkünse belli mutabakatlara varalım ve bu işi düzeltelim. 
Bu güzel ülkeyi, bir tarafta "oh oldu" öbür tarafta da "vah oldu" diyerek yeni bir kavgaya sUrükle-
meyelirih Bize yakışanı yapalım; çünkü, Türkiye, geleceğini tüketen bir ülke konumundadır. Zira, 
zemin de ayağımızın altından kayıyor; bunu, hep birlikte görelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çiçek teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarını okutacağım; ancak, daha önce, kâtip üyenin sunuşları 
oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Başbakanlığın tezkeresi vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti Arasın

da Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısının, anlaşmanın uygulama imkânı bulunmadığından geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezke
resi (3/1273) : 

21.1.1998 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanliğina 

İlgi: 25.3.1991, 16.12.1991 tarihli ve KK. Gn. Md. 07/10M37/01450, 196-1311/06490 sayı
lı yazılarımız. 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti Arasında 
Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısının, Anlaşmanın uygulanma imkânı bulunmadığından Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 75 inci maddesine göre iade olunmasını arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarı, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre, Hükümete iade 

olunmuştur. 

Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. — Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, yatırımları teşvik mevzuatı ve 

kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânlar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
, \ • • . • • • 

Yatırımları teşvik mevzuatı ve kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan imkânları değerlendir
mek üzere, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince genel görüşme 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1. M. Sıddık Altay (Ağrı) 
2. Lütfü Esengün (Erzurum) 
3. Celal Esin (Ağrı) 
4. Şinasi Yavuz (Erzurum) 

• 5. Hüseyin Yıldız (Mardin) 
6. Kahraman Emmioğlu (Gaziantep) 
7. Aslan Polat (Erzurum) 
8 . Y a ş a r C a h b a y ( M a l a t y a ) -,';•'•. '•..••• i -

9. Mehmet Emin Aydın (Siirt) 
10. Yakup Budak (Adana) 
I l.Zülfükarİzol (Şanlıurfa) : 

' . ' • • • ' • - * . • • • • . • • • ' • • • • . . ' • . , ' . • • • • . ' . . 

12-Nurettin Aktaş (Gaziantep) 
13. Ahmet Çelik (Adıyaman) 
14. Sacit Günbey (Diyarbakır) 
15. Ömer Naimi Barım (Elazığ) 
16. Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
17. Süleyman Metin Kalkan (Hatay) 
18. Ömer Faruk Ekinci (Ankara) 

- 2 1 -



T.B.M.M. B:47 2 3 . 1 , 1 9 9 8 0 : 1 
19. Maliki Ejder Arvas (Van) 
20. Kâzım Ataoğlu (Bingöl) 

21. Mehmet Elkatmış (Nevşehir) 
22. Musa Okçu (Batman) 
23. Mustafa Kemal Ateş (Kilis) 
Gerekçe: Ülkemizde gelişmişlik göstergeleri açısından bölgeler arasında büyük bir uçurum 

bulunmaktadır. Kimi yörelerimiz, sanayi, eğitim, kültür, altyapı, kentleşme düzeyi ve refah itiba
riyle Avrupa standartlarına ulaşırken, kimi yerleşim birimlerinde Afrika ülkelerini aratmayacak 
şartlarda yaşam sürdürülmektedir. 

Devletimiz, bu farkı telafi edebilmek için birtakım tedbirler geliştirmiştir. Bunlar arasında, ya
tırımları teşvik mevzuatı ve kalkınmada öncelikli yöreler uygulaması, en kapsamlı olanlarıdır. 

Bilindiği gibi, yöreler, gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli olmak üzere üç kategoride 
değerlendirilmektedir. 

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının telafi edilebilmesi amacıyla, teşvik tedbirleri kapsa-. 
mında olarak, teşvik belgesi alt sınırı, başvuru teminatı, asgarî özkaynak oranı, yatırım indirimi, 
teşvik fonu kaynaklı krediler faiz oranı, teşvik fonu kaynaklı azamî kredi oranı, KDV, arsa sağlan
ması, enerji desteği, ithal teminatında istisna büyük kredi alt sınırı, taşınma desteği gibi konularda 
kalkınmada öncelikli yöreler ile gelişmiş yöreler arasında birtakım farklı uygulamalar bulunmak
tadır. 

Özünde, ülkemizdeki bölgelerarası gelişmişlik farkının giderilmesi düşüncesi bulunan bu uy
gulama, zaman içeri sinde, maksadından sapmış bulunmaktadır. 

Öncelikle, kalkınmada öncelikli yöreler ile normal ve gelişmiş yöreler arasında yatırımları teş
vik mevzuatı açısından pek bir fark kalmamıştır. Asgarî özkaynak oranı, yatırım indirimi, teşvik fo
nu kaynaklı kredilerde faiz oranı, arsa temini ve yerli makine ve teçhizat alımında geri ödeme ko
nularında fark bulunmakta ise de, özel önem taşıyan sektörler ve sanayi kuşağı kavramları ile kal
kınmada öncelikli yörelere sağlanan avantajlar, diğer yörelerin çoğuna sağlanır hale gelmiştin 

Örneğin, ithalatta gümrük muafiyeti, ithalatta KDV ertelenmesi, yüzde 5'lik listeden yapılacak 
ithalatta fon muafiyeti, Âr-Ge yatırımlarında azamî kredi oranı, dışkredi teminat mektubu masraf
larına katkı, ithal teminatında istisna büyük kredi alt sınırı, resim-harç istisnası, bina inşaat harcı is
tisnası gibi kalemlerde bütün yöreler için aynı teşvikler uygulanmaktadır. 

Farklı uygulamaların yapıldığı kalemlerde, köylere uygulanan teşvik farkı da önemini kaybet
miştir. Mesela, teşvik fonu kaynaklı kredilerin faiz oranı diğer yöreler için yüzde 50 iken, köyler 
için yüzde 40 olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde, teşvik fonu kaynaklı azamî kredi oranı özel önem 
taşıyan sektörler için yüzde 15 olarak uygulanırken, köylerde yüzde 25 gibi cüzi bir fark görülmek
tedir. 

Tüm bunlar, büyük önem atfedilerek hazırlanan kalkınmada öncelikli yörelerle ilgili mevzu
atın yeniden gözden geçirilerek, geri kalmış yörelerimizin kalkındırılması ve ülkede sosyal adale
tin sağlanması için yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Kalkınmada öncelikli yöre uygulamasıyla ilgili çok önemli bir yanlışlık daha dikkati çekmek
tedir. Şöyle ki: Köylerle ilgili mevzuat, gelir düzeyi, iklim, sanayileşme, altyapı gibi sosyal ve eko
nomik göstergeler itibariyle ülkenin geri kalmış yöreleri gözönüne alınarak yapılmış bir düzenle
me iken, zaman içerisinde siyasî baskı ve mülahazalarla amacından saptırılmış, gelir düzeyi olduk
ça yüksek, sanayileşme, kentleşme ve diğer göstergeler itibariyle iyi durumda olan yöreler de bu 
kapsama alınmıştır. 
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Kişi başına düşen gayri safî millî hâsıla yurt geneli için 3 bin doların altındayken, bu rakamın 

3 bin doların üzerinde olduğu iller bile köy kapsamına alınmıştır. GSMH'nin 650 dolar civarında 
olduğu Ağrı ile 3 500 doları bulan bir başka İç Anadolu veya batı vilayetini aynı statüye alıp, aynı 
teşvik planlarını uygulamakla ülkedeki sosyal adaletsizliği ve gelişmişlik farkını ortadan kaldırma
nın imkân ve ihtimali kalmamaktadır. 

Aynı şekilde Çankırı'yı köy kapsamına alıp, burada görev yapan öğretmenin zorunlu bölge 
hizmetini tamamladığını'kabul etmekle, Ağrı'da, Kars'ta görev yapacak öğretmen bulmakta zorluk 
çekmeyi devlet peşin olarak kabul etmiş demektir. 

Tüm bu aksayan hususların değerlendirilerek, ülkemizin en önemli sorunlarından olan bölge-
lerarası gelişmişlik farkını gidermek amacıyla yeni çözüm yollarının bulunması için bir genel gö
rüşme yapılması gerekli hale gelmiştir. 

BAŞKAN - Yüce Heyetin bilgilerine sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması hususundaki öngörüşme, 
sırasında yapılacaktır. 

Şimdi, sözlü soruların iadesi talebi vardır; bu Önergeleri okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in (61711) esas'numaralı sözlü soru önergesini geri 
aldığına ilişkin önergesi (41295) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 77 nci sırasında yer alan (6/711) esas numaralı sözlü soru önergeme, Devlet Baka

nı Sayın Yücel Seçkiner'den yazılı olarak cevap aldığım için sözlü soru önergemin gündemden çı
karılmasını arz ederim. 

Abdullah Örnek 

. ' - Yozgat 
BAŞKAN - Soru önergesi iade edilmiş ve gündemden çıkarılmıştır. 
Bir başka önerge vardır; okutuyorum: 
3. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un (6/763) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na'ilişkin önergesi (4/296) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 122 nci sırasında yer alan (6/763) esas numaları sözlü so
ru önergeme yazılı cevap gelmiştir. Sözlü soru önergemi geri çektiğimi bildirir, gereğini arz ede
rim. 

Zülfükar İzol 
Şanlıurfa 

BAŞKAN - Sözlü som önergesi, iade edilmiş olmakla, gündemden çıkarılmıştır. 

Bir başka önerge var; okutuyorum: 
4. — Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz'ün (61795) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı

ğına ilişkin önergesi (4/297) ' • ; • ' . . . . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 153 üncü sırasında yer alan (6/795) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri çekiyorum. 
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Gereğini saygılarımla arz ederim. 

' , : . ' . ' • ' Mustafa Hasan Öz 

' • ' "' .' ''•' • ••'" ''.'..-.' : - O r d u . 

BAŞKAN - Soru önergesi, iade edilmiş olmakla, gündemden çıkarılmıştır. 
Bilgilerinize sunulur. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

V. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
; N Ö : 9 5 Tarihi: 22.1.1998 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 176 
ncı sırasında yer alan 413 sıra sayılı kanun tasarısının, biı kısmın 4 üncü sırasına alınmasının Ge
nel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hasan Korkmazçan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Salih Kapusuz Ülkü Güney 

RP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

'."',;:':Mehmet Gözlükaya Ali Ilıksoy 
DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 

Önder Sav ; Mahmut Yılbaş 
. CHP Grubu Başkanvekili iDTP Grubu Başkanvekili 
(RP sıralarından "karar yetersayısının aranmasını istiyorum" sesi) 
BAŞKAN -Efendim, öneriyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, bütün gruplar birlikte imzaladık, bunda bir yanlış

lık var! 
••>' BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efendim, ka
rara yetersayı bulunamamıştır; saat 14.40'ta toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.18 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER; Levent MISTIKOGLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

• _ , © 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo-

V. - ÖNERİLER (Devam) 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma kurulu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Öneriyi yeniden oylayacağım, karar yetersayısını arayacağım. . 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur. 
Saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.44 

• 0 — — ;• • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

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

. . — Şg ————— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

V. - ÖNERİLER (Devam) 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Sayın,milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini oylayacağım, karar yetersayısını 
arayacağım. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Danışma kurulu önerisi 
kabul edilmiştir, karar yetersayısı vardır. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" bölümüne geçiyoruz. 

Önce, tabiî olarak, yarım kalan işlerden başlıyorum. 

, VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletveki
li Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik 
Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) 
(S. Sayısı : 232) 

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

Komisyon hazır mı? Hazır değil. • 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
• 2. — Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Kiracılık 

Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet komisyonları raporları (11680) (S. Sayısı: 396) (1) 

BAŞKAN - Tabiî Afetlerden Zarar.Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Ki
racılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet komisyonları raporlarının görüşmelerine başlı
yoruz. ' • . - • • 

Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 

(1) 396 S. Sayılı Basmayazı 15.1.1998 tarihli 43 üncü Birleşim tutanağına eklidir. > ' 
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Sayın milletvekilleri, 15 Ocak 1998 tarihli 43 üncü Birleşimde, tasarının 1 inci maddesi üze

rindeki Hatay Milletvekili Sayın Ali Günay ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter
sayısı bulunamamıştı. • • , 

Şimdi, önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Dün, Edirne'den, mağdur olanlardan bir heyet yalvarıp duruyordu; tevafuk ve tesadüftür, ba
na rastladı. İnşallah, hayırlı hizmetlere... -
; MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Hâlâ buradalar Sayın Başkan. 

BAŞKAN - İnşallah, hayırlı olur. Elbirliği ve gönül birliği yaparız; tabiî, mutabakat sağlaya
rak. 

AHMET KABİL (Rize) - Engelleme olmazsa... 

BAŞKAN - Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

396 sıra sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Âfet Öncesi Kiracılarına Ki
racılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin son kelimesi olan "tanınabilir", sözcüğünün "tanınır" 
olarak değiştirilmesini arz ederiz. (25.11.1997) 

Ali Günay 

(Hatay) 
' - ' • • • 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. Önerge sa

hibi, gerekçesini arz ve ifade buyurmuştu. 

Önergeyi yeniden arz ve takdim ettik. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Başka önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, müzakere edil

diği biçimiyle kabul edilmiştin 
Şimdi, 2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 18.5.1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna aşağı
daki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne, mazbut ve mülhak vakıflara ait gayri-
menkullere ilişkin kira sözleşmeleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren Uç ay sonra sona 
erer. 

Bu süre içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mütevellilerince rayiç veya emsal bedele uy
gun olarak yeni kira bedeli ve şartları tespit edilerek kiracıya tebliğ olunur. 

Eski kiracıların birinci fıkrada belirtilen üç ayı takip eden otuz.gün içerisinde tebliğ olunan ye
ni kira bedeli ve şartlar üzerinden kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Belirlenen yeni kira be
deli ve şartlara itiraz olunamaz. Otuz günlük süre içerisinde kira sözleşmesi yapmayan veya gayri
menkulu tahliye etmeyen kiracıların tahliyesi Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi üzerine yetkili 
icra müdürlüklerince yerine getirilir. 
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Bu şekilde akdolunan yeni kira bedelleri, müteakip kira dönemlerinde geçen yılın aynı ayına 

göre Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık Toptan Eşya Fiyat Endekslerinden az olma
mak üzere, rayiç veya emsal değer dikkate alınarak yükseltilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Candan... 
Gruplar adına başka söz talebi var mi efendim? 
Sayııi Bedük?.. 

: SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Ümran Akkan konuşacaklar efendim. 
EVREN BULUT (Edirne) - Sayın Başkan, konuşmayalım, ben de konuşmayayım; şu müba

rek günde bitirelim bunu. 

BAŞKAN - Sayın Candan, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; Vakıflar Genel Müdürlüğünün Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Refah Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Bu tasarıyla ilgili olarak, acaba Vakıflar Genel Müdürlüğü ne gibi bir çalışma yapıyor, 
1997'deki faaliyetleri nedir diye Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1997'yılı faaliyet raporunu Sayın 
Genel Müdürden istedim ve baktım. Belki faydalı olur düşüncesiyle,'tasarıyla ilgili olarak birtakım 
tespitlerimi Yüce Heyetinize takdim etmek istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün toplam 10 035 adet kayıtlı vakfı var, 56 347 vakıf taşınmazı 
var. Bunun 35 915 adedi akar niteliğinde; yani, gelir getirmektedir, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 59 ortaöğretim yurdunda 11 570 öğrenciyi ücretsiz barındırmak
tadır; 27 imarette 5 500 fakir ve kimsesiz öğrenciye yemek çıkarmaktadır. 850 yatak kapasiteli Va
kıf Gureba Hastanesi, fakir ve kimsesizlere ücretsiz hizmet vermektedir. 1997'de 109 411 vatanda
şımıza sağlık hizmeti verilmiştir. 

Ancak, tasarıya baktığımız zaman, bu tasarı, genel anlamıyla vakıfların problemlerini çözmek
ten uzaktır. 54 üncü Hükümet döneminde,' genelde, bunun gibi tek maddeli, iki maddeli tasarılar 
geldiği zaman, mevcut hükümeti oluşturanlar, parti temsilcileri, o zaman, muhalefette iken, hep iti
raz etmişlerdi ve mesela "bu tek maddelik Bağ-Kur Yasa Tasarısı meseleyi çözmez" veya "bu tek 
maddeli SSK Yasa Tasarısı meseleyi çözmez" demişlerdi. Buradaki bu tek madde de -biraz sonra 
ifade edeceğim- sadece gelir artırıcı niteliktedir. Halbuki, bunun dışında, şu anda vakıf arazilerinin 
büyük bir bölümü gecekondularla işgal edilmiş durumdadır. Yine, birtakım siyasîlere yakınlığı bi
linen insanların üzerlerine olan işyeri ve fabrikalarla, vakıf arazileri, tamamen kullanılır vaziyette
dir. 

Genelde baktığımız zaman, 1997'de Vakıflar Genel Müdürlüğünün kira gelirleri 2,7 trilyon, 
hazine yardımı 1;8 trilyon, toplam bütçesi ise 4,5 trilyon liradır. Ancak, aslında* bu tasarının için
de bulunması lazım gelen bu hizmetlerin, yukarıda saymaya çalıştığımız hayır hizmetlerinin mut
laka iyileştirilmesi lazım. Bunun için de paraya ihtiyaç vardır. Vakıf arazilerinin, mutlaka, gece
kondulardan arındırılması lazım. Özellikle hayır için tahsis edilen yerlerin amaç dışında kullanıldı
ğı; mesela, okul için verilen yerlerin birçoğunun diskotek olarak kullanıldığı, hastane için verilen 
yerlerin de başka amaçla kullanıldığı tespitleri vardır. Ayrıca, vakıf kiracılarının işyerlerini yüksek 
rakamlarla devrettikleri de, gözlenen eksiklikler içerisindedir. 

Tasarının amacını dikkatle okuduğumuz zaman, Bakanlığın iddiası şudur: Düşük kiralar var
dır, kira gelirleri enflasyonun altındadır, yargı çok yavaş işlemektedir; biz, bu hizmetleri yapamı
yoruz. Bunu yapabilmek için, mutlaka, Kira Kanunu değiştirilmek istenilmektedir. 
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Ek madde ne getiriyor: Vakıflar Genel Müdürlüğü, gayrimenküllere ilişkin bütün kira sözleş

melerini üç ay içerisinde feshediyor, iptal ediyor ve otuz gün içerisinde de yeni kiralan tespit edip 
kiracılara bildiriyor. Buraya kadar tamam. Kiracı, o otuz gün içerisinde tespit edilen kira bedelini 
kabul etmek durumunda; yani, ne olursa olsun, mahkemeye gitmeden, yargıya gitmeden, bu kirayı 
kabul edecektir. 

Bizim buradaki teklifimiz şudur: Üç ayda iptal edilsin, bir ayda kiralar tespit edilsin ve'kiracı, 
otuz gün içerisinde yeni tespit edilen fiyatı kabul ettiği zaman, bu kirayı ödemeye devam etsin; an
cak, yargı yolu açık olsun ve kiracı yargıya gittiği zaman, eğer, kira fiyatları, idarenin tespit ettiği 
fiyatsa, aynıyla kabul edilsin; yok, düşük çıkarsa, o zaman, farkı, daha sonraki yıllarca kiraya sa
yılsın. O zaman, burada, tasarıyı getiren Bakanlık yetkililerinin iddiası varit olmaz. Yani,.burada 
"yargı çok yavaş işliyor; biz, istediğimiz zaman kirayı tahsil edemiyoruz" deniliyor; ama, burada, 
idarenin yeni tespit ettiği fiyatı kiracı kabul eder, sözleşme yapma imkânı sağlanır, yargı yolu açı
lırsa, o zaman, hem idarenin dediği olmuş olur, yargı hızlanmış olur hem vatandaşlara da yargı yo
lu açılmış olur. Aksi halde, yapılacak bir uygulamada, kiracılar çok mağdur olur ve ciddî bir rakam 
elde etmek'de mümkün değildir. Halbuki, burada, vakıf gayrimenkullerinin devirlerinde milyarlar 
oynamaktadır. Örnek vermek gerekirse, İstanbul Kapalı çarşıdaki bir işyeri 300-500 milyara devre
dilmektedir. Halbuki, bu tasarı içerisinde, daha muhkem, Kira Kanununu teyit edici birtakım ön
lemler alınarak bu devirler yapılırken, hiç olmazsa idarenin lehine devri durdurup para karşılığı de
vir yapılabilecek şekillerin bulunması gerekirdi. 

Netice itibariyle, tasarıyı olumlu bulmakla birlikte, kiracıların yasal haklarını önlemesi bakı
mından, tasarının 2 nci maddesini bu şekliyle kabul etmenin uygun olmadığı kanâatindeyim. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Candan, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Akkan; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ÜMRAN AKKAN (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Kiracılık Hakkı Tanın
ması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı üzerinde, DYP Grubu adına konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, DYP Gru
bu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum ve vaktimizin azlığı dolayısıyla, süremi çok kı
sa olarak kullanacağımı da öncelikle belirtmek istiyorum. • . . ' . ' , 

Vakıf, İslamiyette "sadakai cariye" yani "sürekliliği olan hayır" anlamındadır; yani, vakfı ya
pan kişi ölse de, sevabı devam eden hayırlardır. Bu yüzden, ecdadımız, çok büyük hayırlar kurup 
geliştirmişlerdir; sanat değeri üstün eserler meydana getirmişlerdir. 

Türkiye'de, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, 48 465 vakıf eseri, 27 019 vakfiye 
mevcuttur. 

Biz, DYP olarak, bugün görüşülmekte olan yasa tasarısını destekliyoruz; çünkü, Edirncmizdc 
de, tabiî afet sonucu, binlerce insanın ekmek yediği, Vakıflara ait tarihî Alipaşa Çarşımız, maale
sef, yanmıştır. Sevindirici taraf, çarşımızın onarımı, özverili çalışmalar sonucu bizim hükümetleri
miz döneminde çok çabuk bitirilebilmiştir. Şimdi, sıra, ani gelen bir afet sonunda perişan olan es
nafımızı da sevindirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu maddenin, bir defaya mahsus olmak üzere afet öncesi kiracılarına 
Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit edilen rayiç 
kira bedeliyle kiracılık hakkı tanınmasının, hakkaniyete uygun olduğunu düşünüyorum. Mağdur 
olan eski kiracılar, bu tasarının bir an önce yasalaşmasını bekliyorlar. 
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Aslında, vakıfların kiracılarından topladığı kiralar, şu anda, tahmin ediyorum, 3,2 trilyon lira 

civarında. Bu kanUn çıkarsa, 1998'de, aşağı yukarı 10 trilyon lira gelir elde edilebilecek. Vakıfla- • 
rın topladığı bu kiralarda, yetimin, dulun, tedaviye muhtaçların muhakkak ki hakları var. Veballi 
bir iş. Vakıflar, her sene 10 binin üzerinde öğrenciyi yurtlarında barındırmakta, 5-6 bin kadar faki
re aşocağı işletmekte, sanat eserlerimize sahip çıkmaktadır ve onarmaktadır. Şu anda, mağdur olan 
Edirne Alipaşa esnafımız, müjdeli haberi bekliyor. İnanın, halen, üzüntüsünden hastanelerde yatan
larımız, sırtındaki borç yükünün acısından hayatını kaybedenlerimiz, ailece yardıma muhtaç düşen
lerimiz çok oldu ve hâlâ acı içindedirler. Bu insanlar, desteklerinizle, bu kanun tasarısının kabulü
nü bayram müjdesi olarakbeklemektedirler. 

Kanun tasarısının kabulü için desteklerinizi bekliyor, hepinizin, önümüzdeki Şeker Bayramı
nı şimdiden kutluyor, Yüce Meclise hayırlar sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Akkan, teşekkür ediyorum, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Önder Sav; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ÖNDER SAV (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; biraz önce konuşan Edirne Milletvekili arkadaşımızın da değindiği gibi, tarihî Ali Paşa Çarşısı 
esnafının ve benzeri nitelikteki diğer vakıf taşınmazları esnafının, kiracılarının yaralarına çare ola
cağı söylenilen bir tasarıyı görüşüyoruz. . . . . • ' • " • / . , " ' . 

Amacımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, hukuka uygun, Anayasaya uygun tasarı ve tek-1 

liflerin geçmesi ve o şekilde yasalaşmasıdır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu şekil
de bir katkıyı, bu yasa tasarısına koymak istiyoruz. 

••; Tasanda, vakıf taşınmazlarının kiralarının, kaçınılmaz bir biçimde, belli bir düzenlemeyle, ye
niden ayarlanmasının söz konusu olduğu belirtiliyor. Kuşkusuz, taşınmaz kiraları, yürüyen yaşa
mın gerisinde kalıyor. Zaman zaman, kişi hukukuna, özel hukuka müdahale niteliğindeki bazı dü
zenlemeler de, maalesef, yapılıyor. 

Üzerinde konuştuğumuz geçici 6 ncı madde, bu düzenleniş şekli itibariyle, Anayasaya ve özel
likle Anayasanın 48 inci maddesindeki sözleşme özgürlüğüne ve 13 üncü maddedeki kişi hak ve 
özgürlüklerine aykırıdır. Bu maddenin, belli bir şekilde yeniden ele alınıp düzeltilmesi kaçınılmaz
dır. Aksi takdirde, Anayasanın 152 nci maddesine göre, ileride, kiracılardan herhangi birisinin de
fi yoluyla mahallî mahkemeye başvurması ya da hiç o başvuruya gerek duyulmadan, davayı gören 
mahkemenin resen Anayasaya aykırılığını saptaması yahut bu Yüce Meclisten çıktıktan sonra, 
Anayasa yargısına başvurma hakkı olan siyasî parti gruplarının ya da 110 milletvekilinin imzasıy
la Anayasa yargısına götürülmesi kaçınılmaz bir noktaya gelebilir. Elbette, buradan, Anayasaya uy
gun yasaların geçmesini sağlamak, bunun için çaba göstermek, hepimizin görevidir. 

Maddede belirtilen "...yeni kira bedeli ve şartlarına itiraz olunamaz" şeklindeki hüküm, tama
men bir hukuk garabetidir ve Anayasaya da aykırıdır; bunun düzeltilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, maddedeki "...tahliyesi Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi üzerine yetkili icra mü
dürlüklerince yerine getirilir" ibaresi de, icra iflas hukukuna aykırıdır. İcra ve İflas Yasasının 38 in
ci maddesinde, ilam mahiyetini haiz belgeler teker teker sayılmıştır; mahkeme huzurunda yapılan 

. kabuller, sulhler, temyizdeki kefaletler, icra dosyasına yapılan kefaletler ve noterde düzenlenmiş 
resen borç senetleri, ilam mahiyetini haiz belgelerdendir. Böyle bir yasa maddesiyle, ilam mahiye
tini haiz bir belge düzenleme yetkisini Vakıflar Genel Müdürlüğüne vermek, hukuka aykırıdır. İc
ra ve tahliye hukukuna aykırı böyle bir konunun bu Meclisten geçmemesi için bir düzenleme yap
mış bulunmaktayız; hem kişilerin yargıya başvurmasının yolunu açmak açısından hem de icra iflas 
ve tahliye hukukuna tam1 anlamıyla uyması yönünden bir önerge hazırlamış bulunmaktayız. Gerçi j 
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bu biçimde, Hatay Milletvekili Sayın Ali Günay'ın da bir önergesi var; ancak, bizim düzenlediği
miz önerge, o önergenin içeriğini de kapsamakta ve dolayısıyla, daha geniş ve tahliye etmedikleri 
takdirde mülkî idare amirlerinin yaptırımını gündeme getiren bir düzenleme niteliğini taşımaktadır. 
Değerli üyelerimizin böyle bir düzenlemeye ilgi göstermeleri ve katılmaları halinde, görüşmekte 
olduğumuz yasa tasarısının geçici 6 ncı maddesi, hukuka ve Anayasaya uygun bir şekle sokulmuş 
olacaktır. . 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN - Sayın Sav, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Bulut; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA EVREN BULUT (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 

mübarek ramazan günü, ecdadımızın yadigârı olan vakıflarla ilgili bir kanun tasarısını görüşmemiz 
nedeniyle, Tanrı'ya tahsis olmuş bu manevî varlıklarımıza, ülkemizde cumhuriyetin dünyada da İs-
lamiyetin simgesi olan bu manevî varlıklara, bütün grupların, bütün arkadaşlarımızın katkısından 
dolaylı, Meclis adına teşekkür ediyorum. 

Bu yasa tasarısı -üç aydan beri bu Meclise gidip gelen- daha mükemmel olabilir, daha mükem-
• mel düşünülebilir; fakat, bu yasa tasarısının sıkıştırılması, bilhassa, beş sene evvel yanan Edirne'de
ki Alipaşa Çarşısı esnaflarının, yine, Erzincan felaketinden mağdur olan hemşerilerimizin ve" Di
nar'daki -o bölgenin- değerli insanların, babalarından, dedelerinden yüzlerce sene öncesinden ya
digâr kalan ve ufak esnaflık yaptıkları vakıflara ait bu ufak mekânlarından mağdur olmalarından 
dolayıdır. 

Biliyorsunuz, vakıfların imkânları -tahmin ediyorum- 1992 bütçesinde 82 milyar civarınday
dı. Oysa, bugün, yalnız Edirne'deki Alipaşa Çarşısına, devletimizin ve hükümetlerimizin ödediği 
para 800 milyardır. Bu ne demektir; vakıf arazilerimizin, vakıf mülklerimizin yeteri kadar tahsisat 
imkânlarının olmaması demektir. 

İşte, bu tasarıyla, Hükümetin ve Bakanlığın amacı, bir nevi bu vakıfların gelirlerini artırmak; 
mağdur olan vakıflarımıza, camilerimize, külliyelerimize yardım etmek; eserlerimizi ebediyete ka
dar yaşatmaktır. 

Bizim ısrarımız Afet Kanunundan dolayı. Yani, yangın, zelzele gibi afetlere uğramış bu vakıf 
arazileri veya mülkler, tekrar, içindeki insanlarımıza verilmeye müsait değildi. Erzincanlı arkadaş
larımız ve biz Edirneliler olarak, bunun üzerinde önemle duruyor ve mücadelesini yapıyorduk. 
Bundan üç ay evvel, bu insanların çok mağdur olduklarını, hatta, içlerinde vefat edenlerin, çekle
rini ödeyemediklerinden dolayı şu anda hapse düşenlerin olduğunu, bundan dolayı, bu insanların 
zulme uğramalarını veyahut mağdur olmalarını önlemek için, bu vakıf gibi kutsal varlıkların tek
rar bu arkadaşlarımıza verilmesi gerektiğini söyleyerek, bu kanun tasarısının hazırlanması için Sa
yın Bakanı biz zorladık. 

Tabiî, bu tasarı, Sayın Önder Sav'ın dediği gibi, daha mükemmel olabilir; devletimizin, halkı
mızın daha menfaatına olabilir; ama, beş senedir mağdur olan ve beş senedir bugünü bekleyen bu 
değerli vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için, Yüce Meclisin bu son hafta bu kararı 
vermesinden sonra, bu kanun, bir nebze olsun, bir yere oturacaktır, ileride daha muntazam bir ya
sa yapılarak, bu kanunun daha mükemmel olması için -çünkü, tüm gruplar bunda mutabıktır- tüm 
grupların beraber olacağından kuşku duymamak lazımdır. Çünkü, vakıflar, hepimizin; kim hükü
met olursa olsun, kim milletvekili olursa olsun, vakıf eserlerini herkes korumak durumundadır. 

, Bu mübarek ramazan günü, Alipaşa Çarşısında destan yazan beşyüz vatandaşımızın mağduri
yetlerinin giderilmesi için, bu tasarının hazırlanmasında, buraya kadar gelmesinde ve bu vakıf eseı-
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lerinin yapılmasında katkısı geçen Cumhurbaşkanından, tüm hükümetlerden, bütün partilerden ye 
bütün milletvekillerinden, başta Sayın Bakanımız ve onun değerli bürokratlarından, bu tasarının 
kanunlaşması için parmak kaldıracak olan herkesten Allah razı olsun diyorum; saygılar sunuyorum. 
(ANAP ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bulut, teşekkür ediyorum., 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep) - Sayın Başkan, Demokratik Sol Parti Grubu adına Necdet Tekin 

konuşacak. •' ' 
BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Tekin; buyurun. (DSP sıralarından al

kışlar) 

DSP GRUBU ADINA NECDET TEKİN (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Demokratik Sol Parti Edirne Milletvekili' Sayın Mustafa İlimen Meclis Başkanımızla 
beraber bir devlet görevi yapmak üzere yurt dışında olduğu için, bölge milletvekili olarak, Tabiî 
Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Kiracılık Hakkı Tanınması 
ve Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Geçici. Madde Eklenmesine Dâir Kanun Tasarısı 
üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum. . 

Sayın milletvekilleri, öncelikle, Edirne Alipaşa Çarşısı yanarken, orada aileleriyle birlikte çok 
küçük dükkânlarda rızklarını temin etmeye çalışan toplam 800 kişinin canının yandığını bilmenizi 
isterim. Ayrıca, uzunca bir süre, bu dükkânların onarılması ye tekrar Edirne ticaret hayatına katıl
ması için buMecliste herkesin çırpındığını ve mücadele verdiğini görmekten de mutlu olduğumu
zu belirtmek isterim. Yine, Demokratik Sol Partinin, doğal afetlerle ilgili gelen yasa tasarı ve tek
liflerine tamamen katıldığını ve doğal afetlerden zarar görenlerin, özellikle bu konuda Edirne esna
fının var gücüyle yanında olduğunu da bir kere daha belirtmek isterim. Bunun en bariz belirtisi, da
ha önce Yüce Meclisimize gelmiş olan doğal afetlerle ilgili araştırma raporu ye araştırma komis
yonunun kurulmasıydı; biliyorsunuz ki, bu komisyon çalışmalarını tamamladı ve raporunu yayım

ladı. ' ' . .'. . ' ' ' - " 

Bugün, doğal afetlerden dolayı zarar gören birkısım insanları işyerlerine tekrar kavuşturmayı 
amaçlarken, geçtiğimiz gün İzmir'deki bir doğal afeti de burada söylemek istiyorum. Devletimiz, 
her zaman, doğal afetlerden mustarip olanların yânında olmuştur. 

Son söz olarak - bu yasa tasarısı, yaklaşık iki üç aydır buraya geliyor gidiyor, son bir haftadır 
da gelmeye devam etti-tüm arkadaşlarıma, Edirneliler olarak çok teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum; sağ olunuz, var olunuz. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından al
kışlar) ' 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına, Sayın Yılbaş; buyurun • 
Sayın Yılbaş, saat 16.00'ya geliyor; bilginiz olsun diye söylüyorum. 
DTP GRUBU ADINA MAHMUT YILBAŞ (Van) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

vakıf müessesesi, İslam kültürünün bir ürünü olup, ecdadımız tarafından toplum yararına, yaşayan
lar yararına fevkalade kullanılmış olarak bize intikal etmiştir; temelinde yatan, hayırdır, hayır yap
madır. Ancak, son zamanlarda, özellikle son onbeş yılda, islam kültürümüzün eseri olan bu vakıf 
müessesesi, toplum yaşamımızda değişik uygulamalara neden olmuş, yüzlerce, binlerce vakıf, 
mantar biter gibi, toplum yaşamına girmiş, temelinde hayır olması gerekli olan bu yapılanma, de
ğişik amaçlarla toplumda yerini almıştır; tabiî, bundan da, eski vakıflarırnız, nasibini yeterince al
mıştır, 
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Değerli arkadaşlarım, bugün, üzerinde görüşme yaptiğımız kanun tasarısı, bu tür düşüncelerin 

burada ifade edilmesine de vesile olmakta; ancak, tabiî, bunun yanında çok olumlu düşüncelerin de 
burada ifade edilmesi icap ediyor; Nedir bunlar; tabiî afetlerden dolayı zarar gören, mal ve can kay
bına uğrayan halkımızın yanına, her zaman, Yüce Devletimiz, âlicenap milletimiz, elindeki dar im
kânları sonuna kadar kullanarak süratle gitmiş ve yaralarının sarılması için elinden gelen gayret ve 
imkânları sonuna kadar kullanmıştır. İşte, Edirne'de Alipaşa Vakıf Çarşısının yanması sırasında bü
tün ülke üzülmüş ve bundan ıstırap duymuştur. Allah'tan gelene bir şey söylemek bizim haddimiz 
değildir; Dinar'daki, Erzincan'daki depremler nedeniyle vakıf mallarımızın zarar görmesi, tabiî, 
hiçbirimizin isteyeceği bir durum değildir; ama, biraz evvel ifade ettiğim gibi, süratle yaralar sarıl
mış ve bugün, hasar gören yapılar tekrar insanlarımızın kullanımına sunulacak hale getirilmiştir; 
onun için, hem milletimize hem de devletimize şükranlarımızı sunuyoruz;. Bunların yeniden kulla
nımında... 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, iftar vakti yaklaştıkça, arkadaşlarımızın heyecanı da artıyor; ben 
daha.kürsüye gelmeden önce, yolda laf atmalar başlamıştı "Aydın havası olsun, kısa kes" diyorlar
dı; ben de kısa kesmeye çalışacağım. 

DEVLET BAKANI RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) - Gayret etmene lüzum kalmadı, sa
at 16.00 oldu!.. 

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, diğer parti gruplarının temsilcilerinin 
de ifade ettikleri gibi, artık, bu gidiş gelişlere son verip, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak 
için bu tasarının elbirliğiyle kanunlaştırılmasını, bu celsede, bu oturumda sağlamamız gereklidir. 

Tasarıdaki hukukî eksiklikler söz konusu edildi; onun için, bizim de katkıda bulunduğumuz 
bir değişiklik önergesi vardır; onu da süratle görüşerek, geçici 6 ncı maddede gerekli değişiklikle
rin yapılmasının sağlanmasında yarar vardır. 

Bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (DTP, ANAP ve DSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yılbaş, teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın Tunç kişisel söz talebinde bulunmuştur. 
Buyurun efendim. 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım -vaktinizi 
almayacağım- gerçekten, bu kanun tasarısının kabul edilmesiyle, çok büyük eksiklikler giderilmiş 
olacaktır. Biz de, aynı mahiyette bir kanun teklifi hazırlamıştık; ancak, buraya getirme imkânımız 
olmamıştı. Sayın Bakanı kutluyorum, buraya kadar getirdi, bugün de kanunlaşacak. 

Şimdi, denilebilir ki, bu, neyi değiştirecek; belki bazı arkadaşlarımızın kafasında bir soru işa
reti oluşabilir. Ben, bir iki tane örnek vermek istiyorum: Mısır Çarşısında -arkadaşım söylemeye 
çalıştı- yan yana, karşı karşıya olan 15'er metrekarelik iki dükkândan birinin aylık kirası 15 milyon 
lira; öbürünün sahibi vefat ediyor veya iş değiştiriyor, dükkânını devrediyor; yeni alan, ayda 200 
milyon lira kira ödüyor; yani, bu kadar büyük bir fark var ve bu, Türkiye'nin hemen hemen her yer 
yerinde,.her tarafında yaşanıyor; ne yazık ki, 1983 yılından bugüne kadar da değiştirmeye pek fır
sat olmamış. Yine, Adana'da bir arsa, aylık geliri 200 milyon... 
• Bu kanun tasarısıyla, vakıflar idaresinde çok büyük şeylerin değişeceğine, daha çok öğrenci
ye yurt, daha çok yoksula aş sağlanacağına, onarıma muhtaç daha çok eserin onarılacağına inanı
yor ve tekrar Sayın Bakanı kutluyor, arkadaşlarıma ve Meclise hayırlı olmasını diliyorum. 
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Hayırlı akşamlar diliyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Tunç, teşekkür ediyorum. 
Sayın Terzi, bir talebiniz var; bu madde de mi diğerinde mi söz alacaksınız? (ANAP sıraların

dan "Yok, yok; vazgeçti" sesleri) j 

Efendim, müsaade buyurun... Yazılı bir talebi var; sormak zorundayım. ' • 

NACİ TERZİ (Erzincan)-Daha sonra söz alacağım Sayın Başkan. . ! • . - " • 
BAŞKAN-Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; ama, önce, ben, bir hususu Sayın Komisyondan öğrenmek is

tiyorum. 

Sayın Komisyon, Anayasaya aykırılık endişesini, aykırı olabileceği endişesini Sayın Sav dile 
getirdi; ben onu da soracaktım; ama, o böylece ifade edilmiş oldu; son fıkrada şöyle bir ifade var: 
"Bu şekilde akdolunan yeni kira bedelleri, müteakip kira dönemlerinde geçen yılın aynı ayına gö
re Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık toptan eşya fiyat endekslerinden az olmamak 
üzere, rayiç veya emsal değer dikkate alınarak yükseltilir" deniliyor; yani, vakıflar, bir aylık kira 
bedelini belirlerken -karşı tarafa, 12 katını mı esas alarak belirleyecektir? (ANAP sıralarından "Ha
yır, hayır" sesleri) Bu, bir akittir; o anlamda mı efendim? 

• DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat)-Arz edebilir miyim Sayın Başkan. 

.BAŞKAN-Tabiî, buyurun. . 
DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) - Sayın Başkanım, bazen, mahkemeler, yüz

de 65 oranını esas alıyorlar ve enflasyonun orandan yüksek olduğu dönemlerde de vakıflar idare-; 

sinin bunda büyük zararları oluyor. İleriki yıllarda, yeni sözleşmelerde toptan eşya fiyatları esas 
alınmak üzere, böyle bir düzenleme getirilmiştir ve orada, Anayasaya aykırı bir durumun olacağı
nı düşünemiyoruz. 

BAŞKAN - O zaman, şöyle bir ifade gerekmez mi " 12 aylık toptan eşya fiyat endekslerinin 
ortalaması" diye; yani, o anlamda mı, ortalaması anlamında mı? (ANAP sıralarından "Evet, evet" 
sesleri) 

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) - O anlamdadır. 
BAŞKAN-Çünkü, sanki, 12'sinin toplamı gibi bir anlam çıkıyor. 
DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) - Ortalaması anlamındadır. 

BAŞKAN - Peki efendim, ben sordum. 
DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) - O anlamdadır efendim. 
BAŞKAN -Tamam efendim. 
Şimdi, önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
396 sıra sayılı "Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına 

Kiracılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle 18.5.1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Ki
raları Hakkında Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. (25. İ l . 1997) 

Ali Günay Mustafa İlimen 

Hatay Edirne 
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Mehmet Aydın ZiyaAktaş 

İstanbul İstanbul 
Fikret Uzunhasan 

Muğla 
GEÇİCİ MADDE 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne, mazbut ve mülhak vakıflara ait gayri-

menkullere ilişkin kira bedelleri, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay sonra geçerli 
olmak üzere, bu süre içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mütevellilerince, rayiç veya emsal 
bedele uygun olarak yeniden tespit edilerek kiracıya tebliğ olunur. 

Yeni tespit edilen kira bedeline karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kira
cının tespit davası açma hakkı vardır; ancak, tespit davası açılması, rayiç veya emsal bedele uygun 
olarak yeniden tespit edilen kira bedelini ödememe hakkı vermez. Tespit davası sonunda kesin hü
kümle belirlenecek kira bedeli daha az ise, fazla ödenmiş miktar, bundan sonraki kira bedeline 
mahsup edilir. 

Bu şekilde belirlenen kira bedelleri müteakip kira dönemlerinde geçen yılın aynı ayına göre 
Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranı ka
dar yükseltilir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 396 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesiyle 6570 sayılı Gayrimen
kul Kiraları Hakkında Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının birînci cümlesin
den sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve talep ederiz. 

Levent Mıstıkoğlu 
Hatay 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Metin Öney 
İzmir 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Uğur Aksöz * 
ı Adana 

"Vakıflar Genel Müdürlüğünce ecrimisil ödeyen vakıf taşınmaz işgalcilerine de kira sözleşme
si yapma hakkı tanınabilir." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Kiracılık Hakkı 
Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

İlhan Sungur 
Trabzon 

Zülfikar Gazi 
Çorum 

Veysel Candan 
Konya 

Hasan Öz . 
Ordu 
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Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen üç ayı takip eden otuz gün içerisinde yeni kira bedeli 

ve şartları üzerinden, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümlerine göre kira 
sözleşmesi yapmaya veya teklif edilen yeni kira bedeline sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz 
etmeye hakkı vardır. Otuz günlük süre içerisinde itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan ve gayri
menkulu tahliye etmeyen kiracıların tahliyesi, ilgili icra memurluğunca sağlanır. Belirlenen kira 
bedeline süresi içerisinde dava açılması halinde, dava sonucuna kadar, tespit edilen yeni kira bede
li üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucunda belirlenen kira bedeline göre kiracı lehine doğacak 
farklar, takip eden aylara ait kira bedelinden mahsup edilir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 396 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Önder Sav ' Metin Bostancıoğlu 
Ankara Sinop 

UğurAksöz Mahmut Yılbaş 
Adana Van .' ' 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

"GEÇİCİ MADDE 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün mazbut ve mülhak vakıflara ait gay-
rimenküllere ilişkin kira sözleşmeleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay sonra sona 
erer. 

Bu süre içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mütevellilerince rayiç veya emsal bedellere uy
gun olarak yeni kira bedeli ve şartları tespit edilerek kiraciya tebliğ olunur, aynı zamanda bu bedel 
üzerinden gayrimenkulu kiralamak isteyen üçüncü şahıslara uygun biçim ve yöntemlerle şartlar du
yurulur. 

İkinci fıkradaki şartları kabul eden ya da daha fazla bedel teklif eden üçüncü şahısların varlı
ğı halinde eski kiracıların en yüksek bedel üzerinden birinci fıkrada belirtilen üç ayı takip.eden otuz 
gün içinde yeni kira sözleşmesi yapmaya öncelikle hakları vardır. 

Otuz günlük süre içinde kira sözleşmesi imzalamayan ve gayrimenkulu de tahliye etmeyen ki
racının tahliyesi, bu sürenin bitiminden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine 
başkaca tebligata gerek görülmeden mahallî mülkî amirlerin kararı ile bir hafta içinde boşalttırılır. 
İdare ve yargı organlarına yapılacak başvurular, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz. 

Belirtilen kira bedeline karşı süresi içerisinde dava açılması halinde, verilen karar kesinleşin
ceye kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit edilen yeni kira bedeli üzerinden ödeme yapılır. 
Dava sonucuna göre belirlenen kira bedeline göre kiracı lehine doğacak farklar, takip eden aylara 
ait kira bedellerinden mahsup edilir. 

Kira bedellerinin tespitine ilişkin davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış 
yüzdeleri nazara alınmaz. 

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece tespit edilen ki
ra bedeli üzerinden kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. 

Bu süre içinde sözleşme yapmayan ve varsa birikmiş kira farklarını ödemeyen kiracının tahli
yesi ilgili icra müdürlüğünden talep edilir. 
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Yeni sözleşme ile akdolunan kira bedelleri, müteakip kira dönemlerinde geçen yılın aynı ayı

na göre Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık toptan eşya fiyat endekslerinden az olma
mak üzere, rayiç veya emsal değer dikkate alınarak yükseltilir. 

BAŞKAN - Efendim, en aykırı önerge, son okuduğumuz önergedir; onun için, Önergeyi yeni
den okutmuyorum. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN KÖKSALAN (Ankara) - Katılıyoruz. 

B A Ş K A N - S a y ı n Hükümet?.., 

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) - Katılıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katıldı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul.edilmiş
tir, •••.' • 

Sayın milletvekilleri, önerge sahipleri de takip buyursun diye ifade ediyorum; kabul edilen bu 
detaylı önergeden sonra-yani, eskilerin ifadesiyle, efradını cami, mümkün olduğunca, ağyarını mâ
ni bu önergeden sonra- diğer önergelerin işleme konulmasının bir anlamı kalmıyor; çünkü, mesele 
çözümlenmiş oluyor; Sayın İlimen ve arkadaşlarının, Sayın Öney ve arkadaşlarının, Sayın Candan 
ve arkadaşlarının önergelerindeki maksatlar hâsıl olmuştur; bu sebeple^ bu önergeleri işleme almı
yorum. 

Böylece, maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN-Grup l a r adına söz talebi?.. Yok. . 

NACİ TERZİ (Erzincan) - Sayın Başkan, söz istiyorum. (ANAP ve DSP sıralarından gürültU-
,1er) 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika.. Müsaade buyurun... 

Sayın Terzi, siz bir dakika oturun efendim. (Gürültüler) 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (İstanbul) - Ayıp be! yeter yahu! 

BAŞKAN-Efend im, müsaade buyurun... Rica ediyorum... 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (İstanbul)-Yeter artık! yapmayın! 

BAŞKAN - Sayın Özdemir... Sayın Özdemir... 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (İstanbul) - Bu kadar ayağa düşmez bu iş. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Bağırmayın! böyle şey olmaz! 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (İstanbul) - N i y e bağırmayayım! 

BAŞKAN - Sayın Özdemir... Sayın Özdemir... Benim ne işlem yapacağımı bilmiyorsunuz 
k i . . . '• •• 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Yakışıyor mu size! 

BAŞKAN — Sayın Karakaya... Sayın Karakaya... Bakın, ramazan gününde "hasbünallah, ben 
oruçluyum" denir. 

Bakın, Sayın Terzi, grup adına söz istemedi efendim; kişisel söz talebi var. Müsaade buyu
run... 
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Gruplar adına söz talebi var mı? Yok. 
Sayın Terzi, kişisel olarak, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Size, 1 dakika süre veriyorum Sayın Terzi; muradınız hâsıl olsun ve inin. 
NACİ TERZİ (Erzincan) - 1 dakika da fazla Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, buyurun. 
NACİ TERZİ (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo

rum; . 
Kanun tasarısı görüşülürken hep Edirne milletvekilleri konuştu; biz, iki arkadaş, Erzincan mil

letvekiliyiz; sadece, çıkan bu kanun tasarısının, hem Erzincan'a hem Edirne'ye hem de ülkemize ha
yırlı olması için buradayım. 

Hepinizi, tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) , 
BAŞKAN-i İşte bu kadar... 
Sayın Terzi, zatıâlinize kerrat ile teşekkür ediyorum. 
Efendim, 3 üncü maddeyle ilgili başka söz talebi yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Evet, gruplar adına söz talebi yok. 
Ancak, kişisel söz talebinde bulunan Sayın Karakaya; 1 dakikayla sınırlı olmak üzere, buyu

run. ' . , : . . ' • 
TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Efendim, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Peki, ben de size ayrıca teşekkür ediyorum; sizin de muradınız hasıl olmuştur, 

Genel Kurulun beklentisi de hasıl olmuştur. 
Maddeyle ilgili başka söz talebi yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Başlıkla ilgili bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 396 sıra sayılı yasa tasarısının başlığının "Tabiî Afetlerden Zarar Gören 

Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına.Kiracılık Hakkı Tanınması ve Devam Etmekte Olan 
Kira Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi ile İlgili Olarak 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkın
da Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" şeklinde değiştirilme
sini saygılarımızla öneriyoruz. / 

Önder Sav Yusuf Öztop 
Ankara Antalya 

Zeki Çakıroğlu Ahmet Küçük 
Muğla Çanakkale 

Celal Topkan 

Adıyaman ' 
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BAŞKAN-Sayın Komisyon, ne buyuruyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKILI İRFAN KOKSALAN (Ankara) - Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıldı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü kabul edilen değişikliklerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olsun; beni çeviren Edirneli yurttaş
larıma da hayırlı olsun diyorum. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI METİN GÜRDERE (Tokat) - Sayın Başkan, biz de, size ve Genel Kuru
la teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 23 Ocak 1998 cuma günü, ya

ni bugün saat 19.00'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 15.55 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati :19.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Hasan KORKMAZCAN 

KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

• ^ p •"—"—"—•"—— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

2. — Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracılarına Kiracılık 
Hakki Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkthda Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet komisyonları raporları (1/680) (S. Sayısı: 396) (De
vam) 

BAŞKAN - Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Bundan önceki oturumda, bildiğiniz gibi, bir önerge kabul edilmek suretiyle, kanun tasarısının 

başlığında değişiklik yapılmıştı. Tutanaklarda bir yanlış değerlendirme olmaması bakımından, da
ha Önce "Madde. 1" olarak kabul edilen 1 inci madde "Ek Madde" şeklinde düzeltilmelidir; çünkü, 
son anda grupların ortaklaşa olarak verdikleri önerge bunu gerektirmektedir. 

"Ek Madde 1" şeklinde 1 inci madde düzeltildiği gibi, 1 inci maddenin çerçevesi olarak da 
şöyle bir ibarenin kanunda yer alması gerekmektedir. 

"Madde L- 18.05.1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna aşağı
daki ek madde eklenmiştir" şeklinde bir çerçeve gerekmektedir. ı 

Kanunun adı da, son önergeye göre "Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet 
Öncesi Kiracılarına Kiracılık Hakkı Tanınması ve Devam Etmekte Olan Kira Sözleşmelerinin So
na Erdirilmesiyle İlgili Olarak 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Ek ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" şeklinde değiştirilmiş olmaktadır. Böylece, Ka
nunun bundan sonraki basımında bu adı kullanılacak ve 1 inci madde "ek madde" olarak adlandı
rılacaktır. Kanun tekniği bakımından, bu açıklamayı yapma zorunluluğu vardı. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (11685) (S.'Sayısı: 413) (T) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bugün alınan karar gereğince, gündemin 4 üncü sırasına 
alınması kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişle
ri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 

sunacağım: Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir." 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
(1) 413 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 3 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cum

huriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Sözkonusü Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yet

kilidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesi 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. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında gezdirilmek suretiyle yapılmasını kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? 
Değerli milletvekilleri, bu anlaşma tasarısıyla ilgili olarak, kupa sıra üzerindedir; oyunu kul

lanmayan arkadaşlarım, müzakereler sırasında da oylarını kullanabilirler. 
Şimdi, sıradaki diğer kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 
4. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış için Ortaklık Programına Katılan 

Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/589) (S. Sayısı: 361) 

BAŞKAN - Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Programına Ka
tılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 
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Komisyon?,. Yok. 

Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. < 
5. — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında 

Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uy
gulanması^ Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 365) 

BAŞKAN - Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hak
kında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Ola
rak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 

,6. — Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (11515) (S. Sayısı: 210) (1) 

BAŞKAN - Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün 1930 yılında Cenevre'de yapılan 14 ün
cü toplantısında kabul edilen Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi 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 isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(I) 210 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum: , 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oylama kupaların sıralar arasında dolaştırıl
ması suretiyle yapılacaktır. 

Kupalar dolaştırılsın. . 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - 413 sıra sayılı kanun tasarısı için oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - 210 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili oy verme işlemi devam etmektedir. Oyunu 
kullanmayan arkadaşlarım bir an önce oylarını kullansınlar, kupayı kaldıracağız. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/685) (S. Sayısı: 413) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ilk yaptığımız oylama sonuçlarını açıklıyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısının oylamasına 186 üye katılmış; 185 kabul 
oyu, 1 mükerrer oy çıkmıştır. Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olma
sını diliyorum. 

7. — İstihdama Kabulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/516) (S. Sayısı: 211) (1) 

BAŞKAN - İstihdama Kabulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz. . / 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet ?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo
runun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

(1)211 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun 1973 yılında Cenevre*de yapılan 58 in

ci oturumiında kabul edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin onay-̂  
1 anması uygun bulunmuştur. l 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi 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 isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.—Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz istemi?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Oylamanın kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — 210 sıra sayılı kanun tasarısı için oyunu kullanmayan sayın üye yar mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
6. — Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (J/515) (S. Sayısı: 210) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Cebrî veya Mecburî Çalıştırma^Hakkında 29 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı için 189 milletvekili arkadaşımız 
oy kullanmış ve 185 kabul oyu, 4 mükerer oy çıkmıştır. . •' \ 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
211 sıra sayılı tasarıyla ilgili oyunu kulanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi bitmiştir; oy kupasıkaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşı

lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/486) (S. Sayısı: 161) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasnif devam ederken sıradaki anlaşma tasarısını görüşeceğiz. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Efendim, 20 dakika ara verelim. 
BAŞKAN - Sayın Başkanvekili, ben, tasnifi tamamladıktan sonra ara verebilirim. Komisyon 

gelecek mi yani bu arada? 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Komisyon dışarıda. 

MUHAMMET POLAT (Aydın) - Sayın Başkan, başka tasarı var. 

BAŞKAN - Onu erteledik efendim, sıradaki için söylüyorum; yine, Dışişleri Komisyonu ge
rekli de onun için. 

Yani, Komisyonun bulunmaması bir uzlaşmazlık sebebiyle mi, yoksa şu anda bulunamadığı 
için mi?.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, ara verin efendim. - . 

BAŞKAN - O zaman bu sıradaki iki tasarıyı da erteleyelim, ondan sonrakine sıra gelsin, o za
man ara verelim; çünkü, komisyonun, bu, aynı mahiyetteki anlaşmalarda da hazır bulunmayacağı 
anlaşılıyor. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çif
te Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı: 325) 

BAŞKAN -Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?,. Yok. ^ 
Tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. \ 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alan

da Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine, tasnifi be
yan edip ara verdikten sonra devam edeceğiz. 

7. — İstihdama Kabulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/516) (S. Sayısı: 211) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İstihdama Kabulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının oylamasına 189 milletve
kili katılmış, 184 kabul oyu, 5 mükerrer oy çıkmıştır. 

Böylece, tasarı yasalaşmış bulunmaktadır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Saat 20.00'ye kadar birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 19.45 

.— © . 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 20.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN 

KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. ..• ' • • ' . . ' . ' . , : • • ' . 

Çalışmalanmıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

.' • VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) (S-, Sayısı: 364) (1) 

BAŞKAN_- Bundan önceki oturumda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komis
yonları raporlarını görüşeceğimizi ifade etmiştim. 

Şimdi, kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo
runun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. • ' 
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Sayın Başkan, karar yetersayının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunacağım ve karar yeter

sayısını arayacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. . . 
Değerli arkadaşlarım, tekrar ara versek, acaba, gruplarımız, çalışmaların devam edebileceğine 

inanıyorlar mı? 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkan, 15 dakika ara verelim. 
BAŞKAN-15 dakika ara verilmesi isteniyor. 
Saat 20.20'de tekrar toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.06 

———: © 

(1) 364 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 20.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Hasan KORKMAZCAN 
KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

• — • " • © — : — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyo
rum. 

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VI.— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
10. — Türkiye Cumhuriyeti'Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 

Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (11350) (S. Sayısı: 364) 
(Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları raporlarının okunması 
kabul edilmemişti. " 

Tasarının maddelerine geçilmesinin oylamasını yaparken değerli milletvekilleri tarafından ka
rar yetersayısının aranılması istenilmişti. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Oylamaya, kaldığımız yerden devam ediyoruz; karar yetersayısının olup olmadığını arayaca

ğım. . ' 
Tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayası var

dır; maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Sayın Başkan, yok... 
BAŞKAN - 1 inci maddeyi okutuyorum: . 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasmada 
Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1 . - 8 Ağustos 1994 tarihinde Almatı'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbir
liği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik-önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, oylamadan önce bir yoklama talebi

miz vardı. 
BAŞKAN - Bundan sonraki oylamada yaparız efendim. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2 . - B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

III.—YOKLAMA 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Talebimizi dikkate alın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı açık oylamaya tabidir; zaten, kendiliğin

den yoklama yapılmış olacaktır. (RP sıralarından gürültüler) 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Hayır Sayın Başkan, yoklama talebimizde ısrar ediyoruz. 
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Israr ediyoruz... 
BAŞKAN - Yoklamada ısrar ediyorsunuz?!.. Peki. 
Değerli arkadaşlarım, maddeyi oylamadan önce, Başkanlığa bir yoklama isteği ulaşmış bulun

maktadır. 
Yoklama talep eden arkadaşlarımın Genel Kurul salonunda hazır bulunup bulunmadıklarını 

tespit edeceğim. 
Temel Karamollaoğlu?.. Burada. 
M. Ziyattin Tokar?.. Burada. 

Hayrettin Dİlekcan?. . 
İSMAİL YILMAZ (İzmir) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Tekabbül ediyorsunuz. 
Hüseyin i^rı?.. Burada. 
Abdullah Özbey?.. Burada. 
Mehmet Ali Yavuz?.. Burada. 

Saffet Arıkan Bedük?.. Burada. 
Turhan Güven?.. Burada. 
Yusuf Bahadır?;. Burada. 

Hacı Filiz?.. Burada. 
Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu?.. Burada. 

Mustafa Kemal Ateş?.. Burada. 
Saffet Benli?.. 
İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Tekabbül ediyorsunuz. 
Kâzım Arslan?.. Burada. 

Yakup Hatipoğlu?.. ' ' 
MUHAMMET POLAT (Aydın)-Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Tekabbül ediyorsunuz. 
Ahmet Karavar?.. Burada. 
Ahmet Nurettin Aydın?.. Burada. 
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Osman Pepe?.. 

HASAN HÜSEYİN ÖZ (Konya) - Tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN-Tekabbül ediyorsunuz. 

Hanifi Demirkol?.. Yok. 

Şinasi Yavuz?.. Burada. ' 
İsmail Özgün?.. Burada. 

Abdullah Aykon Doğan?.. Burada. 
Yoklama önergesinde yeterli sayıda imza bulunmaktadır. * 
Değerli arkadaşlarım, yoklama isteyen milletvekillerinin, yoklama sonuna kadar Genel Kurul 

salonunda bulunmalarını bekliyorum. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Ne sebeple Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, şu sebeple: Biraz önce, siz, burada, imzalı olarak verdiğiniz önergede 

dahi arkadaşları bulundurmakta zorluk çektiniz. TekabbUlIer oldu, karışıklıklar oldu. Her birini ye
rinde okuyacağım; bulunmadığı takdirde, yoklamaya devam etmem. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Yaptığınız usulsüzdün 

BAŞKAN - Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır. Ara verdiğimiz takdir

de bulunabileceği umudu yar mı? ("Yok" sesleri) 
Gruplar, ara versek dahi, bu saatten sonra toplantı yetersayısı bulunamayacağını düşünmekte

dir. Bu durumda, birleşimi kapatmak gerekiyor. 
Alınan karar gereğince, denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 27 Ocak 1998 Salı günü 

saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 21.00 
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VII. - YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. -Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdamı konusundaki 

mevzuata uymayan belediyelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlıı'nün yazılı ce-
vabı(7/3941) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3413 sayılı Yasa ve 95/6531 sayılı Tüzük gereğince "Korunmaya Muhtaç Çocukların İstihda

mı" konusundaki aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 25.11.1997 

Akın Gönen 
• . Niğde' ' : ' . . . ' ' 

1. Korunmaya Muhtaç Çocukların İstihdamına ilişkin 2.12.1996 tarihinde vermiş olduğum 
soru Önergesinde, 1996 yılında sınav açmayan Bakanlığınız Kuruluşları (Emniyet Genel Müdürlü
ğü) ile Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının ikaz edilip edilmediklerini sorduğum ve Bakanlıkça 
verilen 31.1.1997 gün ve 80103 sayılı cevapta da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1996 yı
lı içinde memur sınavı açılmadığı, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Belediyelerin Bakanlığın 
müfettiş ve kontrolörlerince yapılan periyodik denetimlerde uyarıldığı, Teftiş Kurulunun 1997 yı
lında güncelleştirilecek Teftiş Rehberinde de sözkonusu yasa ve tüzükle ilgili olarak Belediyelerin 
de yükümlülüklerine yer verileceğinin bildirilmesine ve halen muhtelif seviyede ve meslek dalın
da eğitim gören 4 000'in üzerinde Korunmaya Muhtaç Çocuk işe girmek için sıra beklemesine rağ
men, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişe
hir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, İzmit, Kayseri, Konya, Mersin ve Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanlıklarının 1997 yılında da sınav açmayan kuruluşlar arasında yer aldığını biliyor musunuz? 

2. Biliyorsanız sınav açılmamasının ve tüm uyarılara rağmen kanuna uyulmamasının gerek
çeleri nelerdir. . • ' • ' ' . 

3. Bakanlığınızın ve Bağlı Kuruluşlarınızın Denetim Birimlerinin teftiş rehberlerinde gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına ve uyarılara rağmen 3413 sayılı Yasadan ve 95/6531 sayılı Tüzükten 
kaynaklanan yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmeyen ve 1997 yılında da sınav açmayan Emni
yet Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının personel sorunluları hakkında ya
sal işlemler yapılmış mıdır? Şayet yapılmamışsa yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

T . C . . •" . • , : : V
> ' 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 23.1.1998 

Sayı: B.05.0.MAH-0-65-00-Ö2/80068 V 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 11.12.1997 tarih ve A.00.0.GNS.0.10.00.02-9860-7/3941-

9730/25082 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Niğde Milletvekili Akın Gö

nen'in "korunmaya muhtaç çocukların istihdamı konusunda mevzuata uymayan büyükşehir bele
diyelerine ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır, 

. . • ' ' • ' • • , ' " • < • ' . / • . . : ' . ' • ' • ' 
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26.8.1995 tarihli ve 22386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Okulla

rı Yönetmeliği. uyarınca polis okullarına alınacak adaylarda aranacak nitelikleri taşıyanların il em
niyet müdürlüklerine müracaatlarının sağlanması hususu 31.10.1997 gün ve 504909 sayılı yazı ile 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Nisan 1998 tari
hinde yapılacak sınavlarda müracaat edenler değerlendirilecektir.-, 

1997 yılında Bakanlığım mülkiye müfettişlerince Diyarbakır, Erzurum ve İzmit Büyükşehir 
Belediyelerine teftiş programı uygulanmış olup, bunlardan sadece İzmit Büyükşehir Belediyesinin 
kadro mevcudunun lOOO'in üzerinde olduğu, ancak sınav açılmadığı için 3413 sayılı Yasa ve 
95/6531 sayılı Tüzük gereğince alınması gereken (1) kişinin işe alınamadığı tespit edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Valilikler vasıtasıyla diğer büyükşehir belediye başkanlıklarından alman 
bilgilerden; • 

- Adana, Eskişehir, Kayseri, Mersin, Samsun ye Antalya Büyükşehir Belediyelerinde 1997 yı
lında memur sınavı açılmadığı, 

- Gaziantep, İstanbul, Konya ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinde 1997 yılında memur sına
vı açıldığı, ancak korunmaya muhtaç çocuklardan başvuruda bulunan olmadığı, 

- Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile 
Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik'in "...657 sayılı Kanuna göre çalıştırılan per
sonele ait kadrolarda % 2 oranında sakat çalıştırılması.." hükmü uyarınca 1997 yılında "Sakat Me
mur Sınavı" açıldığı ve başarılı olan 4 adayın atamasının yapıldığı, 

- İzmir Büyükşehir Belediyesince 1997 yılında memur sınavı açıldığı, ancak 3413 sayılı Ka
nun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklardan personel alınamadığı, 1998 yılında ihtiyaç duyulan 
kadrolara bu çocuklar arasından personel alımının planlandığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

•/ •' " Murat Başeşgioğlu 

. İçişleri Bakanı , 
2. - Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'm, Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.'nin yöne

tim kurulu üyelerine ilişkin Devlet Bakanı Güneş Taner'den sorusu ve, Devlet Bakanı Işın Çele
bi 'nin yazılı cevabı (7/3967) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Sayın Bakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 8.12.1997 

Ömer Naimi Barım 
Elazığ 

1. 17 Ekim 1997 tarihinde Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Olağanüstü Genel 
Kurulunun seçiminde tarafsız kalınmadığı, Yönetim Kurulunu oluşturan yedi kişiden dört kişinin 
Bölge Milletvekillerinin yakını oldukları ve parti yönetiminde oldukları doğru mudur? 

2. MESBAŞ Yönetim Kuruluna seçilen bu kişiler, ilgili olduğu konu hakkında yeterli bilgi
ye sahipler midir? Uluslararası öneme sahip Dünya Ülkeleriyle bağlantısının hemen hemen hepsi 
deniz yoluyla gerçekleşen ve Mersin Serbest Bölge Yönetiminde konu ile ilgili olarak uzman biri 
var mıdır? Yıllık kârı yaklaşık bir milyar dolar civarında olan bir kuruluşun kârını ve hizmet kal i-. 
tesini düşürmemek için Bakanlık olarak girişimleriniz söz konusu mudur? 
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T.C. 

Başbakanlık 19.1.1998 
Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
Sayı:B.02.LDTM.0.06.03.01/MRN-l/25-2604 . ' . - . . . . 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterleğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi: 12.12.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3967-9811/25257 sayılı yazıları. 
İlgi yazıları eki Elazığ Milletvekili Sn. Ömer Naimi Barım tarafından Mersin Serbest Bölgesi 

İşleticisi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulunda yönetimde yapılan değişiklikle ilgili olarak verilen 
soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda takdim olunmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket şeklinde kurulan MESBAŞ-
Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan anasözleş-
mesine göre; Genel Kurulunu olağan toplantıya Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantıya ise, hem 
Yönetim Kurulu hem de Denetçiler davet edebilmektedir. 

Sayın Ömer Naimi Barım'ın soru önergesinde bahsedilen 17 Ekim 1997 tarihli Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı, mezkur şirketten alınan bilgilere göre, Türk Ticaret Kanununun 366 ricı 
maddesine uygun olarak şirket ortaklarının talebi üzerine Yönetim Kurlu kararıyla yapılmış bulun
maktadır. 

Şirket Anasözleşmesine göre; Şirketin işleri Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul tara
fından seçilen ve yedi (7) üyeden oluşan Yönetim Kurulunca yürütülmekte ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden biri (1) Başbakan veya Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı-Baş-
bakan Yardımcısı tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer ikisi (2), (A) grubu hisse senedi sa
hibi hissedarlar, diğer üyeler ise, (B) grubu hisse senedi sahibi hissedarlar arasından gösterilen 
adaylardan, Genel Kurulca seçilmektedir. 

Adı geçen şirketten temin edilen sözkonusu Genel Kurula ilişkin Toplantı Tutanağından, Yö
netim Kurulu üyeliklerine Bakanlığımca aday gösterilen Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardım
cısı Kürşad Tüzmen'in, Şirket Anasözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Ku
rul üyelerince (A) grubu hisse senedi sahibi hissedarları temsilen aday gösterilen Adem Serin ve 
Tayfun Varlı'nın, (B) grubu hisse senedi sahibi hissedarları temsilen aday gösterilen Atilla Erden, 
Av. Emin Öz, Nazmi Civan ve Hamit Hayfavi'nin oy çokluğu ile seçildikleri tespit edilmiştir. 

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere, Bakanlığımca aday gösterilen üye dışındaki Yönetim 
Kurulu üyeleri şirketin hissedarları olan tüzelkişileri temsil eden gerçek kişiler veya doğrudan ger
çek kişi olan hissedarlar olup, bu bağlamda, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak bir 
anonim şirket şeklinde kurulan ve faaliyet gösteren MESBAŞ - Mersin Serbest Bölge İşleticisi 
A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde Bakanlığımın herhangi bjr şekilde tasarrufu sözko
nusu değildir. 

Diğer taraftan, 1996 yılının Kasım ayı sonu itibariyle yaklaşık 1.5 milyar ABD Doları tutarın
da ticaret hacmi gerçekleştirilen Mersin Serbest Bölgesi'nde, hacmi 1997 yılının ayı döneminde % 
8 oranında bir artışla 1.6 milyar ABD Dolarına ulaşmış ve aynı yılın Ekim ayı sonu itibariyle ise 
Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonuna 8.5 milyon ABD Doları gelir sağlanmıştır. Bu itibar
la, anılan serbest bölgenin gelişimi ve dünya ticaretinden aldığı payın artırılması için her türlü ça-
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banın gösterileceği tabiî olup, Bakanlığıma bağlı bir kuruluş olmayan anılan anonim şirketin kara
rını ve hizmet kalitesini düşürmemek için bir girişimde bulunmanın Bakanlığımın görev sahası 
içinde olduğundan bahsetmek mümkün değildir. 

Esasen her anonim şirketin, hizmet kalitesini yüksek tutarak, kâr amacı gütmek arzusunda ol
duğu izahtan varestedir. 

Saygılarımla arz olunur. 

Dr. Işın Çelebi 
• Devlet Bakanı. 

' 3 . -Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in,EGO'nun doğalgaz abonelik ücretini döviz olarak al
masına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/3982) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını di

lerim. ' • • - . • , 

Saygılarımla. 

Yılmaz Ateş 

Ankara 
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü doğalgaz tüketimi için abone olanlar

dan 7.5.1996 tarih ve 96/212 sayılı İdare Encümeni kararı doğrultusunda 300 USA Doları "Abone
lik Ücreti" almakta iken, 10.10.1996 tarih ve 96/619 sayılı İdare Encümeni kararı ile halktan gelen 
tepkileri gözönünde tutarak "Abonelik Ücreti"ni "Doğalgaz Abonelik Bağlantı Hizmet Bedeli" adı 
altında 300 USA Doları alımına devam etmektedir. Bu ücretin alımına da "Katılım Bedellerinin" 
ve "Güvence Bedellerinin" kaldırılması gerekçe gösterilmektedir. 

O nedenle; 
1. Kartlı sayaç sistemi ile peşin ödemeye geçildiğine göre güvence bedeline ihtiyaç olmadı

ğından abonelerden alınan 300 UŞA Doları neyin karşılığıdır? 
2. Katılım Bedeli şebekenin yeni gittiği taşmmazlardaki abonelerden alınmakta idi. Şimdi ise 

eski ve yeni aboneden 300 USA Doları alınmaktadır. Eski şebekedeki abonelerden alman ücret 
hangi katılımın karşılığıdır? 

3. Yine aynı yerin aboneliği kapatıldıktan sonra, yeni aboneden de 300 USA Doları alınma
sı, katılım bedelinin mükerrer alınması değil midir? 

4. 300 USA Doları doğalgaz bağlantısının Hizmet Bedeli ise, EGO bu hizmetlere karşılık ça
lışanlarına ödemeyi USA Dolan bazında mı yapmaktadır? Doğalgaz Satış Tarifelerinin içinde bu 
hizmetin karşılığı yok mudur? 

5. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 23.1.1997 tarih ve 97/44 sayılı İda
re Encümeni kararı ile 15 Mayıs 1996 tarihinden sonra çalışanlarından başka kuruma naklen ata
nan, emekli olan ve vefat edenlerden 300 USA doları Abonelik Ücreti alınmamasına ve alınanla-
rınkinin de iadesine karar vermiştir. 300 USA Doları Abonelik Ücretinin alınmaması hangi yasal 
mevzuata dayanmaktadır? EGO'dan başka kurumlara naklen gidenlere bu hak hangi gerekçeyle ta
nınmıştır? Bu haktan faydalanan kişiler kimlerdir? 15 Mayıs 1996 tarihinden önce emekli olanlara 
bu hak neden tanınmamaktadır? 

6. Hiçbir belediye, doğalgaz bağlama karşılığı vatandaşlarımızdan dolarlı "Abonelik Bağlan
tı Hizmet Bedeli" almazken, Ankara Anakent Belediyesi'nin bu uygulaması yasalara aykırı değil 
midir? Bu konuda Bakanlığınız bir işlem yapmış mıdır? Açıklar mısınız? 
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7. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü çalışanları lojmanlarda "EGO Ko

nutları Yönergesi"ne göre oturmaktadırlar. EGO'da görevli olmayan ama lojmanlarında oturanlar 
kimlerdir? Neden oturtulmaktadırlar? 

8. Ankara ve İstanbul Anakent Belediye Başkanları hakkında' kaç soruşturma açılmıştır? Han
gi aşamadadırlar? 

'/•':' T . c . _ .-. ••'.'. ; 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 23.1.1998 

Sayı: B.05.0.MAH-0-65-00-02/80067 
Konu : Yazılı soru önergesi. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi,': TBMM Başkanlığının 19.12.1997 tarih ve A.OO.O.GNS.0.10.00.02-10022-7/3982-

.9876/25400 sayılı yazısı. ' 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Ankara Milletvekili Yılmaz 

Ateş'in "EGO'nun doğalgaz abonelik ücretini döviz olarakalmasına" ilişkin yazılı soru önergesi 
hakkında:. 

- EGO Genel Müdürlüğünce doğalgaz abonelik ücretinin döviz olarak alınması konusunda in
celenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 31.10.1997 tarihinde Mülkiye Müfettişi görevlendi
rilmiş olup, inceleme devam etmektedir. 

- 1994 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında açılan soruşturmalar 
ve aşamaları hakkındaki bilgiler Ek-1 'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındakiler Ek-
2'de sunulmuştur. 

- Önergenin 7 nci sorusu ile ilgili olarak Valilik vasıtasıyla EGO Genel Müdürlüğünden alı
nan 5.1.1998 tarihli ve 4-46 sayılı yazıda; 

EGO Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı iken Kültür Bakanlığına Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atanan M. Nazım Eroğlu ile şef olarak çalışmakta iken Başbakanlığa müşavir olarak atanan 
Mehmet Çelik'in, lojmanlarda EGO Konut Yönergesinin 23/a maddesinin, "Görev tahsisli ve hiz
met tahsisli konutta oturanlar tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay, başka ku
rumda aynı ve eş değer bir göreve atananlar ise altı ay içinde konutları boşaltarak anahtarlarını yet-
kili makama teslim ederler." hükmü gereğince oturdukları, 

Mehmet Çelik'in oturma süresinin 24.1.1998 tarihinde dolacağı, M. Nazım Eroğlu'nun otur
ma süresinin ise 7.8.1997 tarihinde dolduğu ve lojmanı tahliye etmemesi nedeniyle 20.8.1997 tarih 
ve 19811 sayılı 1.10.1997 tarih ve 24377 sayılı yazılarla kendisine tebligat yapıldığı, ayrıca lojma
nın Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi gereğince kolluk kuvvetleri tarafından bo
şaltılması hususunun 15.12.1997 tarihli ve 31647 sayılı yazı ile Ankara Valiliğine iletildiği ifade 
edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat Başesgioğlu 

İçişleri Bakanı 
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAM İ. MELİH GÖKÇEK 

Onay Tarihi 

Resen 

Resan 

20.12.1994 

12.01.1995 

09.03.1995 

05 05.1995 
• 

ö 1.06.1995 

Kont./Miif. 

Müfettiş 

Müfettiş 

Kontrolör 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Kontrolör 

Konusu 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan memuriyet 
sınavında sınavı kazanarak ataması yapılan 605 kişinin atamasını 
iptal ettiği. 

Aynı kişileri Belediyenin ortak olduğu şirketlerin yönetim ve 
denetim kurulu üyeliklerinde görevlendirdiği. 

Büyükşehir Bel.Bşk. Î.Melih GÖKÇEK hakkında kaçak kömürün 
Ankara'ya girişi ile ilgili iddiaları içeren 19.11.1996, 22.11.1996 ve 
27.11.1996 tarihli çeşitli gazete kupürleri üzerine gereğinin 
yapılmasını ve Bakanlığımıza bilgi verilmesi konusunda 11.12.1996 
tarihinde valiliğine yazılmıştır. 

Halkın Bayram süresi boyunca otobüslerle ücretsiz taşındığı. 

Bazı Basın organlarında "Gökçek'ten Vefa" başlığı altında çıkan 
haberlerde reklam panolarının işletme hakkını 27.3.1994 Mahalli 
İdareler Seçimlerinden önce RP'nin propagandasını yapan şirkete 
verdiği. 

Em.Gn.Md.lüğü Merkez binası ile Polis Akademisi Eğ. Ve Öğ. 
Binalarına ait su sarfiyatı borçlarının Mâliye Bakanlığından ödenek 
çıkmadığı için ödenmediği, Akşam gazetesinin 22.2.1995 tarihli 
nüshasında "Çirkin başkan " başlıklı kupüründe Kuran kurslarına 
bedava su verdiği ve hastanelerin suyunu kestiği 

ASKİ Gn.Md.ce Em.Gn.Md.lüğü birimleri hizmet binalarının 
sularının kesildiği ve bundan dolayı güvenlik asayiş hizmetlerinin 
aksadığı. 

EGO'da 24 personelin görev yerinin değiştirilmesi, İdare r̂ ıahkeme 
Kararının uygulanması Otobüs Dairesi Başkanlığında hat çalışması 
yaptırılması. 



Onay Tarihi 

30.6.1995 

21.9.1995 

26.10.1995 

04.01.1996 

15.01.1996 

27.02.1996 

03.05.1996 

12.06.1996 

12.06.1996 

23.01.1997 

Kont/Müf. 

Kontrolör 

Kontrolör 

Kontrolör 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Konusu 

Çankaya-Mamak viyadüğü ve otobüs alımına ilişkin borçların 
zamanında ödenmemesi nedeni ite Büyükşehir ve EGO Gn.Md.nun 
zarara uğratıldığı. „ 

Kadrolu işçiyi savunması alınmadan sahte evrak düzenleyerek işten 
çıkardığı. 

Pasta, Sandviç ve unlu mamul imalathanesinde ruhsata aykırı 
olarak ekmek üretildiği ve bu hususta B.Şehir Belediye Başkanı ve 
diğer yetkililerin göz yumduğu 

Büyükşehir Belediye Başkanı ile Personel Daire Başkam Bayram 
AÇIKGÖZ'un mahkeme kararını uygulamadığı. 

İdare Mahkeme ve Danıştay karalarını uygulamadığı. 

Türkiye Genel Hizmetleri İşçileri Sendikasına üye işçilere baskı 
uyguladığı ve sendika değiştirdiği, değiştirmeyen işçilerin iş 
akitlerini fesh ettiği 

Atakulenin encümen karan ile usulsüz satılması 

Cumhuriyet gazetesinin 10.8.1995 tarihli nüshasında "Gökçekten 
yeşil alan " başlığı altında yayınlanan gazete kupuru. 

Ankara B.şehir Belediyesinin Mahkeme kararlarına uyulmadan 
köprülü kavşak yapımına devam ettiği. 

EGO Gn.Md.ce 7,1.1997 tarihinde 2100 adet Ön Ödemeli 
Elektronik Kartlı Doğalgaz sayaç ihalesi hakkında 

http://Gn.Md.nun


Onay Tarihi 

11.4.1997 

11.4.1997 

11.4.1997 

4.7.1997 

22.7.1997 

İ 5.,9.1997 

8.10.1997 

19.11.1997 

Kont./Müf. 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Konusu 

EGO eski Gn. Md. Cihan ALTINÖZ'ün görevine ilişkin olarak 
vermiş olduğu 25.8.1994 gün ve E: 1994/888 sayılı yürütmeyi 
durdurma kararının uygulanmaması. 

Usulsüz atama ile Bel. Bşk. ile Gn. Sekr. Vekili arasında yetki 
devri .yapıldığı. 

Hürriyet Gazetesi baş yazan Emin ÇÖLAŞAN'a gönderdiği 
10.9.1996 tarihli tekzip yazısıyla tehdit ve hakaret ettiği. 

Ankara Anakent belediyesinin açmış olduğu ihalelere Muradiye 
vakfimn kuruluşunda b"Iunan paravan şirketler vasıtasıyla girdiği. 

Türk - Konut tarafından verilen dilekçe üzerine Çayyolu, Dodurga, 
Uydukent projesini engelledikleri. 

S. Ersu Hızır'ı geçici görevlendirmelerle mağdur etmesi. 

Doğalgazı Enerji Bakanlığı tebliğine aykın olarak fahiş fiyatla 
sattıkları. 

Partizanca davranılması ve ilçe belediyeleri arasında ayrım 
yapılması ! 



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI R.TAYYİP ERDOĞAN HAKKINDA YAPILA 

ONAY 
TARİHİ 

7.12.1994 

07.1.1995 

26.1.1995 

KONT./MUF. 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

KONUSU 

Refah Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatınca 
17.6.1994 günü Kadıköy Caferağa 
Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve 
saat 23.00 de bitmesi gereken toplantıya 
katılan İstanbul Büyükşehir Belediye 
başkanı R.Tayyip ERDOĞAN'ın anılan 
saatten sonra konuşma yaparak 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
kanunun 7. Maddesine muhalefet etmesi 

1-Başka vasıtaya tahsis edilmiş 34 RTE 
54 nolu plakayı taklit ederek geçici 
plakalı araca, 34 K 0001 nolu. plakayı 34 
RP 860 nolu plakalı araca taktığı. 

2-Belediyeye ait olmayan araca, bir 
başka şahsa ve araca ait plakayı takarak 
makam otosu olarak kullandığı, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 
görevli memur personelin taşınması ile 
ilgili ihalenin, usulsüz ve yersiz olarak 
Albayrak Firmasına verildiği, 

4.4.1995 gün ve 44/4 s 
13.4.1995 gün ve 199 
ceza Mah.ce 22.9.1995 
verilmiştir. 

13.3.1995 gün ve 23/6 
tevdi edilmiştir. 

20.3.1995 gün ve 23/7 
0001 nolu plakanın ba 
hizmetlerinde kullanılm 
cihetine gidilmesinin m 
sonucuna varîlmıştır. 

Yapılacak işlem olmad 



İSTANBUL BOYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI R.TAYYİP ERDOĞAN HAKK 

ONAY 
TARİHİ 

13.2.1995 

23.2.1995 

28.2.1995 

5.5.1995 

KONT./MÜF. 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

KONUSU 

İstanbul Levent'te meydana gelen ve iki 
bayanın ölümü ile sonuçlanan yangında, 
itfaiyenin ihmali olduğu iddialarının 
incelenmesi. 
Mahkemece verilen ihtiyati tedbir 
kararına rağmen Şişli 1947 ada, 304 
pafta ve 56 parsel sayılı taşınmaz 
üzerindeki yapı ve müştemilatın yıkılarak 
tahliyesinin sağlandığı. 

Belediyenin 1995 Mali yılı bütçesinin 
Valilikçe tadilen onaylanması üzerine, 
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
R.Tayyip ERDOĞAN'ın bu tasarrufu 
"saçmalık" olarak değerlendirerek 
basına bu şekilde açıklama yaptığı. 
Bir tapu tahsis belgesinin iptali işleminin 
iptaline dair İdare mahkemesince 
verilen ve kesinleşen karara muhalefet 
ederek görevini kötüye kullandığı. 

Soruşturma açılmas 
düzenlenmiştir. 

Yapılacak işlem olm 

Yapılacak İşlem olm 

Tayyip Erdoğan hak 
rapor düzenlenmişti 
Ayrıca, aynı konuda 
18.9.1995 gün ve 23 
üzerine İl id.Kr.ca 2 
muhakeme karan ve 



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI R.TAYYİP ERDOĞAN HAKKINDA 

ONAY 
TARİHİ 

11.7.1995 

30.11.1995 

KONT./MÜF. 

Müfettiş 

Müfettiş 

KONUSU 

Beşiktaş İlçesi Ulus Mahallesi, Geçici 
Sokaktaki, 1225 ada , 78 parsel sayılı 
taşınmaz üzerine yapılan kaçak inşaatın 
mühürlenmesine ve IstBüyükşehir 
Belediye Encümenince yıkım kararı 
verilmesine rağmeri kararın 
uygulanmayarak memuriyet vazifesini 
yapmadığı. 

1-Büyükşehir Belediyesince Şile 
ilçesinde katı atık depo alanı olarak 
kullanılmak üzere yapılan katı atık depo 
tesislerinin bulunduğu mevkiye çöp 
dökülmesine engel olmak isteyen 
Karakiraz Köyü sakinleri 25.8.1995 
tarihinde Jandarma ve Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta timleri tarafından 
tartaklanarak olay yerinden 
uzaklaştırıldıkları. -
2- Büyükşehir Belediyesine ait çöp 

kamyonlarının, İstanbul idare 
Mahkemesince verilen yürütmenin 
durdurulması kararına rağmen Şile 
Karakiraz Köyü Kömürcüoda Katı 
Artık Depo alanına çöp dökme 
işlemine devam ettikleri. 

20.12.1995 gün ve 44/21 s 
28.12.1995 gün ve 439 sa 
verilmiştir. Dosyası Danışt 

Yapılacak işlem olmadığı y 



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANİ R.TAYYİP ERDOĞAN HAKKINDA YA 

ONAY 
TARİHİ 

6.12.1995 

15.1.1995 

12.2.1996 

3.5.1996 

KONT./MÜF. 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş; 

Müfettiş 

KONUSU 

Kartal 3. Asliye Hukuk Hakimliğinin 
21.9.1995 tarih ve H.U.M.K. 101 sayılı 
kararına rağmen, müşteki Celal 
ÖZBİLENLER'in Yakacık, Çarşı İçi, 
Setüstünde bulunan çay bahçesinin 
yıkılması. 

2918 sayılı karayolları Trafik Kanununun 
79., 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 52. Ve 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 111 .maddelerine aykırı 
olarak tesbit edilen 61 ana arter ve 
meydandaki 6541 araçlık park yerlerine 
Pârkomat cihazları tesisi, teçhizi ve 
kiraya verilmesi ile ilgili ihale işlemleri 
Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa, Ikbaliye 
Man. 137 pafta, 286 ada, 60 parselde 
yer alan korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescil edilen eski 
Gazhane tesislerinin Büyükşehir 
Beld.Bşk.ca alınan idari bir karar sonucu 
yıktırılmasına karar verildiği ve bu 
kararın Büyükşehir Beld. Başkanı 
tarafından onaylanarak yürürlüğe 
konulduğu 

Avrasya Maraton koşusunda gerekli 
sağlık tedbîrlerini almayarak bir gencin 
ölümüne sebebiyet vermek. 

S 

Yapılacak işlem olmadığı yön 

10.5.1996 gün ve 72/5 sayılı f 
23.5.1986 gün ve 1986/205 s 
Danıştaydadır. -

Yapılacak işlem olmadığı kan 

Soruşturma açılmasına gerek 
düzenlenmiştir. _ 



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI R.TAYYİP ERDOĞAN HAKKIND 

ONAY 
TARİHİ 

18.5.1996 

3.6.1936 

20.8.1996 

5.9.1996 

KONT./MÜF. 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 
(Resen) 

KONUSU 

İstanbul 4. idare mahkemesince verilen 
yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarının 
uygulanmadığı 

Mühendisler odası seçimleri ile ilgili 
çalışmalar içine girdiği, Anayasanın 135. 
Maddesine muhalefet ettiği, oda Yönetim 
Kurulu üyelerine hakaret ettiği 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İştiraki 
olan Bel-Pei Ltd. Şti.'ne ait Üsküdar 
haremdeki benzin istasyonunun zor 
kullanılarak tahliye edilmesi ve 
mahkemece verilen ihtiyati tedbir 
kararına riayet edilmemesi. 
Sarıyer Maslak mevkii 60 pafta, 3 parsel 
ile 62 pafta, 386 ada, 4 parseldeki 
arazilerde tahliye işlemlerinin 1.Asliye 
Hukuk Hakimliğinin 1995/55 sayılı 
İhtiyati Tedbir- kararı ile durdurulmasına 
rağmen mahkeme kararına uyulmayarak 
bazı binaların yıkıldığı. 

21.8.1996 gün ve 32/23 
29.8.1996 gün ve 1996/ 
Danıştaydadır. 

Hazırlanan fezleke üzeri 
96/334 sayılı kısmen me 
verilmesine yer olmadığ 
Danıştaydadır. 

19.3.1997 gün ve 32/6 s 
27.3.1997 gün ve 1997/ 
karar verilmesine yer olm 
yer olmadığına karar ve 

5.9.1996 gün ve 62/33 s 
12.9.1998 gün ve 1996/ 
kısmen karar verilmesin 
Danıştaydadır. 



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI R.TAYYİP ERDOĞAN HAKKIND 

ONAY 
TARİHİ 

15.11.1996 

13.3.1997 . 

25.8.1997 
01.12.İ997 

15.9.1997 

KONTJMÜF. 

Müfettiş 

Müfettiş 

Müfettiş 
Müfettiş 

Müfetfiş 

KONUSU 

istanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma kurulunun 
kararlarına rağmen, Üsküdar İlçesi, 
Karacaahmet Mezarlığı 279 ada, 1 
parsel sayılı yerde, Karacaahmet Sultan 
Türbesini Onarma, Tanıtma, Dayanışma 
ve Yaşatma Derneğince 2863 sayılı 
Yasa hükümlerine aykırı olarak inşaat 
sapılmasına göz yumulduğu. 
A.Gaffar TOPDAĞ'ın 1994 tarihinde 
satın aldığı taşınmazda oturan 
kiracısının su borcunun kiracıdan tahsil 
edilmediği 
Ehliyetsiz personel çalıştırılması 
Kommbassan Holding'e usulsüz arsa 
satılması. 
Çöp Transfer ihalesinde usulsüzlük. 
Atatürk aleyhine işlediği suç nedeni ile 
1,5 yıl hapis cezası alan bir kişinin 
danışman olarak görevlendirilmesi. 

5.6.1997gün ve 44/17 sa 
12.6.1997 gün ve 1997/2 
verilmiştir. Dosyası Danı 

Yapılacak işlem olmadığ 

Sonuçlanmamıştır. 
Sonuçlanmamıştır. 

Sonuçlanmamıştır. 
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4. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın; İstanbul-Büyükada 'da koruma altındaki bir bi

naya ilave inşaat yapıldığı iddiasına, 
- Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu'nun "Türkçe İbadet" isimli yayından satın alınıp alın

madığına, 
İlişkin soruları ve Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/4010, 7/4020) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

14.12.1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde belirtilen ve Büyükada'daki Öze' Yeditepe Üni
versitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ait koruma altındaki binaya,. 

1. Çelik konstrüksiyon bir sistem kurularak kaçak kat ilave mi edilmektedir? 
2. Aynı eski binaya bitişik yeni bir kaçak blok mu inşaat edilmektedir? 
3. BiiyükadaBelediyesi'ne Ağustos 1997'de Koruma Kurulu'nagövnderdiği dosya nedeıi iş

leme konmamıştır? 
4. Dosyayı gündeme getirmeyen ve işleme koymayan kimdir? Bu kişi hakkında ne gibi işlem 

yapmayı düşünürsünüz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanlığı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Yünlüoğlu 

Bolu 
S o r u l a r : . ' . . . . ' 
1., Cemal Kutay'a ait "Türkçe İbadet" isimli kitaptan Bakanlığınızca satın alınmış mıdır? 

Alınmışsa kaç adettir ve ne kadar.ödenmiştir? 
2. Diyanet İşleri Başkanlığınca olumsuz olarak nitelenen bu kitap niçin tercih edilmiştir? İa

desi ve ilgili görevliler hakkında bir işlem yapılması düşünülmekte inidir? 

• .T.C. 
Kültür Bakanlığı 23.1.1998 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-15 . . 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 26 Aralık 1997 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10. 

00.02-10297 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın "İstanbul Büyükada'da koruma altındaki bir 

binaya ilave inşaat yapıldığı iddiasına ilişkin" 7/4010 esas nolu yazılı soru önergesinin (EK-1) ve 
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Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu'nun "Türkçe İbadet isimli yayından satıh alınıp alınmadığı
na ilişkin" 7/4020 esas nolu yazılı soru önergesinin cevabı (EK-2) ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. İstemihân Talay 

Kültür Bakanı 
' Ek: 1 

İstanbul, Adalar, Büyükada, Nevruz Mevkiî, 39 pafta, 182 ada, 138-81-82-83 parsellerdeki 
Özel Yeditepc Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine ait taşınmazda, Koruma Kurulu kararlarına 
aykırı uygulamalarda bulunulması üzerine İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Kurulu Müdürlüğünce Adalar Belediye Başkanlığından konuya ilişkin- bilgi ve belgelerin 
Müdürlüğe iletilmesi istenmiştir. 

Başvuru üzerine, Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğünce yapının ruhsat
sız olarak çelik konstrüksiyon 2 normal kat ve ana binaya bitişik zemin+1 normal kat+2. normal kat 
olarak yapılırken, 30.7-1997 günü mühür altına alındığı ve İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddesi
ne göre para ; yıkım cezası verilebilmesi için Belediye Encümenine gönderildiği bildirilmiştir. 

Konu, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca değerlendirile
rek, 24.12.1997 gün, 9522 sayılı karar alınmıştır. 

Kararda, sözkonusu parsellerde Kurul üyelerince yerinde inceleme yapılması v'e Adalar Bele
diyesince inşaatla ilgili durdurma işleminin devamı kararlaştırılmıştır. 

. Karara göre, sözkonusu inşaatın durumu Koruma Kurulu üyelerince yerinde jncelenecek ve 
değerlendirilerek karara bağlanacaktır. . 

.'''. E k : 2 
Cevap 1 : Cemal Kutay'a ait tam adı "Atatürk'ün Yanında Götürdüğü Hasret Türkçe İbadet" 

olan kitaptan Bakanlığımızca 700 adet satın alınmış ve 705 600 0Ö0 TL. ödenmiştir. 
Cevap 2 : Bakanlığımıza bağlı halk kütüphaneleri için satın alınan kitaplar, "Kültür Bakanlığı 

Yayın Seçme Yönetmeliği"ne göre oluşturulan Yayın Seçme Kurulunca ve aynı Yönetmelikte be
lirtilen ilkeler doğrultusunda incelenip seçilmektedir. Bakanlar Kurulunca yurda sokulması yasak
lanmış yayınlar ile' haklarında mahkemelerce yasaklama kakarı olanlar dışındaki bütün yayınların 
kütüphanelerimizde bulundurulmasında bir sakınca yoktur. Diğer yayınlar gibi dinî içerikli yayın
lar da "Bakanlığımız Yayın Seçme Kurulu"nca incelenip seçilmektedir. Ayrıca, iadesi ve ilgili gö
revliler hakkında bir işlem yapılması sözkonusu değildir. 

5.-Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nıın, personel atamalarına, 
-Konya Milletvekili Veysel Candan'in, bakanlıkça bastırılarak dağıtılan takvimlere, 
İlişkin soruları ve Kültür Bakanı Mustafa İstet,dhan Talay 'in yazılı cevabı (7/4100, 7/4115) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın M. İstemihân Talay tarafından yazılı olarak cevap

landırmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla, 

Sadi Somuncüoğlu 
Aksaray . 

ANASOL-D Hükümetinin göreve başladığı günden bugüne kadar Kültür Bakanlığı ve taşra 
teşkilâtlarında çalışan memurların ne kadarı görevden alındı, bu alınanların ne kadarı verilen yeni 
görevlerine başladı, açıktan ne kadar atama yapıldı? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talây tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.12.1997 

Veysel Candan 
Konya 

Bakanlığınızca 1997 yılı ortalarında 1998 yılı için takvim bastırılmış olmasına rağmen tekrar 
35 milyar lira ödenerek takvim bastırıldığı basına yansıyan haberler arasında yer almaktadır. İkin
ci defa bastırıldığı ve çok'lüks kağıda bastırılan bu takvimin birilerine kâr sağlamak amacıyla yap
tırıldığı söylenmektedir. Ayrıca daha evvel Kültür Bakanlığı yapan Sayın İsmail Kahraman'ın 
""Kültür Bakanlığı eşantiyon takvim bastırmaz, kalem, silgi dağıtmaz" şeklinde açıklamaları mev
cuttur. Bu sebeple; 

1. Takvim bastırıp dağıtmak Kültür Bakanlığının görevleri arasında mıdır? 

2. 1997 yılı içinde 1998'i de.kapsayacak şekilde takvim bastırıldığı halde neden ikinci defa 
takvim bastırma ihtiyacı hissedildi? 

3. İki defa bastırılan bu takvimlere toplam ne kadar para ödenmiştir ve kaç adet bastırılmış
tır? '•' . . 

4. Hangi matbaada bastırılmış ve ne tür bir satınalma yapılmıştır? İhale veya pazarlık usulü 
ile yaptırıldı ise, rekabet unsuru oluştu mu? İdarenin menfaati gözetildi mi? İhaleye hangi firmalar 
katıldı ve ne oran indirim yaptılar? 

"••" T.C. 
Kültür Bakanlığı 23.1.1998 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-16 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 7 Ocak 1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-
10516 sayılı yazısı. • 

Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan'ın "Bakanlıkça bastırılarak dağıtılan takvimlere iliş
kin" 7/41 15 esas no.lu yazılı soru önergesinin cevabı (EK-1) ekte gönderilmektedir. 

Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun "Personel atamalarına ilişkin" 7/4100 esas nolu 
yazılı soru önergesinde cevaplandırılması istenilen; 55 inci Cumhuriyet Hükümetinin göreve baş
ladığı günden bugüne kadar Kültür Bakanlığı ve taşra teşkilatlarında istek dışı yer değiştirilen per
sonel sayısı 85, açıktan yapılan atama sayısı ise 7'dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. İstemihan Talay 

Kültür Bakanı 

Cevâp 1 : Bakanlığımızca bastırılması geleneksel bir hal alan Atatürk Takviminin basımı 15 
yılı aşkın bir şiiredir devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Atatürk'ün yur
tiçinde ve yurtdışında tanıtılması, okulların, kışlaların yb. yerlerin poster ihtiyaçlarının karşılanma
sı amacıyla basımı yapılmaktadır. 

Cevap 2 : Bakanlığımızca 50X70 cm. ebadında 200 gr. kuşe kağıda bastırılan 1997 Ağustos 
ayı ile 1998 Aralık ayını kapsayan 10 000 adet Atatürk Takvimine gelen yoğun talep nedeniyle kı-
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sa zamanda dağıtımı yapılmış ve mevcudu kalmamıştır. Ancak gelen yoğun taleplerin devam et
mesi nedeniyle yeniden takvim basımının yapılmasına karar verilmiştir. 35X50 cm. ebadında 170 
gr. kuşe kağıda.bastırılan 1998 yılını içeren 10 000 adet Atatürk Takviminin basımı da gerçekleş
tirilmiş olmasına rağmen bu miktarda talepleri karşılamakta yetersiz kalmıştır. 

Cevap 3 : Basımı yapılan 50X70 cm! ebadında, 23 sayfa olarak 200 gr. kuşe kağıda bastırılan 
1997 Ağustos ayı ile 1998 Aralık ayını kapsayan 10 000 adet Atatürk Takvimi KDV hariç 11 250 
000 000 TL.'ye, 35X50 cm. ebadında, 13 sayfalık olarak 170 gr. kuşe kağıda bastırılan 1998 yılı
nı. kapsayan 10 000 adet Atatürk Takvimi ise KDV hariç 3 800 000 000 TL.'ye olmak üzere top
lam KDV hariç 15 050 000000TL. bedelle ihale edilmiştir. A 

Cevap 4 : Bakanlığımızca bastırılan takvimler 2886 sayılı Kanunun 5l/İ. maddesi gereğince 
ihale edilmiştir. Takvimlerin basımı ile ilgili ihale bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. 

50X70 cm. ebadında 10 000 adet 1997-1988 Atatürk Takvimi bilgisi : 

Takvimin basımını ihaleye katılan ve kazanan Reta Reklam, Tanıtım ve Film Yapım Ltd. Şti. 
üstlenmiştir. İhale 24.7.1997 tarihinde yapılmış olup, ihaleye Ümit Yayıncılık ve Pazarlama Ltd. 

'Şti., Pan Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti., Başkent Grafik Film Matbaacılık ve Reklamcılık Ltd.' 
Şti., Demo Reklamcılık Yayıncılık Ltd. Şti., Reta Reklam, Tanıtım ve Film Yapımı Ltd. Şti. ve An-
gora Reklamcılık Yayıncılık Ltd. Şti.'nin katılımı ile toplam 6 firma ihaleye katılmış bulunmakta
dır. İhalede firmaların vermiş olduğu teklifler üzerinden idarenin menfaatinin sağlanması ve reka
betin oluşması için % 37.5 civarında bir indirim sağlandıktan sonra en düşük teklifi veren Reta 
Reklam, Tanıtım ve Film Yapımı Ltd. Şti.'ne takvimin bastırılması İhale Komisyonunca uygun bu
lunmuştur. ı 

35X50 cm. ebadında 10 000 adet 1998 Atatürk Takvimi bilgisi : 
Takvim basımını ihaleye katılan ve kazanan Demo Reklamcılık Yayıncılık Ltd. Şti. üstlenmiş

tir. İhale 10.10.1997 tarih ve saat 10.00'da yapılmış olup, ihaleye Angora Reklamcılık Yayıncılık 
Ltd. Şti., Demo Reklamcılık Yayıncılık Ltd. Şti., Pan Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. ve Reta 
Reklam Tanıtım ve Film Yapım Ltd. Şti.'nin katılımı ile toplam 4 firma ihaleye katılmış bulunmak
tadır. İhalede firmaların vermiş olduğu teklifler üzerinden idarenin menfaatinin sağlanması ve re
kabetin oluşması için % 20 civarında bir indirim sağlandıktan sonra en düşük teklifi veren Demo 
Reklamcılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.'ne takvimin bastırılması İhale Komisyonunca uygun bulun
muştur. 

6. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'in, Bursa-Yenişehir Havaalanı inşaatına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı cevabı (7/4105) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ulaştırma Bakanına yöneltilmesi
ni saygılarımla arz ederim. 

Ertuğrul Yalçınbayır / 
Bursa 

Sorular : 
DHMİ Genel Müdürlüğünün Bursa İli yatırımları arasında yer alan aşağıda yazıh'projelerle il

gili olarak : 
1. Projeye başlangıcından bugüne kadar ne harcama yapılmıştır? 
2. Projeye 1997 yılında yapılan harcama tutarı nedir? 
3. Proje hangi seviyededir? Gerçekleşme oranı nedir? 
4. Projeye 1998 yılında ayrılan ödenek miktannedir? 

- 6 7 -



T.B.M.M. B:47 23 .1 .19^8 0 : 6 
Projeler: 
1. 94E030320 Bursa-Yenişehir Havaalanı İnşaatı 

' T C - • 

Ulaştırma Bakanlığı 22.1.1998 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.11.0.APK.0.10.01.21-EA/-120-1326 
Konu : Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın 

yazılı soru önergesi 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7.1.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10521 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın 7/4105-10245 sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

' Necdet Menzir 
Ulaştırma Bakanı 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın 7/4105-10245 Sayılı Yazılı Soru Önergesi 
ve Cevabı: -

Sorular: 
DHMİ Genel Müdürlüğünün Bursa İli yatınniları arasında yer alan aşağıda yazılı projelerle il

gili olarak: 
1. Projeye başlangıcından bugüne kadar ne harcama yapılmıştır? 
2. Projeye 1997 yılında yapılan harcama tutarı nedir? . 
3. Proje hangi seviyededir? Gerçekleşme oranı nedir? 
4. Projeye 1998 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
Projeler: 
1. Bursa-Yenişehir Havaalanı İnşaatı 
Cevaplar: • 
Bursa-Yenişehir Havaalanı için; 
1. Projenin başlangıcından bugüne kadar 3 745 600 000 000 TL. harcama yapılmıştır. 
2. Projeye 1997 yılında yapılan harcama 2 650 000 000 000 TL.'dir. 
3. Projenin gerçekleşme oranı %73,93'dür. 
4. Projeye 1998 yılında ayrılan ödenek miktarı 1 400 000 000 000 TL.'dir. 
7. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, DLH Genel Müdürlüğünün Bursa'daki yatı

rım projelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı cevabı (714127) 
25.12.1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ulaştırma Bakanına yönel-
turnesini saygılarımla arz ederim. 

Ertuğrul Yalçınbayır 

, Bursa 
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Sorular: 

Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı G. Md.Iüğü Bursa İli yatırımları arasında yer alan aşağıda 
yazılı projelerle ilgili olarak : 

1. Projelerin başlangıcından bugüne kadar ne harcama yapılmıştır? 
2. Projelere 1997 yılında yapılan harcama tutarı nedir? 
3. Projeler hangi seviyededir? Gerçekleşme oranı nedir? 
4. Projelere 1998 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
Projeler: 
1. Bayramdere Köyü (Yeniköy) Balıkçı Barınağı 
2. 93A040090 sayılı Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı -
3. Mudanya Güzelyalı Balıkçı Barınağı 
4. Mudanya Esence Balıkçı Barınağı 
5. 05A040290 sayılı Gemlik Kurşunlu Balıkçı Barınağı 

• : - ' • T C • " • • " . ' • • • ' . ' • • ' " ' • • 

•• • Ulaştırma Bakanlığı 22.1.1998 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kuruıu Başkanlığı 
Sayı :B.11.0.APK.0.10.01.21-EA/-119-1325 
Konu : Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'm 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7.1.1998 gün ve A.01 .0 :GNS.0 . 10.00.02-10521 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Savm Ertuğrul Yalçınbayır'm 7/4127-10222 sayılı yazılı soru önergesinin 

cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. . . . . . . 

Necdet Menzir 
Ulaştırma Bakanı 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçmbayır'ın 7/4127-10222 Sayılı Yazılı Soru Önergesi 
ve Cevabı: 

Sorular: 
Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün, Bursa İli yatırımları arasında yer alan 

aşağıda yazılı projelerle ilgili olarak : 
1. Projelerin başlangıcından bugüne kadar ne harcama yapılmıştır? 
2. Projelere 1997 yılında yapılan harcama tutarı nedir? 
3. Projeler hangi seviyededir? Gerçekleşme oranı nedir? 
4. Projelere 1998 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir? 
Cevaplar: -
1. 93A040080 Proje Nolu : Bayramdere Köyü (Yeniköy) Balıkçı Barınağı İçin; 
A) Projenin başlangıcından bugüne kadar yapılan harcama tutarı 445 667 000 000 TL.'dir. 

. B) Projeye 1997 yılında 60 485 000 000 TL. harcama yapılmıştır. 
C) Sözkonusu projede inşaata devam edilmekte olup, işin fizikî gerçekleşmesi % 81,5'dir. 
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D) Projeye 50 003 000 000 TL. ;• ödenek ayrılmış olup, ayrıca özelleştirme, gelirinden de 

40 000 000 000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 
2. 93A040090 Proje Nolu : Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı İnşaatı için; 
A) Projenin başlangıcından bugüne kadar yapılan harcama tutarı 385 815 000 000 TL.'dir. 

'•'•..B) Projeye İ997 yılında harcama yapılmamıştır. 
C) Sözkonusii projenin "Devam Eden İşler" kısmı tamamlanmış olup, "İkmal İnşaatı" kısmı

nın ise ihalesi yapılacaktır. 
D) Projeye 10 000 000 000 TL. ödenek ayrılmış olup, ayrıca, özelleştirme gelirinden de 

40 000 000 000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 
3. 95A040270 Proje Nolu : Mudanya Güzelyalı Balıkçı Barınağı İnşaatı için; 

A) Projenin başlangıcından bugüne kadar yapılan harcama tutarı 46 740 000 000 TL.'dir. 
B) Projeye 1997 yılında 4 726 000 000 harcama yapılmıştır. 
C) Sözkonusu projenin sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak, zemin problemleri nede

niyle uygulama projelerin yeniden hazırlanmasına devam edilmektedir. 
Fizikî gerçekleşme % 1 'dir. 

D) Projeye 50 000 000 000 TL. ödenek ayrılmış olup, ayrıca, özelleştirme gelirinden de 
25 000 000 000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 

4. 95A040280 Proje Nolu : Mudanya Esence Balıkçı Barınağı İnşaatı için; 
A) Bu projenin henüz ihalesi yapılmamıştır. 
B) Projeye 1 000 000 TL. ödenek ayrılmıştır. -
5. 95Â040290 Proje Nolu : Gemlik Kurşunlu Balıkçı Barınağı İnşaatı için; 
A) Projenin başlangıcından bugüne kadar yapılan harcama tutarı 46 740 000 000 TL.'dir. 

. B) Projeye 1997 yılında 16 418 000 000 harcama yapılmıştır. 
C) Sözkonusu barınağın yeri değiştirilmiş ve sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. 
Fizikî gerçekleşmesi % l'dir. 
D) Projeye 100 000 000 000 TL. ödenek ayrılmış olup, ayrıca, özelleşme gelirinden de 

20 000 000 000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 
8.- Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin Bodrum Kalesi su altı arkeoloji müzesinde sergilenen 

Doğu Roma Gemisinin bir maket olup olmadığına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Mustafa İsten\i-
han Talay'in yazılı cevabı (7/4183) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay'in sözlü olarak cevaplandırmasını 
delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 17.7.1997 

Hüseyin Arı 

Konya 
Sorular: 

1. Bodrum Kalesi Su Altı Arkeoloji Müzesindeki mescit içerisinde bulunan 1994 yılında dev
rin Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın emri ile M.S. 626 yılında battığı söylenen Doğu Roma Gemi
sinin tarihî değeri olmayan bir maket (imitasyon) olup olmadığını, 

2. Bu batık maketin mescitiçerisine yapılmasına dair "İzmir 2 No.lu Kültür ve Tabiat Varlık
larını Koruma Kurulu" kararının bulunup bulunmadığını, 
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3. Kaçak olarak yapılan bu maketin (imitasyonun) bir kısım finansmanının Bodrum Lions ve 

Rotary kulüplerince sağlanıp sağlanmadığını, ayrıca Bakanlıktan herhangi bir ödenek ayrılıp ayrıl
madığını. 

T.C. • 
Kültür Bakanlığı 23.1.1998 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı ' 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-17 
Konu : Yazılı Sorti Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 30 Temmuz 1997 gün, KAN.KAR.MÜD. A.01.0.GNS.0.10. 

00.02-6/585-7889/21050 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 13 Ocak 1998 gün, KAN.KAR.MÜD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4183-7889/21050 sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Arı'ya ait (6/585) "Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze

sinde sergilenen Doğu Roma Gemisinin bir maket olup olmadığına ilişkin" ilgi (a) yazı eki sözlü 
soru önergesi ilgi (b) yazıyla (7/4183) esas numarasıyla yazılı soru önergesine çevrilmiş olup, söz-
konusu önergenin cevabı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. İstemihan Talay 

Kültür Bakanı 
Cevap 1. Bodrum Turgut Reis açıklarında Yassıada'da 30 m. derinlikte, 1961-1964 yılların

da, Prof, Dr. Geörge Bass başkanlığında kazı yapılmıştır. Bodrum Müzesi Müdürü Oğuz Alpözen 
bu kazıda heyet üyesi olarak dalış ve araştırmalara katılmıştır. Geminin tüm ahşapları (omurgası, 
eğrileri ve kaplama tahtalar) su üzerine çıkarılmıştır. Tüm ölçüleri 1/1 alınmıştır. O tarihlerde ah
şap koruma tekniklerinin bilinmemesi nedeniyle ahşaplar suya doymuş olduğundan toz olmuştur. 
Müzede sergilenen bu gemi Sualtı Arkeoloji Enstitüsüne mensup üç profesörün nezaretinde tıpkı 
yapım olarak yapılmış olup, Doğu Roma gemilerinin tek örneğidir. Bundan önce M.Ö.4. yüzyıla 
ait bir geminin tıpkı yapımı Yunanistan'da yapılmıştır. Bodrum'daki gemi hakkında 355 sayfalık 
bir de kitap yazılmıştır. 

Cevap 2. Bodrum Kalesi'nin müze olarak kullanılması Bakanlığımızın 1964 yılında aldığı ka
rar ile gerçekleşmiştir. Halen geminin bulunduğu şapel sonradan cami olarak kullanılmıştır. 
6.11.1964 tarihinden bu yana sergi salonu olarak kullanılmaktadır. 

Cevap 3. Bakanlığımızca Bodrum Kalesi onarımı ve sergileme çalışmaları için 4 519 071 315 
TL. harcanmıştır. 

Bunun dışında çeşitli kuruluşların karşılıksız katkıları ile Bodrum Lions Kulübünün salon so
ğutma sistemi bağışı, Bodrum Rotary Kulübünün de deniz tabanı şeklinde görünüm veren özel cam 
boya bağışı sağlanmıştır. • . • > . 

9. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, çifte vatandaşlık uygulamasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Rıfat Serdar oğlu'nun yazılı cevabı (7/4202) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan sorularımın Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlan

masını arz ederim. 
Ercan Karakaş 

İstanbul 

- 7 1 -



T.B.M.M. B:47 23 .1 .1998 0 : 6 
Bilindiği gibi çifte vatandaşlık konusunda verilen güvenceler ve bir kaç ay öncesine kadar uy

gulamanın da bu yönde olması sonucunda, özellikle Almanya'da onbinlerce yurttaşımızın Alman 
Vatandaşlığına geçişinde önemli rol oynadı. Böylece bu yurtdaşlarımız Almanya'da yasalar önün
de ve politik alanda Almanlar'la eşit haklara sahip oldular. 

Almanya'daki sivil toplum örgütlerimizin açtığı kampanyalar sonucu bu sayının ikibinli yıl
larda bir milyona çıkması hedeflenirken pembe kart uygulaması ile bu umutlar sona erdi. Çünkü, 
pembe kart olarak anılan belgenin vatandaşlık haklarını güvenceye almadığı anlaşıldı. Pembe kar
tın, bedelsiz ithalat, ev nakli» indirimli uçak bileti, cenaze nakli ve Türkiye'de resmî dairelerdeki 
işlemler vb. konularda sorunlar yarattığı anlaşıldı. 

Sorular: 
1. Pembe kart uygulaması yerine mevzuatınızdaki çifte vatandaşlığa ilişkin hükümler işletile

rek yeniden çifte vatandaşlık uygulamasına geçilmesi düşünülmekte midir? 
2. Kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar yurttaşlarımızın yukarıda belirtilen alanlarda mağdur 

edilmemesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
3. Pembe kart uygulaması konusunda (resr î daireleri bilgilendirmeye yönelik olarak) bir Baş

bakanlık genelgesi yayınlanmış mıdır? 
4. Yayımlanmadıysa nedeni nedir? 

•' TC. 
Devlet Bakanlığı 22.1.1998 

Sayı: B.02.0.009-27/054 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.1.1998 gün ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4202-10550/26643 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sn. Ercan Karakaş tarafından Başkanlığınıza sunulan 9.1.1998 gün ve. 
864 sayılı 7/4202-10550 esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili yazılı cevaplarımız aşağıda sunul
muştur. 

1. 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda çifte vatandaşlığı engelleyen 
bir hüküm bulunmamaktadır. T.C. vatandaşı iken başka bir devlet vatandaşlığını kazanan Türk va
tandaşları, yeni vatandaşlığını kazandıkları devletin kanunları çifte vatandaşlığa cevaz veriyor ise 
Türk vatandaşlığını kay jetmemektedirler. 

Sorun başka bir devlet vatandaşlığına 403 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen esas
lar çerçevesinde izin alarak geçmek isteyen vatandaşlarımızın, vatandaşlığına geçmek istedikleri 
ülkenin millî kanunları çifte vatandaşlığa cevaz vermemesinden kaynaklanmaktadır. 

Daha somut bir ifade ile; Almanya, Avusturya, İsveç ve Danimarka yasaları çifte vatandaşlığa 
cevaz vermemektedir. 1961 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasın
da aktedilen bir anlaşma çerçevesinde Türk vatandaşları bu ülkeye çalışmak üzere gitmeye başla
mışlardır. Bilahare de bu Türk iş gücü Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yayılmıştır. Bugün sadece Al
manya'da yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 2 014 311 'e ulaşmıştır. 42 000'in üstünde Türk girişim
cisi 36 Milyar DM.'lık bir ciro ile Alman ekonomisinde yer almaktadır. Kısaca yaklaşık 40 yıldır 
Türk vatandaşları Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşamakta ve doğal olarak artık yasalar önünde ve 
politik alanda yaşadıkları ülke vatandaşlarına sağlanan haklardan yararlanmak istemektedirler. 

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere Alman, Avusturya, İsveç ve Danimarka kanunları çifte 
vatandaşlığa izin vermemektedir. Konuya devletler hukuku açısından baktığımızda T.C. Devleti
nin, bu devletlerin millî kanunlarını değiştirmelerini sağlamak veya talep etmek gibi bir hakkı bu
lunmadığı izahtan varestedir. 
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Devletimiz bu hukukî durumu gözönüne alarak, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın mağ

duriyetini önlemek amacıyla 7.6.1995 gün ve 4112 sayılı Kanun ile 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 20 nci ve 29 uncu maddelerini aşağıdaki biçimde değiştirmiştir. 

"Madde 20 : Türk Vatandaşlığından çıkma aşağıdaki şartlarla Bakanlar Kurulu iznine bağlıdır., 

a) Mümeyyiz ve reşit olmak, 

b) Mülga (4112/1 maddesi ile) 

c) Herhangi bir nedenle yabancı Devlet vatandaşlığım kazanmış olmak veya başka bir devlet 
vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak. 

Madde 29: Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başla
yarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup ta 
sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kaza
nan kişiler ve bunların kanunî mirasçıları, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düze
nine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ülkede ikâmet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve ta
şınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlan
maya devam ederler. 33 ve 35 irici maddeler hükümleri saklıdır." 

Maddelerin tetkikinden de görüleceği üzere 403 sayılı Yasanın 20 nci maddesinde düzenlenen 
usul ve esaslara uygun olarak Türk vatandaşlığından çıkıp bir başka devlet vatandaşlığına geçen 
Türk vatandaşlanna siyasî haklar ve vatan-ı hizmet görevi dışında Türk vatandaşlanna tamnan tüm 
haklar tanınmaktadır. 

Başka bir ifade ile Türk devleti yurtdışında yaşayan vatandaşlarının mağduriyetini önlemek 
için kendi hukuk düzeninde yepyeni bir düzenleme yaparak yabancı bir devlet vatandaşlığına ge
çen eski vatandaşlanna çok geniş anayasal ve yasal haklar tanımıştır. Vatandaşlık hukukî açısından 
incelediğimizde bu uygulama ile "Sui generis" bir vatandaşlık müessesesi yaratılmıştır. 

Bu konudaki hükümler 12.6.1995 tarihinden beri işlemektedir. 

2. Birinci sorunun cevabında arzedildiği üzere çifte vatandaşlığa izin vermeyen devletlerin va
tandaşlığına geçen vatandaşlannın mağduriyetlerini önlemek amacıyla 4112 sayılı Kanun çıkanl-
mıştır. 

3. T.C. Devletinin pembe kart veya başka bir renk kart uygulaması yoktur. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda 4112 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere paralel 
olarak, 403 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte de gerekli değişiklikler yapılmış ve 
bu yönetmeliği 42 nci maddesi ile Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin talep etmeleri halinde, sak
lı tutulan haklara ilişkin işlemlerde (ikâmet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisa
bı ve ferağı) kullanılmak üzere bir belge verilmesi esası getirilmiştir. Bu belge ilgilinin talebi üze
rine yurtdışında Türk konsoloslukları yurtiçinde ise içişleri Bakanlığı Nüfus ye Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri.tarafından verilmektedir. 

Bu konuya ilişkin genelge ilgisine binaen İçişleri Bakanlığı tarafından 18.4.1996 gün ve 
1996/4 sayı ile düzenlenmiş ve valiliklere gönderilmiştir. 

Ayrıca aynı konuda 20.1.1998 gün ve 1998/4 sayılı bir Başbakanlık Genelgesi de çıkmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıfat Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 
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'T.C. 

Başbakanlık 20.1.1998 
s Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı•: B.02.0.PPG.0.12-320-01028 
Devlet Bakanlığına 

Genelge 
1998/4 

Bilindiği üzere, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin ilk halinde, 
Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin ikâmet, gayrimenkul edinme ve ferağı ile miras ve çalışma 
gibi konularda Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan faydalanabilecekleri Öngörülmek
teydi. Ancak, bu hüküm, yurtdışında yaşayan ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi hayat şartlarına ka
vuşmak ve o ülkelerin kendi vatandaşlarına tanıdığı sosyal ve siyasî haklardan faydalanmak iste
yen Türk vatandaşlarının, sözkonusu ülkelerin vatandaşlığına.geçmelerini zorlaştırmaktaydı. Bu 
nedenle, 403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde 9.6.1996 tarihli ve 4112 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle yapılan değişiklik ile, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakan
lar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bun
ların kanunî mirasçılarının, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hü
kümler saklı kalmak kaydıyla ülkede ikâmet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal ikti
sabı ile ferağı gibi konularda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen faydalanmaya devam 
etmeleri hükme bağlanmıştır. Böylece, çalıştıkları ülkelerdeki haklardan faydalanmak için Bakan
lar Kurulundan izin alarak Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin Türkiye'deki hakları büyük ölçü
de koruma altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, sözkonusu kişilerin 403 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesi kapsamındaki haklardan faydalanmaları hususunda azamî dikkat, hassasiyet ve 
kolaylığı göstermelerini önemle rica ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 
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İçişleri Bakanlığı 18,4.1996. 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : B050NÜV0070002.145.111/29643 
Konu : Yapılan Yasal ve İdarî Düzenlemeler 

Genelge 
1996/4 

Bilindiği gibi* çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerden Almanya, Avusturya, İsveç ve Da
nimarka'da yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkenin vatandaşlığına geçebilmek amacıyla zo
runlu olarak "Türk vatandaşlığından çıkma izni" talep etmektedirler. 

Vatandaşlarımızın idarî ve yasal engeller olmaksızın "Türk vatandaşlığından çıkma izni" ala
bilmeleri ve bu şekilde Türk vatandaşlığını kaybedenlerin Türkiye'deki mal varlıkları ile bazı hak
larını kprurnalarına imkân vererek onların endişe Ve tereddütlerini ortadan kaldırmak amacıyla ha
zırlanan ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 ve 29 uncu maddelerine değişiklik getiren 
7.6.1995 tarihli ve 4112 sayılı Kanun, 12.6.1995 tarihli ve 22311 sayılı Resmi Gazetede yayınla
narak yürürlüğe girmiştir. 

4112 sayılı Kanun yurtdışındaki vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren iki yeni hüküm getir
miştir. 
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Bunlardan birincisi; Türk vatandaşlığından çıkma izni şartlarını düzenleyen 403 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesindeki "askerlik" koşulumun yeraldığı (b) fıkrasını yürür
lükten kaldırmıştır. Böylelikle askerlik hizmetini yapmamış olan kişilerin de Türk vatandaşlığın-. 
dan çıkma izni alabilmeleri sağlanmıştır. 

Kanunda yapılan bu değişikliğin vatandaşlarımıza duyurularak, daha önce askerlik yapmadık
ları gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkma izni istekleri reddedilmiş olanların müracaatlarını 
yenilemelerinin sağlanması ve bu müracaatlann kişilerin Bakanlığımızda işlem görmüş olan dosya 
numaralan belirtilmek suretiyle intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

Diğer hüküm ile, Kanunda "Kaybın Sonuçlan" ana başlığı ve "Ged olarak yabancı muame
lesi" alt başlığı altında yer alan ve Türk vatandaşlığını herhangi bir nedenle kaybedenlerin genel 
olarak yabancı muamelesine tabi tutulacağım öngören 29 uncu madde, başlığı ile birlikte değişti
rilmiştir. 

'•Yabancı muamelesi ve saklı tutulan haklar" başlığı altında ver alan yeni hükme göre; Her
hangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler eskiden olduğu gibi, kayıp tarihinden baş
layarak yabancı muamelesine tabi tutulacaklardır. Ancak bunlardan, doğumla Türk vatandaşlığını 
kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet va
tandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanunî mirasçılan, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenli
ği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ülkede ikâmet, seyahat, çalışma, mi
ras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk vatandaşlanna tamnan haklardan 
aynen yararlanmaya devam edeceklerdir. 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda yapılan bu değişikliklere paralel olarak amlan Kanu
nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (b) fıkrası ile 32 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasının 4 üncü bendi yürürlükten kaldınlmıştır. 42 nci maddesi ile "Türk vatandaşlığını 
kaybeden ve Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilenlerin hukukî durumu" başlığı altında ye
niden düzenlenerek kimlerin ve hangi haklannın saklı tutulacağı açık bir şekilde belirtilmiş ve ki
şilerin talep etmeleri halinde, saklı tutulan haklara ilişkin işlemlerde kullanılmak üzere bir belge ve
rilmesi esası getirilmiştir. 

Aynca, Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri uyannca Türk vatandaşlığına alınma talebinde bulunan 
yabancı uyruklu kişiler hakkında yaptınlacak güvenlik, ikâmet ve soy durumlarının araştırılmasına 
ilişkin 17 nci maddesinin (A) bendi yeniden düzenlenmiştir. (EK-1) } 

Yapılan bu yasal düzenlemelerle ilgili olarak Kanunun 20 nci maddesinde yeralan "Türk va
tandaşlığından çıkma izni" ile "4112 sayılı Kanunla saklı tutulan haklar"ın kullanılmasına ilişkin 
işlemlerde uyulması gereken esaslar şunlardır: 

1. TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA İZNİ İLE İLGÎLÎ İŞLEMLER 
Kanunun 20 nci maddesinde yapılan değişiklik ve vatandaşlık işlemlerinin bilgisayar çıkışlı 

olarak yürütülmesi nedeniyle iş akışında sürat sağlamak açısından Türk vatandaşlığından çıkma iz
ni işlemlerinde kullanılan Form : A dilekçe, Form: A-1 ve Form: A-2 olmak üzere ve açıklamalı 
olarak yeniden düzenlenmiştir, (EK-2 ve 3). 

Yabancı devlet vatandaşlığına geçmek üzere Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen kişiler 
Form:A-l dilekçeyi, yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olup da Türk vatandaşlığından çıkma 
izni isteyenler ise Form: A-2 dilekçeyi dolduracaklardır. 

Form dilekçelere eklenecek belgeler formların arka yüzlerinde belirtilmiş olup, bunlardan bi
rer adet gönderilmesi; yeterlidir. 

Form dilekçelerde kişilerin kimlikleri ile nüfus kütüklerinde kayıtlı oldukları yere ilişkin bil
giler bulunduğundan başvuru formuna ayrıca nüfus cüzdanı örneği eklenmeyecektir. Ancak, nüfus 
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kayıtlarına kolaylıkla ulaşılabilmesi ve gereksiz yazışmaların önlenmesi açısından form dilekçele
rin güncel bilgileri taşıyan nüfus cüzdanı, pasaport ya da evlenme cüzdanı gibi belgelere uygun ola
rak doldurulması ve müracaat makamınca kontrol edildikten sonra işleme alınması zorunludur. 

Eşlerin birlikte müracaat etmeleri halinde, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 32 nci 
maddesi uyarınca baba ve anneye bağlı olarak işlem görecek reşit olmayan çocuklar yar ise, bun
ların kimlik bilgileri babanın başvuru formuna yazılacaktır. 

Ailede birden fazla kişinin "Türk vatandaşlığından çıkma izni" için müracaat etmesi halinde, 
form dilekçeleri ile ekindeki belgeler Bakanlığımıza tek bir dosya halinde intikal ettirilecektir. 

Bakanlığımıza intikal ettirilen başvurular incelenerek gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra 
durumları uygun olanların Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilmesi hususunda Bakanlar 
Kurulundan karar alınmaktadır. Karar çıktığında Kanunun 22 nci maddesine göre düzenlenen izin 
belgeleri ilgililere teslim edilmek üzere toplu olarak müracaat makamlarına gönderilmektedir. 

, Vatandaşlığımızdan çıkmasına izin verilen kişiler "Türk vatandaşlığından çıkma belgesi"ni 
teslim aldıklarında, Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmekte ve çık
ma belgesini teslim aldıklarına ilişkin belgeler Bakanlığımıza ulaştığında nüfus kayıtlarının kapa
tılması ilgili valilikten istenmektedir. 

2. 4112 SAYILI KANUNLA SAKLI TUTULAN HAKLAR VE BU HAKLARIN KULLA
NILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER 

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 4112 sayılı Kanunla değiştirilen 29 uncu maddesi ile 
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 42 nci maddesinde; Türkiye'de ikâmet, seyahat, ça
lışma, yatırım, ticarî faaliyet, miras, taşınır-taşınmaz mal satın alma, ferağı ve kiralama konuların
daki haklar saklı tutulmuştur. 

Aynı hükümlere göre, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin saklı tutulan bu hak
lardan yararlanabilmesi için: 

a) Türk vatandaşlığını doğumla kazanmış olması, 
c) Yabancı devlet vatandaşlığını Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle kazanma

sı, 
c) Yabancı devlet vatandaşlığına geçtikten sonra buna ilişkin belgeyi ibraz ederek "Türk va

tandaşlığından çıkma belgesi"ni teslim alması, 
Veya bunların kanunî mirasçıları olması, 
Şarttır. 
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 22 nci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını koruya

rak yabancı devlet vatandaşlığına geçme izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını ka
zananlar, daha sonra Türk vatandaşlığından çıkma izni olsalar bile, bu haklardan yararlanamaya
caklardır. Örneğin, Türk vatandaşlığını koruyarak Fransız vatandaşlığını kazanmış olan bir kişi 
sonradan Türk vatandaşlığından çıkma izni alacak olursa, 4112 sayılı Kanunla tanınan haklardan 
yararlanamayacaktır. 

Yine Yönetmeliğin 42 nci maddesinde; yukarıda belirtilen bu kişilere istekleri üzerine, saklı 
tutulan hakların kullanılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi sırasında ibraz edilmek üzere bu du
rumlarını gösteren bir belgenin verilmesi öngörülmüştür. (EK-4) 

Bu belgeyi vermeye yurtdışında Türkiye temsilcilikleri, yurtiçinde ise Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri yetkilidir. 

Belge düzenlenmeden önce, talepte bulunan kişinin belgenin verilmesine ilişkin şartları taşı
yıp taşımadığı, yani belge verilecek kişilerden olup olmadığı araştırılmalı ve gerekli bilgi ve belge-
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ler sağlanmalıdır. Ancak yeterli bilgi ve belgenin başvuru makamında mevcut olması ve bunların 
sağlıklı olduğundan şüphe duyulmaması halinde, herhangi bir araştırma yapılmasına gerek bulun
mamaktadır. 

Şimdiki halde nüfus kayıtlarında sadece kişinin nüfus kütüklerine tescil nedeni, yani Türk va
tandaşlığını doğumla kazanıp kazanmadığı ve çıkma izni aldığı görülebilmektedir. 

Oysa, 4112 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle yabancı devlet, vatandaşlığının çıkma izni al
mak suretiyle kazanılıp kazanılmadığı ve çıkma belgesinin teslim alındığı tarihin bilinmesi zorun
lu hale gelmiştir. 

Bu nedenle "Türk vatandaşlığından çıkma bildirimi" adı altındaki VGF-90 no.lu formlarda bu 
hususların nüfus kütüklerine işlenmesini sağlayacak şekilde değişiklik yapılmıştır. 

3. BELGENİN KAPSAMI VE DÜZENLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR 
. • • • • • ' • • • \ • • 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bastırılarak müracaat makamlarına gönderi
len belgeler ilgili yere ulaştığında, bunların sayılan ve seri numaraları kontrol edilerek teslim alı
nacak ve Genel Müdürlüğe bilgi verilecektir. 

"4112 sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge"de 1 harf ve 6 ra
kamdan oluşan seri numarası matbu olarak bulunmaktadır. 

Belgede numaralandırılmış olan: 
(1-7) no.lu alanlar yabancı devlet vatandaşlığına geçen kişinin kimliğine ilişkin bilgileri kap

samaktadır. Bu alanlar yabancı devlet makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesine göre dolduru
lacaktır. 

(8) no.lu alana kişinin çıkma izni almak suretiyle, kazanmış olduğu devlet vatandaşlığı yazıla
caktır. -

(9) no.lu alan kişinin Türk vatandaşlığını kaybetmeden önceki nüfus kaydına göre doldurula
cak ve sahip olduğu T.G. pasaportunun seri numarasryazılacaktır. 

Çıkma izni almak suretiyle yabancı devlet vatandaşlığına geçenlerin Türkiye'deki bazı hakla
rının korunması bakımından işlemlerde eski pasaporta ihtiyaç duyulabileceği gözöniine alınarak 
Türk vatandaşlığından çıkma belgesini teslim almakla birlikte yeniden vatandaşlığa alınma talebin
de bulunmayanların T.C. pasaportlarının iptal edilerek kendilerine verilmesi gereklidir. 

Ancak, belgenin düzenlenmesi sırasında kişinin iptal edilen T.C. pasaportu yoksa ve yapılacak : 
araştırmalara rağmen T.C. pasaportunun seri numarasının tespit edilmesi mümkün olamamış ise 
buna ait kısim boş bırakılacaktır. • 

(10) no.lu alana kişinin yabancı devlet vatandaşlığını kazandıktan sonra 'Türk vatandaşlığın-. 
dan çıkma belgesi"ni teslim aldığı tarih yazılacaktır. 

(11) no.lu alana belgeyi veren makamın adı, verildiği tarih ve o makamca verilen kaçıncı bel
ge olduğu yazılacaktır.. 

Belgeye kişinin son altı ay içinde çektirilmiş plan fotoğrafı yapıştırılarak üzerine soğuk dam
ga tatbik edilecektir. ! 

Belge düzenlenen her kişi için örneği ilişikte Form: D doldurulacak ve bu formlar belgeyi, tes
lim alan ile teslim eden'kişiler tarafından imzalandıktan sonra belge bizzat ilgili kişiye teslim edi
lecektir. Doldurulan bu formlar özel bir dosyada muhafaza edilecektir. (EK-5) 

İbraz edilen belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, bu husus Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğünden sorulacaktır. , 

;.__——o 
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Sıra Sayısı: 413 
Esas No: 1/685 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 
Kanunlaşmıştır, 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Nuri Yâbuz 

„ 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar 
ANKARA 
İlhan Aküzüm i 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bedük 
Ali Dinçer 
Agah Oktay Güner 
İrfan Köksalan 
Yücel Seçkiner 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
İbrahim Gürdal 

Üye Sayısı : 550 
Kullanılan Oylar : 186 
Kabul Edenler : 185 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 
Mükerrer Oylar : 1 
Geçersiz Oylar : 0 
Oya Katılmayanlar : 363 
Açık Üyelikler : •• 2 

(Kabul Edenler) 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
BARTIN ! 
Zeki Çakan . 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 

• Musa Okçu 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 

ÇANAKKALE 
Hikmet Ay din 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Hasan Belhan 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
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GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKARİ 
Naim Geyl.ani 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrim 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Mustafa İstemihan Talay 
Ayfer Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
Halit Dümankaya 
Bülent Ecevit 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç, \ 
Mehmet Tahir Köse 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Ahmet Tan 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem. 
Şükrü Sinan Gürel 

Atilla Mutman 
Ahmet Piriştina 
Rüştü Saraçoğlu 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Haluk Yıldız 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak . 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık -
Osman Pepe 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan . 
Metin Emiroğlu 

MANİSA .. 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
MUĞLA 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ-
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Giirtan 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Zülfükar İzol 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
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TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin, 
Bayram Fırat Dayanıklı 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Metin Gürdere 
Şahin Ulıısoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Sıtkı Cenğil • 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Tuncay Karay tuğ 
Orhan Kavuncu 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan . 
Celal Esin 
AKSARAY 
Mehmet Aİtınsoy 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA-
Aslan Ali Hatipoğlu (İ. A.) 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 

B:47 2 3 . 1 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
UŞAK . 
Mehmet Yaşar Ünal 
•VAN-, 
Mahmut Yılbaş 

(Mükerrer Oy) 

M A N İ S A ••••• 

Rıza Akçalı (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek . 
Mehmet Ekici 
Ömer Faruk Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
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1998 O : 
YALOVA 
Cevdet Aydın 

; ' Yaşar Okuyan 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M.FatihAtay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe. 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Pplat 
İsmet Sezgin.(B.) 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ. A.) 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Kprkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kamrari İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
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BOLU 
Avni Ayol 
Feti Görür 
Necmi kcrver 
Abbas înceayan 
Mustafa Yûnlüoğlu 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Turhan Tayan '' .. 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Zülfikâr Gazi 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbpy 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetulluh Seydaoğlu 
Salih Sümer 

B : 4 7 2 3 . 1 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhid Karakaya 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mehmet Batallı (B.) 
Hikmet Çetin (Başkan) 
Kahraman Emmioğlü 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Turhan Alçeük 
Ergun Özdcmir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
AtilaSav 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 

1998 0 : 6 
Mustafa. Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı . 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Ali Er : •••'•. 

D. Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş . 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican (B.) 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
H. Hüsnü Doğan 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık , 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 

. Ercan Karakaş 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir (B.) 
Ali Oğuz 
Altan Öymcn 
Korkut Özal 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Güneş Taner (B,) 
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Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Dcnizkurdu 
Sabri Ergiil 
Aydın Güven Gürkan 
Gcncay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Hakan Tartan (İ. A.) 
Sabri Tekir 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
Ali Şahin 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Hadi. Dilekçi 
Nurhan Tekine! 
KAYSERİ 
Mcmduh Büyükkıhç 
İsmail Cem (B.) 
Osman Çil sal 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 

B:47 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mi kail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandclcn 
Şevket Kazan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Nezir Büyükccngiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Genccr 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalmap 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Pcrli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Bülent Arınç 
Aysel i Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 

23 . 1 . 1 9 9 8 O : 6 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez (B.) 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede' 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Rcfaiddin Şahin (B;) 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Ccvat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Dcmircan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
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SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu (B.) 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Abdüllatif Şener 
Nevzat Yanmaz 

* Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Ahmet Karavar 
Abdulkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 

B : 4 7 23 . 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş (I.-A.) 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 

(Açık Üyelikler) 

1998 0 : 6 
...'• VAN- ' 

Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram ; 

Şerif Bedirhanoğlu 
Fethull ah Erbaş 
Şaban Şevli 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kâzım Arslan 
Yusuf -Bacanlı. 
Lütfullah Kayalar 
Abdullah Örnek 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Osman Mümtaz Soysal 

KIRŞEHİR . 1 BURSA 

1 . 
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Sıra Sayısı: 210 
Esas No: 1/515 ' 
Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 
v Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyıİmaz 
Tuncay Karaytuğ 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Ziyattin Tokar 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Ali Dinçer 
Agah Oktay Güner 
İrfan Köksalan 
Yücel Seçkiner 
Aydın Tümen 
Hikmet Ulüğbay 
ANTALYA 
İbrahim Gürdal 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 

Üye Sayısı : 
Kullanılan Oy : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Mükerrer Oylar : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : : 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlü 
AYDIN •.. 
Cengiz Altınkaya 
BALIKESİR 

' Safa Giray 

550 
189 
185 

o 
0 
4 

o 
363 

.2'. 

Mustafa Güven Karahan 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan. Yazıcıoğlu 
BATMAN ';.' 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 

• ' : ' \ , ' • . : ^ • • ' . : " : . ' ' , _ 

ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Ali Haydar Şahin • 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Hasan Belhan 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara « 
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Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Ay kon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Abdulbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Mustafa İstemihan Talay 
Ayfer Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
Hal i t Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Necdet Menzir 
Yusuf Namoğlu 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Ahmet Tan 
Zekeri ya Temi zel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 

IZMIR 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin, Bilgir . 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Haluk Yıldız 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Osman Pepe 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler • 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 

MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
MANİSA :.••'••••..'. 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Hasan Gülay ' 
Sümer Oral 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
MUĞLA 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ . . 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
ORDU 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN;. 
Cemal Al i şan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Biltekin Özdemir 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Zülfükarİzol 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
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ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy'"••';••' 

TRABZON 
Yusuf Bahadır 
AH Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk' 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN-
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 

(Mükerrer Oylar) 

ANTALYA, ••'"•' 
İbrahim Gürdaİ (Kabul) 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli (Kabul) 

YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz (Kabul) 
'MUŞ 
Erkan Kemaloğlu (Kabul) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
î. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 

•M,.Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Orhan Kavuncu 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON ; •; 
Sait Açba 
İsmetAUila 
Osman Hazer 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 

(Oya Katılmayanlar) 

Murtâza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA ' 
Aslan Ali Hatippğlu (İ. A.) 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Haşan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğ'u 
Cemil Çiçek 
Mehmet Ekici 
Ömer Faruk Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
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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 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin (B.) 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdül baki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ. A.) 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTİN 
Koksal Toptan 
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BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoşver ' 
Abbas İnceayan 
Mustafa Yünlüoğlü 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
Mehmet Al tan Karapaşaoğlu 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır ' 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Ahmet Küçük 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
MehmctAykaç 
Hasan Çağlayan 
Zülfikar Gazi 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 

DENIZLI 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Ferit Bora . 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey / 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetulluh Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimen -
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhid Karakaya 
Mustafâ Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Eserigün 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin (Başkan) 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 

t Mehmet Sil ay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız : ' 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Ali Er V-. ', 
D. Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktüna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
H. Hüsnü Doğan 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
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Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Mehmet Moğultay . 
Ali Oğuz 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Âli Şahin 
Güneş Taner (B.) 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş ' 

. Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlü (B.) 
Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Hakan Tartan (İ. A.) 
Sabri Tekir 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamal ak 
Mehmet Sağlam 
Ali Şahin 
KARAMAN 
Zeki Ünal 

B:47 23 . 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu (B.) 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Teki nel 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
İsmail Cem (B.) 
Osman Çilsaİ 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 

, İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
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KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Peıii 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Can bay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan . 

• MANİSA. ' 
Bülent Arınç 
Aysel i Göksoy 
Ekrem Pakdemirli . 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez (B.) 
Fikret Uzunhasan 

• M U Ş ..-.:• 

Necmettin Dede 
' Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kırathoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
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RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu (B.) 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Abdüllatif Şener 

Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıogiu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Ahmet Karavar 
Abdulkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan İl gün 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Eyüp Aşık (B.) 
Kemalettin Göktaş (İ. A.) 

(Açık Üyelikler) 

Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
VAN . 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kâzım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Osman Mümtaz Soysal 

BURSA KIRŞEHİR 1 
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Sıra Sayısı: 211 
Esas No: 1/516 " 

İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı : 550 
Kullanılan Oy • ':: 189 
Kabul Edenler ; 184 
Reddedenler : 0 

ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Ali Bilici 
Mehmet Biiyükyılmaz 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
AFYON. 
İbrahim Özsoy 
Nuri*Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
M-ZiyattinTokar 
ANKARA 
İlhan Aküziim 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bediik 
Ahmet Bilge 
Ali Dinçer 
Agah Oktay Güner 
İrfan Koksal an 
Önder Sav 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
İbrahim Gürdal 
Yusuf Öztop 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

Çekimserler : 0 
Mükerrer Oylar : 5 

Geçersiz Oylar ": 0 

Oya Katılmayanlar : 364 
Açık Üyelikler : 2 

(Kabul Edenler) 

AYDIN . 
Cengiz Altınkaya 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Zeki Çakan 
BATMAN. 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Necmi Hoş ver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu -
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 

I 

Ali Rahmi Beyrelı . 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Ertuğrul Yalçınbayır 

ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur ErsUmer 
ÇANKIRI 
MeteBülgün 
DENİZLİ 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 

. Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ERZİNCAN : . 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
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GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zâimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali-Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Ay kon Doğan 
İÇEL 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Abdulbaki Gökçel 
Mustafa İstemihan Talay 
Ayfer Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Ziya Aktaş 
AhatAndican _\ • 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit, 
Hasan Tekin Enerem 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Necdet Menzir 
Yusuf Namoğlu 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Ahmet Tan 
Zekeriya Temizel 

B : 47 23 . 

İZMİR 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sinan Gürel 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan •'.' 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Osman Pepe 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 

1.1998 0 : 6 

Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 

. Mehmet Al i Y ay uz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 

. MUŞ 
Nedim İlci 

, Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
ORDU 
İhsan Çabuk 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN ' • 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 

. Yalçın Gürtan 
Adem Yıldız. 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS -
Musa Demirci 

, Temel Karamollaoğlu 

- 9 1 -



T.B.M.M. B : 47 2 3 . 1 . 1 9 9 8 0 : 6 

ŞANLIURFA 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
TOKAT 
Abdullah Arslan 

Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 

(Mükerrer Oylar) 

ADANA 
Arif Sezer (Kabul) 
BATMAN • . ' • " ' 
Ataullah Hamidi (Kabul) 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı (Kabul) 

. (Oya Katılmayanlar) 

AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu (İ. A.) 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Mehmet Ekici 
Ömer Faruk Ekinci 

. Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
M- Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (B.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Rıza Ulucak . 
Hikmet Uluğbay (B.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
İmren Aykut (B.) 
İbrahim Yavuz Bildik 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Torüner 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan • . • 
Celal Esin 

YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Kâzım Arslan 
Lutfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici 

MUŞ-';, 
Erkan Kemaloğlu (Kabul) 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili (Kabul) 

.ANTALYA .'•:•. 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgün 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin (B.) 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ. A.) 
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Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kamran İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Turhan Tayan 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 

ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Ay kaç 
Hasan Çağlayan 
ZülfikârGazi 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Sebgetulluh Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhid Karakaya 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ÖmerÖzyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 

GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mehmet Batallı (B.) 
Hikmet Çetin (Başkan) 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetahtaci 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Mustafa Köylü 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Ali Er 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Mukadder. Başeğmez 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
H. Hüsnü Doğan 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
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Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Gefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Ahmet Güryiiz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Güneş Taner (B.) 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğuİları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu (B.) 
Ufuk Söylemez 
Süha Tanık 
Hakan Tartan (î. A.) 
Sabri Tekir 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 

Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
Ali Şahin . 
KARABÜK 
Erol Karan 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
İsmail Cem (B.) 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen , 
Şevket Kazan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 

Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 

Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perli , 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 

> Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA ...; 
Rıza Akçalı 
•Bülent'Arınç 
Aysel i Göksoy 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak • 
Muzaffer Arıkan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez (B.) 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Eigun Özkan 
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ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin (B.) 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan) 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryilmaz 
S A M S U N ; . ' ' . • • . ' • " 
Ahmet Demircan 
Murat Karayal çın 
Nafiz Kurt 
Biltekin Özdemir 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 

SİNOP 
Yaşar Topçu (B.) 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Abdüllatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Abdulkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Bekir Sobacı 

(Açık Üyelikler) 

TRABZON 
Eyüp, Aşık (B.) -
Kemalettin Göktaş (İ. A.) 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yildırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktiirk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN. 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek -
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 

:Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Osman Mümtaz Soysal 

BURSA KIRŞEHİR 
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KANUN TASARI'VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri 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 istanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Qımhuriyet 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.) 

3. — 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) 

X 4, — 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 (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

X! 5. — 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 İlişkin Mektupların Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

X 6. — 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) 

X 7. — İstihdama Kabulde 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 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/486) (S. Sayısı : î 61) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

— 3— ' 
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X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile îsrail 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 10. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylan- . 
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Millî Savunma ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/350) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 30.7.1997) 

X 11. —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) 

12. — 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) 

13. — 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 14. — 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 Altay ve 16 Arkadaşının, Burdur Millet
vekili Kâzım Üstünel'in, İzmir Milletvekili Hakan Tartan'm ve Zonguldak Millet
vekili Tahsin Boray Baycık'm 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) 

15. —îdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi :,'. 
25.11.1996) 

16. — 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) 

—• 3 — (47 nci Birleşim) 
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17j —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) 

18. — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi ; 17.2.1997) 

19. —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 : 
28.3.1997) ' • • " ' • ' • ' 

20. — 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) 

211, — 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) 

22. — Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

23, — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner' 
İn, 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) 

24, — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aile
lerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Rapora ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/285) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

25. — 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) 

26.ı — İthalatta 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) 

_ 4 • _ _ 
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27. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

X 28. — 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 29. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

30. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı 
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair 
Kanun 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) 

3L, — 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) 

32.—'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) 

33, — 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) 

34. — 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) 

35.—'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) 

36. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

— 5 — 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

: KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. —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) 

40. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1996) 

411 — 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, 
î/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

42. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

43. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

44. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, 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) 

45. — 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) 

46. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar-
, lan Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 

komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8,1996) 
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47. — 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) 

48. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

49. —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) 

50. — 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) 

'51.• — •Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

52. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

53. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

54< —Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı r 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

55. — 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) 

X 56. — 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) 

57., — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağılma tarihi : 29.11.1996) 

X 58. — 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) 
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X 59,, — 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 60. — 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) 

61. —Refah Partisi Grup Başkanvekili 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
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
1 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) 

62., — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Rapora (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

63. — 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) 

64. — 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' 65. — 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 66. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu-
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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 67. — 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) 

X 68. — 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 Yayınlan Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

70. — 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 7İ. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

72. •— 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 73. — 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) 

XI 74. — 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) 

75. — 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) 
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X 76. — 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) 

77. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X' 78^ — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
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 târihi : 7.3.1997) 

X 79. — 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 80. — 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) 

,8 i1. — 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) 

82. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz 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) 

834 — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaştnın, 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 i 11.3.1997) 

84. — 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) 

85. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumları • Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
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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) 

86. — 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) 

87. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

88. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim 
Kurumlan 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) 

89. — 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) ' 

90. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek öğretim Kurumları 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) 

91 i — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

X 92. — 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 93. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
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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' 94. — 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 95. — 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) 

96. — 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) 

97. — 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 98. — 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 99. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (BİT), 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 100. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma 
tarihi.: 4.4.1997) 

101'. —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) 

102. — 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) 

103.— Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir İl 
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) 

104. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı 
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanımda Değişiklik Yapılması Hakkında 
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Kanun Tasarısı ile istanbul 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) 

105*—Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S, Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi j 
28.4.1997) 

106. — 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) 

107. — 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 108. — 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 109. — 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 110. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 111. — 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 112. — 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 113. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (İntelsat) 
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (î/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 114. — 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) 

115. — 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 
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/149) (S. Sayısı•:. 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

116. — 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) 

117. — 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) 

118. — 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) 

î 19. -~ Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay İle 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) 

120. — 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 İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1997) 

— M — . 
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121. — 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) 

122. — 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) 

123. -~ Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 

124. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri 
vo 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) 

X 125. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 126. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi ': 3.6.1997) 

X 127. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 128. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme 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 129. — 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) 

130.—Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir İl Kurulmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 
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131. —Bolu Milletvekili Avni AkyoFun; Bir İlçe 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) 

132. — 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) (St Sayısı : 330) (Dağıt
ma tarihi : 10.6.1997) 
X 133. — 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) 

134. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
in, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

135H — Niğde Milletvekili Alcın 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) 

136. —Refah Partisi Grup Başkanvekillerİ Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerİ 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arı kan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

137, — 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) 

138. — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) 
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6.1997) 

139, — Burdur Milletvekili Yusuf Bkinci'nin, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanım 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) 
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140, — 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 içişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

141',, — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen vc'Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 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) 

142. —- 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) 

143,, — 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) 

144. — 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) 

145. —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) 

14;öj —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) 

147.| — Giresun Milletvekili Rasinı Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir İl 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) 

148. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
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37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/266) (S. Sayısı : 
356)'(Dağıtma tarihi : 21.7.1997) . 

X 149. — 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) 

150, —İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(2/812) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 
X 151. —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~ 152.— Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta

rihi : 31.7.1997) 
153. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim 

Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/684) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

154. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir 11 Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi :. 31.7.1997) 

X 155. — 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 156. — 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) 

157,, —Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 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)' 
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158. — Bursa Milletvekili Mehmet Allan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
II 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) 

159. —İzmir Milletvekili Hakan Tartau 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) 

160. — 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) 

•161. — 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) 

162. —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) 

163̂  — 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 Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

164. .— Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi.: 1.10.1997) 

165. —Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt iline Bağlı Aydınlar ilçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

166. —Adana Milletvekili I. 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 Sıımbas İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa Önerisi ve içişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

167. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997) 
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168. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlinin Kalkınmada öncelik
li Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997) 

169. — Adana Milletvekili M. Halit 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) 

170. — 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) 

171', — 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) 

172, — 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) 

173, — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile İstanbul 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) 

174.—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) 

175. — D-8 Uluslararası icra 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 176. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret An
laşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
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Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/685) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
6.1.1998) 

177. — 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) 

178. — 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) 

179. — 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 Özbek'in, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay 
ve 7 Arkadaşının ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/662, 1/666, 
2/621, 2/434, 2/481) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 21.1.1998) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 413) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

• - • 

ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/685) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18.11.1997 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-1270/4931 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10.11.1997 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı" ile gerekçe
si ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında 3 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan anlaşma, 
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 Çek Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Türkiye ve Çek 
Cumhuriyetinin AvrUpadaki ekonomik bütünleşme surecine aktif bir şekilde katılımını hedefle
mekte 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 son olarak da 20 Ekim 1997 tarihinde Slovak Cumhuriyeti ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaş
maları izlemiştir. 

Ayrıca, 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı 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. 

Anlaşma, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25 ila 97 nci fasılları arasında yeralan sanayi 
ürünleri ve başlangıç olarak bir bölüm tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanacak pa
zara giriş kolaylıklarını kapsamaktadır. Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinin tama-
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mını (01-24 üncü fasıllar) serbestleştirmenin, Anlaşma hükümleri uyarınca, ileride yapılacak gö
rüşmeler sonucunda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik 
ilişkilerin bu Anlaşmanın kapsamadığı alanları içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin bir gelişti
rici hüküm de içermektedir. Temel tarım ürünlerinde, tarafların potansiyel arz ettiği ürünlerle sınır
lı olmak üzere, pazara giriş kolaylıkları sağlanmıştır. 

Anlaşma, karşılıklılık esasına dayanan simetrik modele sahiptir. Çek Cumhuriyeti tarafından 
üretilen otomotiv, cam, züccaciye, demir-çelik, alüminyum, ayakkabı, kâğıt gibi ürünlerde Türk sa
nayisinin çok hassas olması ve bu ülkenin serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde ciddi reform
lar yaparak koruma oranlarını diğer MDAÜ'ne oranla düşük seviyelere çekmiş olması ve modelin 
tercih edilmesini kolaylaştırmıştır. Bu suretle, tarafların yükümlülükleri arasında ekonomik bir 
denge tesis edilmiştir. 

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının başlıca amaçları aşağı
da sıralanmaktadır: 

- Taraflar arasında ikili ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştiril
mesi, Türk-ve Çek işadamları arasındaki işbirliği imkânlarının geliştirilerek, tarafların yakın ilişki
lerinin bulunduğu Batı Avrupa, Merkezî ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Orta Asya Cumhuriyetlerin
de ortak ticaret ve yatırım olanakları sağlanması; 

- Üretimlerinde Çek menşeli hammadde veya yarı mamul kullanan Türk sanayicilerinin üre
tim maliyetlerinin azaltılması ve genel olarak Türk sanayicileri için bu pazarda Topluluk ve Mer
kezî 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 Çek Cumhuriyeti arasın
daki 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 Çek pazarında rekabet imkânı sağlan
ması; 

- Avrupa genelinde oluşturulacak menşe kümülasyonu içerisinde yeralması ve bu çerçevede 
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 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. 

Çek Cumhuriyeti'nin hassas ürünleri 1 sayılı protokolün A ve B eklerinde yeralmaktadır. Ek 
A'da sayılan ürünlerin gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte % 50 oranında indi
rime tabi tutulacak, 1.1.1999 tarihinde de tümüyle sıfırlanacaktır. Ek B'de yeral an ürünlerin güm
rük 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. 

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-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 



da imzalanan 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan ekindeki hassas ürün listemiz temel alınarak ha
zırlanan Ek D'de yeralân 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 se
viyesine indirilecek ve 1.1.2001 tarihi itibariyle sıfırlanacaktır. 

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki anlaşma ile tarife kontenjanları çerçevesinde pazara 
giriş kolaylıklan sağladığı tanm ve işlenmiş tarım ürünleri, her iki taraf için de ihracat şansının 
yüksek olduğu ürünlerdir. Türkiye açısından en önemli pazara giriş avantajı turunçgiller, zeytinya
ğı, bazı yaş ve işlenmiş meyve ve sebzelerde sağlanmıştır. Çek Cumhuriyeti açısından ise, canlı 
hayvanlar, bazı hayvansal ürünler, ayçiçeği ve koza yağı (ham), şarap ve bazı tohumluklar önem 
taşımaktadır. 

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, GATT 1994 ve Dünya Ticaret ör
gütü, Türkiye-AB 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve AB ile Çek Cumhuriyeti arasındaki Av
rupa Anlaşması hükümleri paralelinde damping, rekabet ve devlet yardımlan, fikrî, sinaî ve ticarî 
mülkiyet haklan, koruma önlemleri, devlet tekelleri gibi konularda da hükümler içermektedir. 

Anlaşmada, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında ikili menşe kümülasyonuna izin veren hü
küm bulunmakta ve tarafların bu rejimi Türkiye'nin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçeve
sinde serbest ticaret anlaşmalan akdedeceği diğer merkezî ve Doğu Avrupa ülkelerini de kapsaya
cak şekilde genişletmelerine imkân tanınmaktadır. Türkiye'nin Pan-Avrupa menşe kümülasyonu-
nunda yeralmasına kadar geçecek sürede, Menşe Protokolünün "çapraz kümülasyonu" düzenleyen 
4'üncü maddesinin Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya arasında işlemesine karar verilmiştir. 

Anlaşma, taraflann diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte ve 
süresiz olarak imzalanmış bulunmaktadır. Ancak, taraflardan birisinin altı ay önce yazılı bildirim
de bulunması şartı ile çekilme hakkı bulunmaktadır. 

Tasarı, bu amaç ye gerekçeler çerçevesinde hazırlanmıştır. . 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 9.12.1997 
Esas No. : 1/685 
Karar No.:19 , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 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 Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu-
ğunaoİlişkin Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 8.12.1997 tarihinde yaptığı 24 üncü Birleşimde 
Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin başkanlığında Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları 
ile Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlıkları temsilcilerinin de katılımlarıyla ince
lenip görüşülmüştür. . 

Bilindiği gibi, ülkemiz dış ticaretinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli ülkelerle serbest ticaret an
laşmaları imzalanmaktadır. Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında da 3 Ekim 1997 tarihinde Anka
ra'da Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri doğ
rultusunda, 1 Ocak 2001 tarihine kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını ön
gören bir tercihli ticaret anlaşması imzalanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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Anlaşma ile Türkiye ile Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa'daki ekonomik bütünleşme sürecine ak
tif bir şekilde katılımı hedeflenmekte ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Gümrük 
Birliğinin işleyişine ilişkin kuralları belirleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının bir gereği 
olarak, dış ticaret politikasının topluluğun ortak dış ticaret politikası ile uyumlu hale getirilmesi ön
görülmektedir. Anlaşma, esas olarak bazı sanayi ürünleri ile tarım ürünleri ve hammaddelerde kar
şılıklı olarak pazara giriş kolaylığı sağlanması, hassas ürünler dışında kalan ürünlerde gümrük ver
gilerinin kaldırılması, damping, fikrî, sınaî ve ticarî mülkiyet hakları, koruma önlemleri ve devlet 
tekelleri gibi konulan düzenlemektedir. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında 3 
Ekim 1997 tarihinde imzalanmış olan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasının öngörül
düğü anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucunda Tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. ı 

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Üye 

Mustafa Küpeli 
Adana 

Üye 
Aydın Tümen 

Ankara 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Hilmi Deyeli 

Denizli 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 

Başkan V. 
Metin Şahin 

Antalya 
Üye 

/. Ertan Yülek 
Adana 

Üye 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

Bartın 
Üye 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 
Üye 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Üye 
Çetin Bilgir 

Kars 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sözcü 
Refik Araş 

istanbul 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 

(İmzada Bulunamadı.) 
Üye 

Abbas İnceayan 
Bolu 
Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Üye 
Hadi Dilekçi 
Kastamonu 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
(İmzada Bulunamadı.) (İmzada Bulunamadı.) 

Üye Üye Üye 
Doğan Baran Abdüllatif Şener Yıldırım Aktürk 

Niğde Sivas Uşak 
(İmzada Bulunamadı.) 

Üye 
Hasan Çağlayan 

Çorum 
(İmzada Bulunamadı.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 11.12.1997 

Esas No. : 1/685 
Karar No.: 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

. Türkiye Cumhuriyeti ile Çek 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 Tasarı, iki ülkenin Avrupa'daki bütünleşme sürecine aktif olarak katılımını amaçlamaktadır. 

iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştirilmesini 
öngören Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Anlaşmanın, tarife kontenjanları çerçevesinde pazara giriş kolaylıkları sağlayacağı düşünüle
rek, Komisyonumuzca, Tasarının, îçtüzüğün 52 nci maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine ka
rar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Murat Karayalçın A. Ahmet Denizolgun B. Fırat Dayanıklı 
Antalya Tekirdağ 

Üye Üye 
İlker Tuncay Cemal Külahlı 

Ankara Bursa 
Üye Üye 

Bülent Akarcalı Azmi Ateş 
İstanbul istanbul 

Üye Üye 
Ahmet Tan Bülent Tanla 

İstanbul İstanbul 

Üye Üye 
Osman Çilsal Cemal Özbilen 

Kayseri Kırklareli 

Samsun 

Üye 
M. Ali Bilici 

Adana 
Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Gencer 

Konya 

Üye 
Nihan İlgim 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK 
CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLAN-
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 3 Ekim 1997 tarihinde Anka

ra'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çek 
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaş
masının 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 Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
^ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK 
CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

İLİŞKİN KANUN TASARISI 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilpıiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4." - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
M. Gürdere 

Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı V. 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
R.K. Yücelen 
Adalet Bakanı 
O.Sungurlu 

Maliye Bakanı 
Z. Temizel 

Sağlık Bakanı V. 
C. Kavak 

Millî Savunma Bak. ve Başb. 
İ. 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 

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. N. Çağan Y.Erez 

Kültür Bakanı Turizm Bakanı 
/. Talay İ. Gürdal 

Çevre Bakanı 
Dr. 7. Aykut 

Yrd. 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.Batallı 
Dışişleri Bakanı 

İ.Cem 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

Y. Topçu 
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 

R. K. Yücelen 
Enerji ve Tabiî Kayn. Bakanı 

M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 
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ÇEK CUMHURİYETİ 

ARASINDA SERBEST 

TİCARET ANLAŞMASI 
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DIBACE 

Türkiye Cumhuriyeti ve Çek 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; 

.t 
Bü amaçla, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 hükümlerine uygun olarak 
karşılıklı ticaretin tümünde engellerin büyük bölümünün tedricen ortadan 
kaldırılması konusunda kararlı olarak; 

Bir yanda Çek 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) > *jfe-S* 
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MADDE 1 

Amaçlar 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümleri uyarınca ve GATT 1994 ve özellikle 
GATT 1994'ün XXIVüncü 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 

^ MADDE2 

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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) ff^- •• 
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İthalat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. Taraflar arasındaki ticarette, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili 
vergi konulmayacaktır. 

2. İthalatta uygulanan1 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. 

' MADDE4 

Temel Vergiler 

1. İşbu 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 oranlarıdır. 

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, "erga omnes" bazda tarife 
indirimi yapılması durumunda, indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren, bu 
indirilmiş vergiler l'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. 

.MADDE 5 

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

3'üncü Madde hükümleri aynı zamanda mali nitelikteki gümrük vergilerine de 
uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı.: 413) <: y 
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MADDE 6 

İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. Taraflar arasındaki ticarette yeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
konulmayacaktır. 

2. Taraflar, 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 

1. 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: 413) 
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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. 

MADDE10 

Taviz Değişimi 

Taraflar, işbu Anlaşmanın 2 sayılı Protokol'ün eklerinde belirtilen tavizleri, 
sözkonusu Protokol ve bu Bölüm hükümlerine uygun olarak birbirlerine 
tanıyacaklardır. 

MADDE 11 

Tavizler ve Tarım Politikaları 

1. Bu Madde ile tanınan tavizlere halel gelmeksizin, l'inci Paragraf hükümleri, 
tarafların tarım politikalarını 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'nci 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. 
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M A D D E 1 2 

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 
aralarındakiiicarette gizli kısıtlama aracı olarak kullanmayacaklardır. 

BOLUM III 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE13 

Ürünlerin Sınıflandırılması 

1. Çek Cumhuriyeti'ne ithal edilen malların sınıflandırılmasında Çek Gümrük 
Tarifesi uygulanacaktır. 

2. Türkiye'ye ithal edilecek malların sınıflandırılmasında Türk Gümrük Tarifesi 
uygulanacaktır. 

3. Taraflarcaıyeni 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) / " ^ N , 
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2. tşbu 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, 15 ve 27'nci Maddelerinin etkin ve 
ahenkli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için uygun önlemleri alacaklardır. 

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. 

MADDE 16 ' 

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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 



MADDE 17 

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. 

MADDEİ8 

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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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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 
VIIP inci Maddesiyle getirilen koşullarla uyum halinde olacaktır. 

MADDE 20 

İşletmelere İlişkin Rekabet Kuralları 

1. 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 alınan 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. l'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 getirme performanslarını kanunen 
veya fiilleri engellemediği sürece uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ! (S. Sayısı: 413) 
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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. 

MADDE 21 

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 

- 1 '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, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici 
Önlemler Anlaşması ve GATT 1994 ile getirilen usul ve şarthrave ithalatçı 
Tarafın ilgili iç mevzuatına uygun olarak alınabilir. ^d^ff. İCC^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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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. 

MADDE .23. 

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 anlaşmalarının tamamlanmasını 
teminen müzakerelere gireceklerdir. .**?•»•• *"***; y. 
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MADDE 24 

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, yeri tabanları, görüntü ve ses kayıtlarını da 
içerecek şekilde özgün edebi, bilimsel ve sanat eserlerinde telif ve komşuluk 
haklarını, ticari markalan, coğrafi işaretleri, sınai tasarımları, patentleri, 
entegre, devrelerin topografyalarını, "know-how"i 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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MADDE26 

Genel Korunma Önlemleri 

Yüksek miktarlarda 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) Ekonominin herhangi bir sektöründe veya bir bölgenin ekonomik 
durumunda ciddi bozulmalara yol açacak güçlüklere, 

neden olması veya zarar tehdidi yaratması durumunda, ilgili Taraf, 30'uncu 
Maddede yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun tedbirler alabilir. 

MADDE 27 

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. Bu önlemler yalnızca bebek endüstriler veya yeniden yapılanma sürecinde 
olan ya da özellikle önemli sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden 
olabilecek ciddi güçlükler içerisinde bulunan sektörler bakımından sözkonusu 
olabilecektir. 

3. Taraflardan birinde sözkonusu tedbirler kapsamında ithalatta uygulanabilecek 
gümrük vergileri, diğer Taraftan yapılan ithalatta değer üzerinden -ad 
valorem- % 25'i geçemeyecek ve Taraf ülkeler menşeli ürünler için gümrük 
vergilerinde 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 
geçemeyecektir. 

4. Sözkonusu tedbirler 3 yılı aşmayacak bir süre için uygulanabilir. Bu 
tedbirlerin uygulanması en geç, bu anlaşmada yer alan geçiş döneminin 
sonunda bitecektir. 

. • ' ' - ' • . ^ ? * * » . . . • / & X ^ K ^ 
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5. Bir ürüne uygulanan tüm gümrük vergileri, miktar kısıtlamalan, 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 vergüerinin kaldırılması için 
Qrtak Komite'ye bir takvim sunacaktır. Sözkonusu takvim, bu vergilerin en 
geç, uygulanmaya konlrialanm takip eden ikinci yıldan itibaren eşit oranlarla 
aşamalı olarak kaldırılmasını sağlayacaktır. Ortak Komite farklı bir takvimi 
kararlaştırabilir. 

MADDE 28 

Reekspprt ve Ciddi Kıtlık 

6 ve 8' inci Maddelerin 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 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 olmalarım gerektiren sebepler 
ortadan kalktığında sona erdirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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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. 

MADDE 30 

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 mamanda 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 ye 
uygun olduğunda sözkonusu uygulamayı ortadan kaldırmak amacıyla Ortak 
Komite'ye gerekli türri yardımı yapacaktır. Tedbir alan Taraf, Ortak 
Komitece belirlenen süre içerisinde sözkonusu uygul 
veya Ortak Komite konunun kendine intikalinden itih 
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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 VFncı 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 aşmamahdır. 

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 
tamamlanmasından 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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MADDE31 

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'nın VIIFinci 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 sözkonusu 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. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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BOLUM IV 

KURUMSAL VE SON HÜKÜMLER 
MADDE 33 
Ortak Komite 

1. Bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi ve öte yandan Çek 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 ile karar verecektir. 

3. Bir Tarafın Ortak Komite'deki temsilcisi, bir kararı iç hukuksal gereklerin 
tamamlanması koşulu ile kabul ettiği takdirde, bu kararda daha geç bir tarih 
belirtilmemiş ise, bu çekincenin kaldırıldığının bildirildiği ^tarihte, karar 
yürürlüğe girecektir. ^ ^ „ f ^ . ^ A S Ü 

5 T r ^ * •••'' 
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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 fComite, 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'ün 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. 

:\ MADDE36 :
:.'. 

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 Anlaşmanın, 36'ncı Maddenin 2'nci Paragrafında atıfta bulunulanlar dışında 
kalan Anlaşma tadilatları, bu tadilatların yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iç 
hukuksal süreçlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın ulaştığı 
tarihte yürürlüğe girecektir. < ^ P ' ^ ' " 5 X . ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) . ^ " • 'M* 
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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 Prag'da gerçekleştirilecektir. 

MADDE 39 

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, 3 Ekim 1997 tarihinde İngilizce dilinde ve her ikisi de 
eşit derecede muteber olmak üzere iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Çek Cumhuriyeti Adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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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'nçi 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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EKI 
(2'nci ve 9'uncu Maddelerde atıfta bulunulan) 

TARİFE 
CODU 

KISA URUN TANIMI 

:905 43 
:905 44 

Mannitol 
D-glusitol (sorbitol) 

302 10 29 Koku veren maddeleri karışımları, diğer 
50110 
501 10 10 
501 10 50 

501 10 90 
50190 
501 90 90 

- Kazein: 
- Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar 
- Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya mahsus olanl 

- Diğer 
- Diğer 
-- Diğer • ' ' ^ 

502 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 

505 Dekstrinler ve tâdil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye 
edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar 
olan tutkallar 

809 

809 10 

809 9100 

809 92 00 

809 93 00 

Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 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 (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar 
mordanlar gibi) 
- Esası nişastalı madde olanlar 
-Diğer 
~ Mensucat sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde olanlar (3809 9.1 0( 
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 0 
hariç) 

824 60 Sorbitol (2905 44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) 
501 Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); döküntü mantar; 

kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş mantar 
20100 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 
301 Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık döküntüleri 

(iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü dahil) 
302 Kendir (cannabis sativa L.), (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); 

kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü 
dahil) . ; 

^ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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(7'nci Maddenin 2'nci Paragrafında atıfta bulunulan) 
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Çek Cumhuriyeti aşağıda sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin ithalatında 
uygulanan miktar kısıtlamalarını ve eş etkili tedbirleri en geç 1 Ocak 2001 
tarihine kadar ortadan kaldıracaktır. 

HS Kodu 
2612.10 
27.02 
28,44 

2844.1.0 

2844.20 

$401.30.00 

Ürün Tanımı 
Uranyum ve toryum cevher ve konsantreleri 
Linyit (aglomere edilmiş olsun veya olmasın) 
Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veye 
çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu 
ürünleri içeren karışım ve artıklar 
Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum 
bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik 
ürünler ve karışımları 
U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plütonyum ve 
bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plütonyum veya 
bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil). 
seramik ürünler ve karışımlar 
Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); bunların üretimi için Çek 
Cumhuriyeti'nde çıkarılmış Uranyum madeninden imal edilmiş yakıl 
elemanları dahil 
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(25'inci Maddenin 1 'inci 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 Anlaşması'nın 
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: 413) ,,.^'--:" 

'• . i 1"r':"\ -,V i'.-. 



- 3 2 -

PROTOKOLİ 

(3'üncü Maddenin 2'nci Paragrafında atıfta bulunulan) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK CUMHURİYETİ ARASINDA 
GÜMRÜK VERGİLERİNİN KALDIRILMASI 

1. İşbu Protokolün Ek A'smda sayılan Türkiye Cumhuriyeti menşeli 
ürünlerin Çek 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 Çek 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. 

3. İşbu Protokolün Ek A ve B' sinde sayılmayan Türkiye Cumhuriyeti menşeli 
ürünlerin Çek Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

4. İşbu Protokolün Ek Csinde sayılan Çek 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: 413) 
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5. İşbu Protokolün Ek D'sinde sayılan Çek 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 Çek Cumhuriyeti menşeli 
ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri 
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 



- 3 4 -

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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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 
691010 
691090 
691110 
691190 
691410 
700239 
700312 
700319 
700320 
700330 
700420 
700490 
700510 
700521 
700529 
700530 , • "'" ' 
700600 

(S. Sayısı: 413) 

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^ 

" İ m 



- 35 -

PROTOKOL l'E AİT EK A 
(AS Kodu 1996) 

721020 
721030 
721041 
721049 
721050 
721061 
721069 ' 
721070 . 
721090 
721113 
721114 
721123 
721129 
721210 
721220 
721230 
721240 
721250 
721260 
721310 
721320 
721391 
721399 
721410 
7*21420 
721430 
721491 
721499 
721510 
721550 
721590 
721610 
721621 
721622 
721631 
721632 
721633 
721640 
721650 
721661. 
721669 
721691 
721699 
721710 
721720 
721730 
721790 
722511 
722519 
722530 
722880 
730110 
730120 
730210 
730220 

730230 
730240 
730290 
730300 
730410 
730421 
730429 
730431 
730439 
730441 
730449 
730451 
730459 
730511 
730512 
730519 
730520 
730531 
730539 
730590 
730610 
730620 
730630 
730640 
730650 
730660 
730690 
730721 
730722 
730723 
730729 
730791 
730792 
730793 
730799 
730810 
730820 
730830 
730840 
730890 
730900 
731010 
731021 
731029 
731100 -
731210 
731290 
731300 
731412 
731413 
731414 
731419 
731420 
731431 
731439 

731441 
731442 
731449 
731450 
731511 
731512 
731519 
731520 
731581 
731582 
731589 
731590 
731700 
731811 
731812 
731813 
731814 
731815 
731816 
731819 
731829 
731920 
731930 
731990 
732010 
732020 
732090 
732111 
732112 
732113 
732181 
732182 
732183 
732190 
732211 
7322,19 
732290 
732310 
732391 
732392 
732393 
732394 
732399 
732410 
732421 
732429 
732490 
732510 
732591 
732599 
732611 
732619 
732620 
732690 
740610 .̂-'r'; 

740620 
740721 
740819 
740822 
741011 
741012 
741021 
741022 
741110 
741121 
741122 
741129 
741210 
741220 
741300 
741510 
741521 
741531 
741532 
741539 
741700 
741811 
741819 
741820 
741991 
741999 
750400 
750810 
750890 
760310 
760320 
760410 
760421 
760429 
760511 
760519 
760521 
760529 
760611 
760612 
760691 
760711 
760719 
760720 
760810 
760820 
761010 
761090 
761100 
761210 
761290 
761511 
761519 
761520 

"«-*., 761610 
\. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) f, .̂ 



- 3 6 -

PROTOKOL l'E AİT EK A 
(AS Kodu 1996) 

761691 
761699 
780300 
780420 
780500 
780600 
790310 
790390 
790400 
790500 
790700 
800600 
820110 
820130 
820140 
820411 
820412 
820420 
820510 
820520 
820540 
841440 
841451 
841810 
841821 
848210 
848220 
848230 
848250 
848280 
848320 
848330 

850432 
850433 
850610 
850710 
850720 
851110 
851621 
851629 
851631 
851632 
851633 
851640 
851650 
851660 
851671 
851672 
851679 
851680 
851721 
851750 
851822 
851910 
852290 
852510 
852520 
852822 
853010 
853080 
853090 
853510 
853529 
853530 

853540 
853590 
853610 
853620 
853630 
853641 
853649 
853650 
853661 
853669 
853690 
853890 
853921 
853922 
853929 
853931 
853932 
853939 
853941 
854411 
854419 
854420 
854590 
854620 
854690 
854710 
854720 
854790 
870110 
870120 
870130 
870190 

870600 
901841 
901849 
902300 
902910 
940310 
940320 
940380 
940390 
940410 
940421 
940430 
940490 
940510 
940520 
940530 
940540 
940550 
940560 
940592 
940599 
940600 
950100 
950611 
950640 
950651 
950659 : 
960610 
960622 
960629 
960630 
961700 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
/ fXk-



- 3 7 -

PROTOKOL TE AİT EK B 
(AS Kodu 1996) 

281420 
283531 
310221 
310240. 
310280 
310290 
310520 
310559 
310560 
320740 
320820 
340111 
380210 
380810 
380820 
380830 
390410 
390610 
391510 
391520 
391530 
391590 
392051 
392062 
420100 
420211 
420212 
420219 
420221 
420222' 
420229 
420231 
420232 
420239 
420291 
420292 
420299 
441810 
441820 
441890 
480240 
480251 
480252 
480253 
480441 
480442 
480449 
480451 
480452 
480459 
480521 
480522 
480523 
480529 

480550 
480560 
480570 
480580 
480620 
480710 
480810 
480920 
481110 
481610 
481620 
481810 
481910 
481920 
481930 
481940 
481950 
481960 
482010 
482020 
482030 
482040 
482050 
482090 
482210 
482290 
482320 
510610 
510620 
511000 
511111 
511119 
511120 
511130 
511190 
511211 
511219 
511220 
511230 
511290 
520411 
520419 
520420 
520511 
520512 
520513 
520521 
520522 
520523 
520531 
520533 
520534 
520541 
520542 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

520543 
520611 
520612 
520613 
520614 
520621 
520622 
520623 
520631 
520632 
520633 
520641 
520642 
520643 
520644 
520811 
520812 
520813 
520819 
520821 
520822 
520823 
520829 
520831 
520832 
520833 
520839 
520841 
520842 
520843 
520849 
520851 
520852 
520853 
520859 
520911 
520912 
520919 
520921 
520922 
520929 
520931 
520932 
520939 
520941 
520942 
520943 
520949 
520951 
520952 
520959 
521011 
521012 

521021 
521022 
521029 
521031 
521032 
521039 
521041 
521042 
521049 
521051 
521052 
521059 

ı 521111 
521112 
521119 
521121 
521122 
521129 
521131 
521132 
521139 
521141 
521142 
521143 
521149 
521151 
521152 
521159 
521211 
521212 
521213 
521214 
521215 
521221 
521222 
521223 

. 521224 
521225 
530710 
530720 
530911 
530919 
530921 
530929 
531010 
531090 
531100 
540110 
540120 
540210 
540220 
540231 
540232-

521019 ^ - « ^ 540233 

(S. Sayısı 
|Ş^..«-tV. 

:413) \ Y 
>l ...İt 



- 38 -

PROTOKOL l'E AİT EK B 
(AS Kodu 1996) 

540239 
540241 
540243 
540249 
540252 
540259 
540262 
540269 
540310 
540331 
540332 
540349 
540410 
540490 
540500 
540710 
540810 
540832 
540833 
540834 
550110 
550120 
550190 
550320 
550340 
550490 
550630 
550820 
550911 
550912 
550921 
550922 
550931 
550941 
550951 
550952 
550953 
550959 
550961 
550962 
550969 
550991 
550992 
550999 
551011 
551012 
551020 
551030 
551090 
551211 
551219 
551221 
551229 
551291 

551299 
551311 
551312 
551313 
551319 
551321 
551322 
551323 
551329 
551331 
551332 
551333 
551339 
551341 
551342 
551343 
551349 
551411 
551412 
551413 
551419 
551421 
551422 
551423 
551429 
551431 
551432 
551433 
551439 
551441 
551442 
551443 
551449 
551512 
551513 
551519 
551521 
551522 
551529 
551591 
551592 
551599 
551611 
551613 
551621 
551622 
551623 
551631 
551632 
551633 
551634 
551641 
551642 
551643 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

551644 
551691 
551692 
551693 
551694 
560210 
560221 
560229 
560290 
560311 
560312 
560313 
560314 
560391 
560392 
560393 
560394 
560410 
560420 
560600 
560710 
560721 
560729 
560730 
560741 
560749 
560750 
560790 
560811 
560819 
560890 
560900 
570110 
570190 
570210 
570220 
570231 
570232 
570239 
570241 
570242 
570249 
570251 
570252 
570259 
570291 
570292 
570299 
570310 
570320 
570330 
570390 
570410 , 
5 7 0 4V"a^F>\ 

(S. Sayısı: 413) 

570500 
580110 
580122 
580123 
580124 
580125 
580126 
580131 
580132 
580133 
580134 
580135 
580136 
580190 
580230 
580310 
580390 
580410 
580421 
580429 
580430 
580500 
580610 
580620 
580631 
580632 
580639 
580640 
580710 
580790 
580810 
580890 
581010 
581091 
581092 
581099 
581100 
590110 
590190 
590210 
590220 
590310 
590320 
5903.90 
590410 
590491 
590492 
590500 
590610 
590691 
590699 
590700 
590800 
59090ÇL 

\ Â i> 
K H t • 
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- 4 0 -

PROTOKOL l'E AİT EK B 
(AS Kodu 1996) 

620930 630311 
620990 630312 
621010 630319 
621020 630391 
621030 630392 
621040 630399 
621050 630411 
621111 630419 
621112 630491 
62112Ö 630492 
621131 630493 
621132 630499 
621133 630510 
621139 630520 
621141 630532 
621142 630533 
621143 630539 
621149 630590 
621210 630611 
621220 630612 
621230 , 630619 
621310 630621 
621320 630622 
621390 630629 
621410 630631 
621420 630639 
621440 630641 
621510 630649 
621520 630691 
621590 630699 
621710 630710 
621790 630720 
630210 630790 
630221 630800 
630222 640110 
630229 640191 
630231 640192 
630232 640199 
630239 640219 
630240 640220 
630251 t ', 640230 
630252 640291 
630253 640299 
630259 640319 
630260 640340 
630291 640351 
630292 640359 
630293 640391 
630299 640399 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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 

(S. Sayısı: 413) 



- 41 -

PROTOKOL l'E AİT EK C 
(AS Kodu 1996) 

2710 00 
2917 35 
292130 
292141 
3102 10 
3102 21 
3102 29 
3102 30 
3102 40 
3204 11 
3204 12 
3204 14 
3204 15 
3204 16 
3204 17 
3204 19 
3205 00 
3206 U 
3206 19 
320620 
3206 30 
3206 41 
3206 49 
3901 10 
3901 20 
3901 90 
3902 30 
3903 11 
3903 19. 
3903 30 
3904 10 
3904 21 
3904 22 
3904 30 
3904 40 
3904 50 
3904 69 
3904 90 
3923 10 
3923 21 
3923 29 
3923 30 
3923 40 
3925 20 
3925 90 
3926 10 
3926 20 
3926 30 
3926 40 
3926 90 
4010 11 

4010 12 
4010 13 
4010 19 
401021 
4010 22 
4010 23 
4010 24 
4010 29 
4011 10 
401120 

,401150 
. 401191 

4011 99' 
4410 11 
4410 19 
4410 90 
4411 11 
4411 19 
441121 
441129 
441131 
441139 
441191 
4411 99 
4412 13 
4412 14 
4412 19 
4412 22 
4412 23 
4412 29 
4412 92 
4412 93 
4412 99 
4802 51 
4802 52 
4802 53 
4802 60 
4805 30 
4805 80 
4819 10 
4819 20 
4819 30 
6908 10 
7010 10 
7010 20 
7010 91 
7010 92 
7010 93 
7010 94 
7011 10 
701120 ^ ^ ^ ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

701190 
7012 00 
7013 10 
701321 
7013 29 
7013 31 
7013 32 
7013 39 
701391 
7013 99 
7019 11 
7019 12 
7019 19 
7019 31 
701932 
7019 39 
7019 40 
7019 51 , 
7019 52 
7019 59 
7019 90 
7207 1111 
7207 1114 
7207 1116 
7207 19 11 
7207 19 14 
7207 19 16 
7207 19 31 
7207 20 11 
7207 20 15 
7207 20 17 
7207 20 51 
7207 20 55 
7207 20 57 
7207 20 71 
7208 10 00 
7208 25 00 
7208 26 00 
7208 27 00 
7208 36 00 
7208 37 10 
7208 37 90 
7208 38 10 
7208 38 90 
7208 39 10 
7208 39 90 
7208 40 10 
7208 40 90 
7208 51 10 
7208 5130 

7208 51 91 
7208 5199 
7208 52 10 
7208 52 91 
7208 52 99 
7208 53 10 
7208 53 90 
7208 54 10 

'• 7208 54 90 
7208 90 10 
7208 90 90 
7209 15 00 
7209 16 10 
7209 16 90 
7209 17 10 
7209 17 90 
7209 18 10 
7209 18 91 
7209 18 99 
7209 25 00 
7209 26 10 
7209 26 90. 
7209 27 10 
7209 27 90 
7209 28 10 
7209 28 90 
7209 90 10 
7209 90 90 
7210 1110 
7210 12 11 
7210 12 19 
7210 20 10 
7210 30 10 
7210 4İ 10 
7210 49 10 
7210 50 10 
7210 61 10 
7210 69 10 
7210 70 31 
7210 70 39 
7210 90 31 
7210 90 33 
7210 90 38 
7212 10 10 
7212 20 11 
7212 30 11 
7212 40 10 
72124091 
7212 50 31 
7212 50.5i 

7208 5150 7212:öUM> 

(S.Say,s,:413) | f ( f 
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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 9190 
7213 99 10 
7213 99 90 
7214 20 00 
7214 30 00 
7214 91 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 21 00 
7216 22 00 
7216 31 11 
721631 19 
7216 3191 
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 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 9190 
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 29 
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 
7610 90 
7611 00 
7612 10 
7612 90 
7613 00 
7614 10 
7614 90 
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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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PROTOKOL l'E AİT EK D 
(AS Kodu 1996) 

4202 11 
4202 12 
.4202.19 
4202 21 
4202 22 
4202 29 
4202 31 
4202 32 
4202 39 
4202 91 
4202 92 
4202 99 
4819 40 
5107 20 
5111.11 
5111 19 
511211 
5112 19 
5112 30 
5207 90 
5208 11 
5208 12 
5208 13 
5208 19 
5208 21 
5208 22 
520829 
520839 
5208 41 
5208 42 
520843 
5208 52 
5402 10 
5402 41 
5403 31 
5503 20 
5504 10 
5510 11 
5515 13 
5516 14 
5801 22 
6002 43 
6104 42 
6104 43 
6104 53 
6104 62 
6104 63 
6105 10 

6105 20 
6106 10 
6107 11 
610721 
6108 21 ' 
6108 22 
6108 31 
6108 32 
6108 91 
6108 92 
6109 10 
6109 90 
611010 
6110 20 
611030 
6111 20 
6112 12 
611241 
6115 11 
611592 
6201 93 
620211 
6202 13 
6203 11 
6203 12 
6203 31 
6203 32 
6203 33 
6203 41 
6203 42 
6203 43 
6204 31 
6204 33 
6204 39 
6204 62 
6204 63 
6205 20 
6206 40 
621132 
6214 30 
6302 31 
6302 60 
6305 32 
6307 90 
6401 10 
6401 91 
6401 92 

üyük Millet Meclisi 
i{ ?•'• ' <> •" ". \ 

\ ı £ • « > • • • •-..-. ' : 

640199 
6402 12 
6402 19 
6402 20 
6402 30 
6402 91 
6402 99 
6403 12 
6403 19 
6403 20 
6403 30 
6403 40 
6403 51 
6403 59 
6403 91 
6403 99 
6404 11 
6404 19 
6404 20 
6405 10 
6405 20 
6405 90 
6406 10 
6406 20 
6406 91 
6406 99 
691110 
691190 
6912 00 
8452 10 
870190 11 00 00 
870190 15 00 00 
870190 21 00 00 
870190 25 00 00 
870190 31 00 00 
870190 5000 00 
8702 10 11 12 00 
8702 10 19 12 00 
8702 90 11 12 00 
8702 90 19 12 00 
8702 10 91 12 00 
8702 10 99 12 00 
8702 9031 12 00 
8702 90 39 12 00 
8702 10 11 13 00 
8702 10 19 13 00 
8702 90 11 13 00 
8702 90 19 13 00 

:*-
(S. Şayi! 

ft^ 
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8702 10 
8702 10 
8702 90 
8702 90 
8703 21 
8703 21 
,8703 22 
8703 22 
8703 31 
8703 31 
8703 23 
8703 23 
8703 32 
8703 32 
8703 23 
8703 23 
8703 32 
8703 32 
8704 21 
8704 22 
8704 23 
8704 31 
8704 32 
8704 21 
8704 22 
8704 23 
8704 31 
8704 32 
870421 
8704 31 
8704 21 
8704 31 
8711 10 
871120 
871200 
9401 10 
9401 20 
9401 30 
9401 40 
9401 50 
9401 61 
9401 69 
9401 71 
9401 79 
9401 80 
9401 90 

91 13 00 
99 13 00 
31 13 00 
39 13 00 
10 10 00 
90 10 00 
19 10 00 
90 10 00 
10 10 00 
90 10 00 
19 1100 
90 11 00 
19 1100 
90 11 00 
19 12 00 
90 12 00 
19 12 00 
90 12 00 
31 00 00 
91 00 00 
9100 00 
3100 00 
9100 00 
39 00 00 
99 00 00 
99 00 00 
39 00 00 
99 00 00 
9100 00 
9100 00 
99 00 00 
99 00 00 

•7/ 
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PROTOKOL2 

(lO'uncü Maddede atıfta bulunulan) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ÇEK CUMHURİYETİ 
ARASINDA TARIMSAL TAVİZLERİN DEĞİŞİMİ 

İv Bu Protokolün Ek A'smda yer alan Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünler, Çek 
Cumhuriyeti'ne bu Ek'te belirtilen ve Protokol'de yer alan şartlar dahilinde 
ithal edilecektir. 

2. Bu Protokolün Ek B'sinde yer alan Çek Cumhuriyeti menşeli ürünler, Türkiye 
Cumhuriyeti'ne bu Ek'te belirtilen ve Protokol'de yer alan şartlar dahilinde 
ithal edilecektir. 

/&?s 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 

ft -̂  • <: 
\'< ''•': :«3 ••••• ' v;.: " ?İ:J i k 



- 45 -

PROTOKOL 2'YE AİT EK A 

Aşağıda yer alan Türkiye menşeli ürünler Çek Cumhuriyeti'ne ithalatında aşağıdaki tavizlere tabi 
olacaktır. -

Ürün kodu 

0403.10.51-99,90.71-
99 
04.06 

0702.00.15-30,45-50 

0805.10 

0805.20 

0805.30 
0806.20 
0807.11 

0809.30.11-29,51-59 

0813.10 
1509.10.90 
15.17 

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 

Yoğurt, diğer 

Peynir ve lor 

Domates, taze veya soğutulmuş (1.11-31.5) 

Portakal 
Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin, 
king ve benzeri turunçgil melezleri) 
Limon ve tatlı limonlar 
Üzüm, kurutulmuş 
Karpuz 

Şeftali (nektarın dahil) (1.10-20.6) 

Kayısı, kurutulmuş 
Zeytinyağı 
Margarin 
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 mey vanın veya sebzenin suyu, 
karışımları (2009.90.21-29,9051-98) 
Çorbalar ve diğer gıda müstahzarları; karışım 
halindeki homojenize gıda müstahzarları 
Biralar 
Yaprak tütün, diğer 

Kota (t) 

200 
100 

250 
sınırsız 

sınırsız 
sınırsız 
sınırsız 

500 

500 
sınırsız 
sınırsız 

200 

200 
100 

sınırsız 
100 

300 

700 

100 
1500 hl 

200 

Uygulanacak 
vergi % 

15 

0 

7 
0 

0 
0 
0 
5 ' 

4 
0 
0 
15 

7 
7 
0 
8 

11 

2 

0 
0 
3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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PROTOKOL 2fYE AİT EK B 

Aşağıda yer alan Çek Cumhuriyeti menşeli ürünler Türkiye'ye ithalatında aşağıdaki 
tavizlere tabi olacaktır. 

Ürün kodu 
0102.90.05 
0102.90.21-29 
0102.90.41-49 
02.10 

0403,10.51-
99,90.71-99 
04.05 

04.06 
12.05 

12.09 

1302.13 
1514.10 
15.17 
17.04 

18.06 
ex 2007.99 
ex 2009.80,90 

21.04 

2202.10 t 

22.03 
2204.10,21 
2208.60-90 
2306.40 

2309.10 

Tanım 

Canlı sığırlar, ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler 
Canlı sığırlar, kasaplık, diğerleri 
Canlı sığırlar, kasaplık, diğerleri 
Et ve yenilen sakatat, tuzlanmış, salamura edilmiş, 
kurutulmuş veya tütsülenmiş; yenilebilir unlar 
Yoğurt, diğer 

Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı 
yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri 
Peynir ve lor (0406.90.29,31,50,86,87,88 hariç) 
Rep veya kolza tohumlan (kırılmış olsun veya 
olmasın) 
Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyva ve sporlar 
(1209.11,19 hariç) 
Şerbetçi otu hülasası 
Rep yağı, ham 
Margarin 
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 (2009.90.21-29,9051-98) 
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 
Kedi veya köpek maması, perakende satılacak hale 
getirilmiş olanlar 

Kota (t) 
300 
150 
150 

50 

200 

70 
100 

sınırsız 

sınırsız 
100 
100 
200 

200 
100 
300 

700 

100 

sınırsız 
1500 hl 
100 hl 
600 hl 
sınırsız 

100 

Uygulanacak 
vergi % 

35 
35 

10-35 

14.4-52.5 

15 

0 
0 

12 

3-10.5 
0 
0 
15 

7 
7 
11 

2 

0 

0 
0 

35 
20 
0 

0 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı 
ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında 

PROTOKOL3 

İÇİNDEKİLER 

BAŞLIK I 

- Madde 1 

GENEL HÜKÜMLER 

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 14 Sergiler 

BAŞLIK IV GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

-Madde 15 Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin 
yasaklanması • • / • • ' 

BAŞLIKV 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 İkinci nüsha EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenme^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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-Madde 20 

-Madde 21 
-Madde 22 
-Madde23 • 
-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 
-Madde 38 
-Madde 39 

Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat 
belgesine istinaden EUR. 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 Alt Komitesi 
Ekler 
Protokolde yapılacak değişiklikler 
Transit haldeki veya antrepodaki eşya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) ^ « ^ 
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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'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 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 her bir ürünün gümrük 
kıymetinin çıkarılmasıyla bulunan değer; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) $'%&* 
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(j) "fasıllar" ve "pozisyonlar", işbu Protokolce "Armonize Sistem" veya "AS" 
olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama 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 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 içerecek 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 işlemden 
geçmiş olmaları gerekmez. _,t, -y. ;":" 

' ' >* '•" ;„r"*"-\ "•i'\\ 
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Madde 4 

Çapraz menşe kümülasyonu 

1. Paragraf 2 ve 3 hükümlerine tabi olarak; Avrupa Toplulukları, Polonya, 
Macaristan, Slovak 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 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 1 '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 edilen 
balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler; 

. . '••.'••""V" f'-V-V « ' ^ « İ . ; • \ j _ 
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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 ölmafc 
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 
J 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. 

JVIadde 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 üzerinde,yapılması gerekli 
işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olaraly^gularnr,* 
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Bu nedenle, listedeki şartları 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; 

(d) ürünler veya pa/.etleri üzerine marka, etiket ve diğer benzedayırıcı 
işaretleri koyma; ,.., ^ ^ F ^ s ^ 
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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 grüplandırılmasından 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^yrıca fatura 
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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. 

BAŞLIKIII 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 12 

Ülkesellik ilkesi 

1. Başlık H'de yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, Madde 4 
saklı kalmak üzere, Taraf ülke1 erde kesintisiz olarak yerine getirilmelidir 

....j-.t-.ft'.vjt,.^ ,', 
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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 
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, /fa 

.-•—"•'^,.. / s ! \ : ^ -:< • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) ' T \ 



- 5 7 -

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 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, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya 
benzeri umumi gösterilere uygulanır. 

BAŞLIK IV 

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 15 

Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması 

1. Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenjte$£n veya 
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hazırlanan, Taraf ülkelerden veya Madde 4'te belirtilen diğer ülkelerden biri 
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. 

6. Paragraf 1 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 ürünler 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 21(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 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. 

Maddel7 

EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri 

i I. 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 
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.1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı. 
EUR. 1 dolaşım sertifikasını verecek ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talep 
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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.l 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.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 l'in uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l dolaşım 
sertifikasının ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin 
gerekçelerini belirtmek zorundadır. 
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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" 
"VYSTAVENO D O D A T E £ N £ " 
"VYSTAVENE DODATOCNE" 
"ISSUED RETROSPECTIVELY" 

5. Paragraf 4'te belirtilen ibare, EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

Madde 19 

İkinci 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" 
"DUPLIKÂT" 
"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.1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi 

ı 
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. Değiri len EUR.l 
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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'yıı 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 sonra hazırlanabilir. 
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Madde22 

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. 

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. 

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 ispat belgesinin çevirisini, ve ayrıca, 
ürünlerin bu Anlaşma'nın uygulanmasının gerektirdiği koşulları 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 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, CN23 gümrük beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kağıt 
üzerinde yapılabilir. v 

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 aşmamahdır. 
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Madde 27 

Destekleyici belgeler 

Madde 17(3) ve 21(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; 

(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.l dolaşım sertifikalan 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 
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. 

^;^*-X-...... 
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Madde29 

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 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. 

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. 
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BAŞLIKVI 

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. 

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 
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karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest 
bırakılması ithalatçıya önerir. 

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. 

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 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 tutulmamalanhın temini konusuggkfebütün 
tedbirleri alırlar. ' * * * . < * » * * . ,? 
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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. 

BAŞLIKVII 

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. 

Madde37 

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 

„****2?***'' ./.' ' "... V ı̂ 
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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. 

*« Y * / rt '• ':••? * 

.V>w.v7 
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PROTOKOL 3'E İLİŞKİN ORTAK DEKLARASYON 

Gümrük Birliği'ne ilişkin 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı ve 

Avrupa Toplulukları ile Çek Cumhuriyeti arasındaki Avrupa Anlaşması ve 

Avrupa Toplulukları ile Çek Cumhuriyeti Ortaklık Konseyi'nin" Protokol 4 

hakkındaki 3/96 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, 

Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Letonya, Litvanya, Estonya, 

Slovenya, İzlanda, Norveç veya İsviçre'ye ilişkin hükümlerinin Türkiye ve Çek 

Cumhuriyeti tarafından bu ülkelerle anlaşmalarının sonuçlandırılması ve/veya var 

olan anlaşmalarının ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve bunların yerine 

getirildiğine dair Türkiye ile Çek 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 

Slovak Cumhuriyeti ile ilişkilerde uygulanacaktır. Türkiye, Çek 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. ^ 
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PROTOKOL3 
EK I 

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 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 
tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki 
bitişik kural, Armonize Sistem'de bir Taşılın tarife pozisyonlarında, veya 1. 
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. sütunların 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 uygulanır. v> 
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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 
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 
ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayz 
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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 - 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. 

Not 4: 

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. 

4.2. "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 tanımlamak üzere 
kullanılmıştır. ^""^T*^ •€^. '•:•• 
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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. 

Not5: 

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. 

-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, ramive 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, 
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler, 
- polifenilen sülfıtten sentetik devamsız lifler, 
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler, 
7 diğer sentetik devamsız lifler, 
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler, 
- diğer suni devamsız lifler, 
-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (seğmendi) 
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik, / ^ v . ' . " 
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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 yapıştırıcı 
vasıtasıyla sıkıştırılmş 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; 

ı 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; 
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Tufteleri hem sunî ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş 
olan jüt mesnetli bir hah, 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 parçaları (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 kaplanmjş olsun veya olmasın 
plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir 
yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış" ürünlerde bu tolerans 
sözkonusu şerit için % 3 O'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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Not7: .'; 

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 operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfırik 
asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görnıe, alkali 
ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, 
aktifleştirilmiş toprakla, alçtif 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; 

1 Kombine nomanklatürün 27. Faslındaki Ek Açıklayıcı Not 4(b)'ye bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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aktilleştirilmiş 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 parafın giderme; 

(m) 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 
hidrofınisaj ve renk-giderme), 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-yağları 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 herhangi bir 
kombinasyonu, menşe kazandırmazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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PROTOKOL 3 
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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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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 

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 yapraklan 

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. 

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 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen, 
imalat. As^V\ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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I . (D 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,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 

Türkiye Büyük Millet Mec 

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 

Kul/anılan tüm girdilerinin kıymetinin, 
ürüriün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan Fasıl 14'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

lisi (S. Sayısı: 413) 

• 

W v " 
• \ * . • - • • • • 

^ 



- 8 3 -

ÜL J2L (3) veya M. 

y Fasıl 15 

1501 

1502 

1504 

y 1505 

1506 

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı 
yağlar ve 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 
yağları (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 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 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı 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 

0201,0202,0204 ve 0206 pozisyonlannda 
yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2'dc 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 Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı 
yağmdan yapılan imalat 

1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat l 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) | 
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| (1) I (2) I (3) veya (4) 

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, cin 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, aromalardınlmış 
veya renklendirilmiş) 

Kullanılan Fası,l 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 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 l'de yer alan hayvanlardan 
imalat.Kullanılan 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 % 30'unu geçmeyen imalat. 

* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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İIL (2) J2L veya İ1L 

1702 

yl703 

1704 

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) 

- Diğerleri 

Şeker ekstraksiyonundan veya 
rafinajından elde edilen melaslar 
(aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 

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 
sınıflandırıldığı, 
-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Fasıl U Kakao ve kakao müstahzarları 
-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 

1901 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 Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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İli. J2L (3) JÖL 

1902 

1903 

1904 

1905 

- 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 
h a r i ç ) •• ' • 

Elemek, pasta, kek,bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamulleri (kakao içersin 
içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç 
kağıdı ve benzeri ürünler 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda . 
sınıflandırıldiğı, 
-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 17nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Fasıl 1 l'de yer alanlar hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

y Fasıl 20 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu 
meyveler ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

y 2001 Hİnt patatesi,tatlı patates ve ağırlık 
itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta 
içeren benzeri yenilebilen bitki parçalan 
(sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) ^ 

Kullanılan tüm meyvaların, sert kabuklu 
me'yvaların, sebzelerin tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldiğı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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İ1L JZL J3]_ veya M. 

y2004 ve 
y 2005 

2006 

2007 

y2008 

2009 

Un, ezme veya flakon halindeki patates 
(sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) 

Sebzeler.meyvalar.sert kabuklu 
meyvalar.meyva kabuklan 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 tatlandın 
maddeler içersin içermesin) 

-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) 

Kullanılan türn 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 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 
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 

y Fasıl 21 

2101 

2103 

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: ' ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda . 
sınıflandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı, 
-Kollanılan tüm hindibanın tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken, 

imalat 

(S. Sayısı: 413) 
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JİL J2L O) veya ÜL 

y2104 

2106 

• ! 

y Fasıl 22 

2202 

2208 

y Fasıl 23 

y2301 

- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet 
verici karışımlar 

- Hardal unu, irmiği ve hazır hardal 

Çorbalar, et sulan 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 sulan 
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 unlan.kaba unlan ve pelletleri 

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 

-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 sulan 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 

KuHanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı 
poz-isyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

. 

' 

' ^«sa— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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| (\) I (2) I (3) veya (4) 

y2303 

y2306 

2309 

y.Fasıl 24 

2402 

y2403 

y Fasıl 25 

y2504 

y2515 

y2516 

y2518 

y2519 

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 

tçilen tütün 

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; 
kireç ve çimento; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası 
bakımından zenginleştirilmiş, 
saflaştınlmış 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 olmas] .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 en azından %70'nin 
halihazırda menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı 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 
sınıflandınldığı imalat. Bununla beraber, 
tabii magnezyum karbonat (manyezit) 
kullanılabilir. 

f'l ' ' r/.f • •/" • V T f' i, i , ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) \\/•..:>;. 
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Lov I J2L M. veya M. 
y2520 

y2524 

y2525 

y2530 

Dişçilikte kulanılmak üzere özel olarak 
hazırlanmış alçılar 

Tabii asbest lifleri 

Mika tozu 

Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş 
toprak boyalar 

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 
sınırlandırıldığı imalat 

y Fasıl 27 

y2707 

y2709 

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 
kromatik 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 
sınırlandırıldığı imalat 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

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. 

Bitümenli girdilerin parçalayıcı 
(destruetive) damıtımı 

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) . 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla 
beçâber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

' "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 # > 
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İ H (2) (3) veya 1*L 

2712 

2713 

2714 

2715 

y Fasıl 28 

y2805 

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 

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" 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)2 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
smıflandınldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber,kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda'smıflandırılan 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 
smıflandınldığı 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. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
smıflandınldığı 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 
smıflandınldığı 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 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

'"özel işlemler" 1c ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notlan 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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W~T (2) (3) veya JİL 

y 2811 

y2833 

y2840 

Kükürt trioksit 

Alüminyum sülfat 

Sodyum perborat 

Kükürt dioksitten imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geşmeyen imalat 

Disodyum tetraborat pentahidrattan 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 Fasıl 29 

y2901 

y2902 

y2905 

2915 

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, 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(Ier)' 
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 
aynpozisyonda 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. 

' özel istemler" le ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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(S- Sayış,: 413) *^*<gf-



- 9 3 -

..•('? I (2) (3) İ£L 

y2932 

2933 

2934 

- İç 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 ve bunların tuzları'; diğer 
heteroksiklik bileşikler 

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 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. 

y 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) ye benzeri ürünler: 

- Dozlandırıimış veya perakende satışa 
hazır durumda, tedavide veya korunmada 
kullanılan iki veya daha fazla ürün 
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan 
karıştırılmamış ürünler 

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. 

- Diğerleri: 

- - insan kanı 

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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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JİL JZL J2L veya (4) 

3003 ve 
3004 

- - Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan 
kanı 

- - 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 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmakjlzere 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 
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 
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 
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 

y Fasıl 31 Gübreler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

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 kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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1 , ( 0 I (2) I (3) veya (4) 

y3105 

\ 

y Fasıl 32 

y320İ 

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 

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 sulan 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'sint 
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'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. 

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. 
2 Pozisyon metnininde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir grup olaralc adlandırılacaktır ^ '•"'„.. .,*-•• r, •, •'« ,'••'' !,' 
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I (O I (2) I (3) veya (4) 

y Fasıl 34 

y3403 

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: 

- Parafin 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 
esterifıye edilmiş nişastalar gibi); esası 
nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş 
diğer nişastalar olan tutkallar: 

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. 

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. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda'sınıflandmldığı 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 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. 

1 

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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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ÜL m. JZL İ1L 

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; pirbforik alaşımlar; 
ateş alıcı maddeler 

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. 

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 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. 

Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde 
hassas hale getirilmiş boş fotoğraf 
filmleri (kağıt, karton veya mensucat 
dışındaki herhangi bir maddeden); rulo 
halinde anında develope olarak fotoğrafz 
veren filmler (hassas, boş) 

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, 
pozrşyonlanndaki 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. 

'X 

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 injalate*. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 



- 9 8 -

r~w (2) (3) veya (4) 

3704 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, 
kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat 
develope edilmemiş) 

Kullanılan tüm.girdiierin 3701 ila 3704 
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat, 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

y Fasıl 38 

y3801 

y 3803 

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, saflaştırılmış 

Ester sakızları 

Odun katranı (Odun katranı zifti) 

Haşarat öldUrücü.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) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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. 

(S. Sayısı 
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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 finisaj" müstahzarları.boyayıcı 
maddelerin sabitleştirmesini veya 
boyama işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örneğinjmüstahzar haşıl ve 
apreler.müstahzar mordanlar gibi) 

Metal satıhlarının temizlenmesinde 
kullanılan müstahzarlar; metallere lehim 
ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı 
müstahzarlar ve diğer yardımcı 
nıüstahzarlarjmetal 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 yağlan içeren müstastahzar 
katkılar 

- Diğerleri 

Vulkanizasyon çabuklaştıncı 
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 bombalan 

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 

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 çikış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

.','-N 
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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 

Naftenik asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol 

Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, 
amonyumun veya etanolaminlcrin 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 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 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. 

J* 
^/rnşsfnas^ 
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tyon değiştiriciler 

Elektrik tüpleri ve valilerinde vakum 
teminine yarayan emici bileşimler 

Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler. 

Taşkömürü gazı saflaştırıimasında 
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); 

- 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 

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 sınıflandınldtğı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdHer, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50' sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir.1 

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 3901ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girı 
ürünlerde, sözkonusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. ' 
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3912 

3916 ila 
3921 

y3916 ve 
y3917 

y3920 

- Poliesterden olanlar 

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin 
başka yeinde belirtilmeyen veya yer 
almayan) (ilk şekillerde) 

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 polimer muhtevası bakımından 
ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek 
monomer katkılı ürünler) 

• Diğerleri 

Profiller ve ince ve kaim çubuklar 

• lyonomer levhalar ve filmler 

-rejenere selülozdan, poliamidlerden, 
veya polietilenden levhalar 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının Ü 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 riıetakrilik asit ve etilen kopolimeri 
olartîkısmi 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 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden ojhftn : v ? y 
irünlerde, sOzkonusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.^ <-'tr^»^.r, (I '*y-'T"">S ' » M -
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i l i (2) (3) veya i£L 
y3921 

3922 ila 
3926 

Plastikten metalizc folyeler 

Plastikten eşya 

Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek 
derecede transparan1 polester yapraklardan 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %.25'ini 
geçmeyen imalat. 

y Fasıl 40 

y4001 

4005 

4012 

y4017 

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 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldıği 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 

y Fasıl 41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve 
köseleler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

y 4102 Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü 
alınmış 

4104 ila Deriler, kılları veya yünleri alınmış (4108 
4107 veya 4109 pozisyonlarındaki deriler 

hariç) 

4109 Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve 
köseleler; metalize deri ve köseleler 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldıği 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 sınıfiandırıldıği imalat 

4104 ila 4107 pozisyonlarındaki derinin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini geçmeyen imalat 

Fasıl 42 Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve 
koşum takımları; seyahat eşyası, el 
çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan 
bağırsağından mamul eşya (ipek böceği 
guddesi hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıfiandırıldıği imalat 

1 Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparari olarak görülecektir: Gardner-Hazemeter (Cm, Hazefaktör) ile AS 
göre ölçülen optik geçirgenliği %2'den daha az olan yapraklar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) Hl 
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y Fasıl 43 

y4302 

4303 

I (2) " " 

. Kürkler ve taklit kürkler; bun ların 
mamulleri 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Dabaklanmış veya.aprelenmiş kürkler, 
(birleştirilmiş): 

- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde 

- Diğerleri 

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve 
kürkten diğer eşya 

J2L veya J2L 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışıncjaki 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 

y Fasıl 44 

y4403 

y4407 

y4408 

y4409 

y 4410 ila 
y4413 

y4415 

y 4416 

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 

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 

Korfiişleme veya kalıplama 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga 
levhalardan imalat 

İki esas yüzütesterelemeden daha ileri işlem 
görmemiş fıçı tahtalarından imalat 

^ 
/& 
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(2) J3L veya J£L 

• Bina ve inşaat için marangozluk 
mamulleri ve doğrama parçaları 

- Köşebentler ve pervazlar 

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura 
çivileri 

Kullanılan tüm, girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smıflandınidığı imalat.bununİa. 
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 

Mantar ve mantardan eşya; 
aşağıda'belirtilenler hariç: 

Tabii mantardan eşya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smıflandınidığı imalat 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan 
imalat 

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli 
diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve 
hasırcı eşyası 

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 smıflandınidığı imalat > 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smıflandınidığı imalat 

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 
yeya selüloz lif tabakalarından kutular, 
mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj 
kutuları 

Mektupluk bloknotlar 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smıflandınidığı 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 sınırlandırıldığı 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 smıflandınidığı ve 
• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat ^fe**^-"*^ 
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I (U I (2) •- I (3) 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 

îpek 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İpek 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 

İpek veya ipek döküntülerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

Fasıl 47'niri 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 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 

ipek 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 &'.1$* 

- . ' • ' ' ' 

Dokumaya elverişli girdi karşınlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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I (1) I • (2) I (3) veya (4) 

y Fasıl 51 

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 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) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı. 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığt 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 imalat1 

-Hindistan cevizi ipliğinden, . 
- tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

lıamurundan, veya 
-kağıttan . 
imalat' #Vf-v 

1 w * f ;. ';.:'••'• ' ' •• 

Dokumaya elverişli girdi karsımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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EHE J2L (3) veya J4L 

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) 

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 sınırlandırıldığı 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 

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) 

' Dokumaya elverişli girdi karsımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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I (') I (2) J3L veya (4) 

y 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 ila 
5311 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden dokunmuş mensucat;kağıt 
ipliğinden dokunmuş mensucat 

• Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

-Diğerleri 

5401 ila 
5406 

Sentetik ve suni filamentlerden 
iplikler,monofilamentler 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 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 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 

veya 

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye erme, onanm ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

- 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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Jü- (2) (3) v e P (4) 

5407 ve 
5408 

Sentetik ve suni filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

- kimyasal girdjlerden'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 girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat' 

veya 

en az iki hazırlama vçya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmeziik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, cmprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen) 

5501 ila 
5507 

5508 ila 
5511 

5512 ila 
5516 

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 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 
imalat1 

Tek kat iplikten yapılan imalat1 

V--.. « *....« 
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İ H (2) İ1L veya JİL 

• 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, 
termofıkşaj, 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) 

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, 
-tabu liflerden, : 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıt yapımında kullanılan girdilerden, 
imalat1 

- tabii liflerden; 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat1 

Bununla beraber; 
- 5402 pozisyonundaki polipropilen 

filamentlerinin, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 

polipropilen liflerin 
veya, 
- 5501 pozisyonundaki polipropilen 

filament demetlerinin, 
denominasyonlan tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı filament 
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 

J * i.*'. fû *h • 
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cm _£L -ÖL veya (4) 

5604 

5605 

5606 

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 rhctalize 
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) 

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 ve suni devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

Fasıl 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları: 

- İğne işi keçeden -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, 

-s,*».-* •< 
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(D J2L (3) veya i£L 

• Diğer keçeden 

• Diğerleri 

denominasyonİArı 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, 

imalat1 

y Fasıl 58 

5805 

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 halıları (Gobelins, 
Flanders, Aubusson, Beauvais ve 
benzerleri) ile iğne işlemesi duvar 
halıları (küçük nokta,kanaviçe gibi) 
(hazır eşya halinde! olsun olmasın) 

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, 
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) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat 

i 

ir 
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ÜL (2) M. veya (4) 

5810 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler -Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

5901 

5902 

5903 

5904 

59.05 

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 

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, 
çekmezlİk 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 

iplikten imalat 

^-:T>, 
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(D (2) (3) veya J4L 

5906 

5907 

5908 

- Diğerleri 

Kauçuktu mensucat (5902 
pozisyonundakiler hariç): 

- örülmüş olanlar 

- Sentetik fılament ipliklerinden mamul 
diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği 
dokumaya elverişli madde oram % 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 cevjzi 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 bitirmelşlemiyle 
(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 

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) 

• # ' ' * I . i 
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(D J2L (3) veya J*L 

5909 ila 
5911 

Fasıl 60 

- Beyaz alevli lambalar için gömlekler, 
emdirilmiş 

- Diğerleri 

Sinai 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 

- Diğerleri 

Örme Eşya 

Boru şeklinde Ipmba 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, 
-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 tereflalamidin 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, 
imalat2 

- 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 

1 
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Fasıl 61 

y Fasıl 62 

y 6202, 
y 6204, 
y 6206, 
y 6209 ve 
y 6211 

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 

iplikten 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, 
imalat1 

İplikten imalat1' 

2 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 

I 2 Ağartılmamış tek kat iplikten imalat ' , 
veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 

2 ' mensucattan imala' 

i) .'J-' 

V'i 

Dokumaya elverişli girdi karstmianndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S. 

Bakınız Giriş Notu 6. 
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1İL JZL (3) veya (4) 

6217 

• Diğerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; 
giyim eşyasının veya giyim eşyası 
aksesuarlarının parçaları (6212 
pozisyonundakiler hariç): 

- İşlemeli olanlar 

- Alüminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

- Yaka ve kol ağızları için iç astarlar 
(kesilmiş) 

- Diğerleri 

1 2 
Ağartılmamış tek iplikten imalat ' veya 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onanm ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılamayı 
mütakiben bitirme İşlemi (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 - , 

İplikten imalat1 

veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
40'mı geçmemesi koşuluyla kaplanmamış 
mensucattan imalat1 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
•kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

İplikten imalat1 

y Fasıl 63 

6301 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 
çarşaflan ve benzerleri; perdeler ve 
benzerleri; diğer mefruşat eşyası: 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

- Tabii liflerden, veya 
• kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan İmalat2 

1 Bakınız Giriş Notu 6 
2 Dokumaya elverişli girdi kakımlarından mamal ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5 
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(D (2) (3) veya M. 

6305 

6306 

6307 

6308 

- 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 

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri 
ve peçetelerin yapımında kullanılan 
mensucat ve ipliklerden müteşekkil 
takımlar (aksesuarlanyla birlikte olsun 
olmasın) ve benzeri dokumaya elverişli 
eşya (perakende olarak satılacak hale 
getirilmiş) 

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 'z 

- 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 imalat1^ 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat',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'ini geçmemek 
koşuluyla takım içinde yer alabilir. 

y Fasıl 64 

6406 

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 

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 sınıflandınldığı imalat 

•İh,. • * ' : ! • ' ! • " < 

Bakınız Giriş Notu 6 
1 Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek vya ortHerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya 
kauçuktu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6. 
3 Dokumaya elverişli girdi karşımlanndan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S * !ff 

'• -. \\\ 
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I (D I - (2) I (3) veya (4) 

y Fasıl 65 

6503 

6505 

y Fasıl 66 

6601 

Fasıl 67 

y Fasıl 68 

y 6803 

y68I2 

y6814 

Fasıl 69 

y Fasıl 70 

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; 

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 aglomerc 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 sınıflandınldığı imalat 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat' 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden 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 

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 

İşlenmiş kayağan taşından imalat 

Herhangi bir. pozisyonda yer alan 
girdilerinden imalat 

İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) 
imalat 

Kuljânılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozfsyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı imalat 

BakınızGiri]Notu6 S t • y ; ? ',',' ... .ji 
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I (1) I (2) I (3) veya (4) 

y7003, 
y 7004 ve 
y7005 

7006 

7007 

7008 

7009 

7010 

7013 

y7019 

y Fasıl 71 

y 7101 

y7102, 
y7103 ve 
y7104 

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 ve taşınmasında kolaylık' 
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe 
dizilmiş) 

İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar 
(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde r. 
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 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 yününden 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 yan kıymetli 
taşlardan imalat 

• • ' ' " : \ . " ' - ' . ' • ' • \ 
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(i) M. J2L veya M. 

y7107, 
y7109 ve 
y 7111 

7116 

7117 

- İşlenmemiş 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) 

Tak|it mücevherci eşyası 

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 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

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 

y Fasıl 72 

7207 

7208 ila 
7216 

7217 

y7218, 
7219 İla 
7222 

7223 

y 7224, 
7225 ila 
7228 

7229 

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 yarı mamuller, 
yassı hadde mamuleri,sıcak liaddelenmiş 
çubuklar (düzensiz kangallar halinde) 
profiller; alşımlı veya alşımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanılan içi boş 
çubuklar 

Diğer alaşımlı çelikten teller 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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 

•'•V 
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A±L JZL (3) veya !£L 

y Fasıl 73 

y 7301 

7302 

7304, 7305 
ve 7306 

y7307 

7308 

y 7315 

Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

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, 
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 
parçalan (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 

Kullanılan tüm, girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda stnıflandınldığı imalat 

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7206, 7207,7218 ve 7224 pozisyonlarında 
yer alan girdilerden imalat 

Kıymeti Urürnün 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 

y Fasıl 74 

7401 

Bakır ve bakırdan eşya 

aşağıda belitilenler hariç; 

Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip 
bakır) 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldıftı 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 
sınırlandırıldığı imalat. 

.<*f^'* 
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1 (1) I (2) I (3) veya (4) 

7402 

7403 

7404 

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 

- Bakır 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 

Alirmmyum döküntü ve hurdaları 

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, 
- 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 

h 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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I H J2L (3) veya M. 
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 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. 

y Fasıl 78 Kurşun ve kurşundan eşya 

7801 

7802 

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, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

'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 

y Fasıl 79 

7901 

Çinko ve çinkodan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş çinko 

- 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 beraber,7902 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. 

?:*j-
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7i) T J2L İ2L veya ÜL 

7902 Çinko döküntü ve hurdaları Kullanılan tüm, girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

y Fasıl 80 

8001 

8002 ve 
8007 

Kalay ve kalaydan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kalay . 

Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan 
diğer eşya 

- 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 sınırlandırıldığı imalat 
Bununla beraber,8002 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı 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 
sınırlandırıldığı imalat 

y Fasıl 82 

8206 

8207 

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 
sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 8202 ila 8205 
pozisyonları dışında herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, 8202 ila 8205 
pozisyonlarındaki aletler, kıymetleri takım 
halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
15'mi geçmemek koşuluyla takıma dahil 
edilebilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ,,-••.••*-. ' 
i m a l a t .,•*'•'" ;•-.• t '''"'•*.-* 
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I m I (2) I (3) veya (4) 

8208 

y 8211 

8214 

8215 

y Fasıl 83 

y 8302 

y8306 

y Fasıl 84 

y8401 

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) 

Kasıklar, çatallar, kepçeler, delikli 
kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ 
bıçakları, şeker maşaları ve benzeri 
mutfak ve sofra eşyası 

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 

- 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 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. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. 
Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandınldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı 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 sınıflandınldığı 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, 
- kuianılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürümün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıflandınldığı imalat1 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıyrrietinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Sözkonusu kural 31 Aralık 1998 tarihine kadar geçerli olacaktır. ğ' •* '' ...•-,-•.. "'- - ,. \ 
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I d) " I ffl" 
8402 

8403 ve 
y84Ö4 

8406 

8407 

8408 

8409 

8411 

8412 

y 8413 

y 8414 

8415 

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 sınıflandırıldığı, 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
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 türn girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
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 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, 
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ' 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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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. 
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_ÜL JZL (3) _ÜL 

8418 

y 8419 

8420 

8423 

8425 ila 
8428 

8429 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer 
soğutucu ve dondurucu cihazlar 
(elektrikli olsun olmasın); ısı pompalan 
(8415 pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton 
sanayiine mahsus makinalar 

Kalenderler ve diğer hadde makinalan 
(metal veya cam hadde makinalan 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, 
angledozerler, 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 sınıflandtrıldığı, 
- 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 sınıflandınlan 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 sinıflandırılan girdilerin / 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, 
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 ve 
- yukandaki 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: 413) 
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ÜL J2L (3) veya 

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 
makinalannın iğneleri: 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika^ıkış 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 ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat ı 

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 

- (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 %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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(D JSL (3) veya J*L 

8456 ila 
8466 

8469 ila 
8472 

8480' 

8482 / 

8484 

8485 

- 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 
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 
makinalarm 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, 
- 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 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
- 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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1 flV I (2) I (3) veya (4) 

y Fasıl 85 

8501 

8502 

y 8504 

y8518 

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 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 
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'mı 
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'ını 
geçmeyen imalat , ••• ";'',:"i t,, 

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. 

' ' ' • ! ; • v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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_ül_ JZL (3) veya (4) 

8523 

.8524 

8525 

8526 

8527 

8528 

8529 

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 N 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını v 

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 

- 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 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 

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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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_ÜL J2L (3) veya ÜL 

8535 ve 
8536 

- 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 

izole edilmiş (emaye kaplanmış veya 
anodize edilmiş olanlar dahil) teller, 
kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve 
diğer izole edilmiş elektrik iletkenler 
(bağlantı parçalan 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, pil kömürleri ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya (metalli veya 
metalsiz) . 

Her tür maddeden elektrik izolatörleri 

- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika^ıkış 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 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 
pozisyonlannda 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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(D (2) (3) veya M. 
8547 

8548 

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 
(ömeğin;vidah 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 ;kullanılmış elektrik pilleri, 
bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu 
faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan makina, cihaz veya 
aletlerin elektrikli aksam ve parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

y Fasıl 86 

8608 

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 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
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 %30'unu 
geçmeyen imalat 

y Fasıl 87 

8709 

8710 

8711 

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 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 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi biı 
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 sınıflandınldığı, 
- kulandan 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 

: : \ 
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I 0 ) I (2) I (3) veya (4) I 

y8712 

8715 

8716 

y Fasıl 88 

y8804 

-silindir hacmi aşağıda belirtilen 
kapasitede içten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar: 

- - 50 cm3.U geçmeyenler 

- - 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 parçaları 

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların 
aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Rotoşütler 

' i • 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, j 

- 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 

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 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 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 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 413) 
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I t m I (2) 

8805 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 

J2L veya 

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. 

(4) 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Fasıl 89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

y Fasıl 90 

9001 

9002 

9004 

y9005 

y9O06 

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) 
prizmajar, 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) ı 

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 makinalan (sinematografik 
olanlar hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta 
flaş ışığı meydana getirmeye mahsus 
cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle 
çalışan flaş lambaları hariç) 

- 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 çıkjş fiyatının % 40'inı 
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 .,..""''-<;n"'•>-., 

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: 413) «*. 
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ÜL J2L (3) veya M. 
9007 

9011 

y9014 

9015 

9016 

9017 

9018 

Sinema kameraları ve projektörleri (ses 
kaydına veya kaydedilen sesin tekrar 
verilmesine mahsus cihazları bulunsun 
bulunmasın) 

Kombine haldeki optik mikroskoplar 
(fotomikrografi, sinefotomikrografi veya 
mikroprojekşiyon mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri 
dahil); hidrografik, 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) 

Resim yapmaya, çizim yapmaya veya 
hesap yapmaya mahsus aletler (çizim 
makinalan, 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 
(sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal 
cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar 
dahil): 

- Dişçi koltuklan (tükürük hokkaları, 
ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olanlar) 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen, 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeytn, 
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 % 40'inı 
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 %30'unu 
geçmeyen imalat 

90 f& Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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9019 

9020 

9024 

9025 

9026 

9027 

9028 

• Diğerleri 

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; 
psikotekni cihazları; ozonoterapi, 
oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazları 

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, refraktometrcler, 
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 

-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, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- 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 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 

(4) 

Kullanılan tüm 
girdijerin kıymetinin 
ürürtün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'İni 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

J/P « 
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yFasıl91 

9105 

9109 

9110 

- Diğerleri 

9029 Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, 
taksimetreler, milometreler, pedometreler 
ve benzerleri; hız göstergeleri ve 
takometreler (9014 ve 9015 
pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar 

9030 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 

9031 Bu Fasılın herhangi bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ölçme 
veya muayene alet, cihaz ve makinaları; 
profil projektörleri 

9032 Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları 

9033 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 ye 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'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 a*"*"-^*»*^, 

^•jfr* «t • •. Jr V 
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Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

t-i 

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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-M- (2) J2L veya (4) 

9111 

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 parçaları 

Saat kayıştan ve bunların aksam ve 
parçalan: 

- 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 takımlan ve benzeri 
doldurulmuş eşya; tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
aydınlatma cihazlan; reklam lambalan, 
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'mı 
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 inlalat 

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 pozisyonlanndaki 
kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu 
mensucattan, 
- kıymeti ürünün fabrika çıkış kıymetinin 
%25'ini aşmaması, 
- kullanılan diğer girdilerin menşeli olması 
ve 9401 veya 9403 pozisyonlan 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'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

•^f.C*^*** 
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I dV I - (2) I (3) veva (4) | 

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 aksaın ve 
parçaları 

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 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika^ıkış 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 sıntflandınldığı 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. 
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. 
Anook, menşeli olmayan girdiler kıymetleri 
takırnın fabrika çıkış fiyatının %15' ini 
geçmemek koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıflandınldığı, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin • 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

, 
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I (1) I (2) I (3) veya (4) 

9612 

y9613 

y9614 

Fasıl 97 

Yazı makinalari.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 sınırlandırıldığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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PROTOKOL3 
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/m2 den 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 413) 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI 
T ihracatçı (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.) 

4. Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, ülkeler 
grubu veya alanlar 

5. Varış ülkesi veya 
ülkeler grubu 

S, 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) 

11. GÜMRÜK VİZESİ 

Onaylanan Beyan 

İhraç Belgesi2 

Form No. 

Gümrük İdaresi 

Düzenleyen Ülke veya Alan 

Tarih '. 

(İmza) 
Mühür 

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. 
2 . ' Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 
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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 göstermektedir. 

ı 1 Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
vermediğini göstermektedir, (Ekteki açıklamalara 
bakınız.) 

(Yer ve tarih) 

Mühür 

(İmza) 
/ 

( ) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz. | 

NOTLAR 

Sertifikalar, silinmeler veya birbiri jilzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğnı 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 ayrıntılarja tanımlanmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 413) 
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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 000.000 

Bu formu doldurmadan ünce arkadaki notları okuyunuz 

ve 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için başvurudur 

(ilgili ülkeler, ülke gruplan veya alanlarını yazınız.) 

4. Ürünlerin menşei 
sayılan Ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

5. Varış ülkesi veya 
ülkeler grubu 

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) 

^ r'!,-. •<• ' ' ••„•• . 7 * 

^^^J^" 
Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını voya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
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İHRACATÇİBEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyaların ihracatçısı; 

Eşyaların, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren kpşullâra uygun olduğunu 
BEYAN; • , • " • 

Eşyaların bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi 
geliştiğini İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZA) 

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. 

. • ;i,„Wx... 

,Sf' .*»,• s . . . 
/.\.,f:-. „ •''• â v, •••• 

>'$ •* ^. -, '" : ," ' ' \ (Yer ve tarih) 

kJ?A'•" T.-fi "':.y / .. • ,' • (İmza) 

^ - ^ • • . . • o f » ' . - * ' • 

M Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı. '„ .».• 
dolaşım sertifikalan, faturalar, imalatçı beyanları vs. //*/*"* 
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PROTOKOL 3 

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. 
Çekçe Uyarlama: 

Vyvozce vyrobkü uvedenych v tomto dokumentu (cislo povoleni.... ) prohlasuje. 
Ze krome zretelne oznacenych, maji tyto vyrobky preferencni püvod v 2. 
Slovakça Uyarlama: 

Vyvozca vyrobkov uvedenych v tomto dokumente (Cislo povolenia .... ) 
vyhlasuje, z*e okrem zretelne oznacenych, majû tieto vyrobky preferenEhy pövod 
v .? 
İngilizce Uyarlama 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No 
... l) declares that, except where othenvise clearly indicated, these products are of 

preferential origin2. 

(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. 

2 

Ürünlerin menşei belirtilmelidir. 

Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir. 

4 

Protokol'ün 21(5). maddesine bakınız. İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan 
muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlam'ına gelir. 

©E 





Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 210) 

Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1/515) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 15.10.1996 
Sayı : B.02.0.KKG/101-1060/4146 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.9.1996 
tarihinde kararlaştırılan "Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

GEREKÇE 

Cebrî veya Mucburî Çalıştırma Hakkındaki 29 sayılı Sözleşme, Uluslararası Çalışma Konfe
ransının 1930 yılında Cenevre'de yapılan 14 üncü toplantısında kabul edilmiştir. 1 Ocak 1995 ta
rihine kadar, aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin de 
bulunduğu Teşkilatın 171 üyesinden 135'i tarafından onaylanmıştır. 

Sözleşmede, cebrî veya mecburî çalıştırma, herhangi bir baskı altında ve bir şahsın tam isteği 
olmadan o kimsenin mecbur edildiği bir iş veya hizmet şeklinde tanımlanmakta olup, kamu yara
rına konabilecek mecburî veya cebrî çalıştırmada mutlaka toplum yararı bulunması ve en kısa su
rede tedricen kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Sözleşmeye göre, bu tür cebrî veya mecburî çalıştırmaya izin verilebilmesi için, koşullarının 
da ortaya çıkmış olması; yaptırılacak hizmet veya iş için isteğe bağlı el emeği temininin mümkün 
olmaması; hizmet veya işin, içinde bulunulan veya geleceğe yönelik ihtiyaçtan kaynaklanması; hiz
met veya işin, kişinin kabiliyetine göre belirlenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, bu koşulların gerçekleşmesi halinde herhangi bir kişinin muhtelif durumlar altında 
cebri veya mecburî çalıştırmaya tabi tutulması, 12 aylık süre içinde 60 günden fazla olmaması ge
rekmektedir. 

Sözleşme, askerlik hizmeti, savaş, yangın, su baskını, deprem ve salgın hastalık gibi doğal afet 
hallerinde yapılması zorunlu bir iş ve hizmet ile toplumun bizzat kendisi tarafından ve doğrudan 
toplum menfaatini ilgilendiren hallerde gönüllü olarak yapılan çalışmaları kapsam dışında tutmak
tadır. 

Sözleşme ile ulusal mevzuatımız karşılaştırılarak yapılan değerlendirmede, 29 sayılı Sözleş
menin onaylanmasının ulusal mevzuatımız açısından bir olumsuzluk yaratmayacağı; anılan Sözleş
menin onaylanmasının uygun ve yararlı olacağı düşünülmektedir. 



Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonu 
Esas No. i 1/515 25.10.1996 
Karar No.: 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 15.10.1996 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan "Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", 18.10.1996 tarihinde Başkanlığınızca Tali Komisyon olarak 
Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz 24.10.1996 tarihli 10 uncu Birleşiminde Dışişle
ri, Çalışma ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün 1930 yılında Cenevre'de yapılan 14 üncü 
toplantısında kabul edijen Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkındaki 29 sayılı Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelere geçilmiştir. Tasarının 1, 2 
ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere, saygıyla arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

Nevzat Köse Ahmet Fevzi İnceöz 
Aksaray Tokat 
Sözcü Kâtip 

Haluk Yıldız Turhan Alçelik 
Kastamonu Giresun 

' Üye Üye 
Ahmet Çelik Aslan Ali Hatipoğlu 
Adıyaman Amasya 

Üye Üye 
Yılmaz Ateş Mustafa Güven Karahan 

Ankara Balıkesir 
Üye Üye 

Mustafa Karslıoğlu Mustafa Balcılar 
Bolu Eskişehir 
Üye Üye 

Fevzi Arıcı Erol Karan 
İçel Karabük 
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Üye Üye 

Y. Sefahattin Beyribey Memduh Büyükkılıç 
Kars Kayseri 

Üye Üye 

Mahmut Duyan • Doğan Baran 
Mardin Niğde 

Üye Üye • 
Mehmet Salih Katırcıoğlu Kâzım Arslan 

Niğde Yozgat 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/515 21.1.1997 

Karar No.: 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 16 Ocak 1997 tarihli 7 nci Birleşiminde Dışiş
leri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüş
tür. 

Uluslararası Çalışma Konferansının 1930 yılında yapılan toplantısında kabul edilen, cebri ve
ya mecburî çalıştırma tanımlanmasının yapıldığı ve şartlarının belirlendiği 29 Sayılı Sözleşme Ko
misyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

Sedat Aloğlu Cemal Külahlı 
İstanbul Bursa 

Sözcü ' Üye 

Cefi Jozef Kamhi Yaman Törüner 

İstanbul Afyon 
Üye Üye 

Ali Rahmi Beyreli İlhan Kesici 
Bursa Bursa 
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Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Üye 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Üye 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Üye 

Halil Yıldız 
İsparta 

Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Bülent Tanla 

İstanbul 

Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 

Abdullah Gencer 
Konya 
Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün 1930 yılında Cenevre'de yapılan 14 ün
cü toplantısında kabul edilen Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
N.K. Zeybek 
Devlet Bakanı 

M. S. Ensarioğlu 
Devlet Bakanı 

B. Aksoy 
Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Kültür Bakanı 
/. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
F.Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L.Esengün 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı 

G.Dağdaş 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M.R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 

İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 
Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 

29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METlN 

Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında 
29 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -r- Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 210) 
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Sözleşme No.: 29 
Cebrî veya Mecburî Çalıştırma Hakkında Sözleşme (1) 

Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulunun vaki daveti üzerine 10 Haziran 1930 tarihin
de Cenevre'de 14 üncü toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin 1 inci maddesine dahil bulunan cebrî veya mecburî çalıştırma konusun
daki bazı tekliflerin kabulüne ve, 

Bu tekliflerin Uluslararası bir sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 
Uluslararası Çalışma Örgütünün üyeleri tarafından Uluslararası Çalışma Örgütünün statüsü 

hükümleri gereğince onanmak üzere cebrî çalıştırmaya müteallik 1930 tarihli Sözleşme adım taşı
yacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi bugünkü yirmisekiz Haziran bin dokuz yüz otuz tarihinde kabul 
eder. 

Madde 1 
1. Uluslararası Çalışma Örgütünün bu Sözleşmeyi onaylayan her üyesi mümkün olduğu kadar 

kısa bir sürede her ne şekil altında olursa olsun cebrî veya mecburî çalıştırmanın kaldırılmasını ta
ahhüt eder. 

2. Cebrî veya mecburî çalıştırmanın tamamen kaldırılması amacıyla, cebrî veya mecburî çalış
tırmaya, geçici bir müddet için, sadece kamu yararı ve istisnai önlem olarak aşağıdaki maddelerde 
belirtilen şartlarda ve garantilerle başvurulabilir. 

3. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren beş senelik bir sürenin sonunda ve Ulusla
rarası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulunun aşağıdaki 31 inci maddede öngörülen raporunu hazırla
ması sırasında Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu her ne şekil altında olursa olsun yeni 
bir geçiş süresi tanınmaksızın cebrî veya mecburî çalıştırmanın kaldırılması ihtimalini tetkik ede
cek ve Konferans gündemine bu konunun alınıp alınmaması hususuna karar verecektir. 

Madde 2 
1. Bu Sözleşmenin amaçları için, "Cebrî veya Mecburî Çalıştırma" ifadesi herhangi bir kişi

nin ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam isteği olmadan mecbur edildiği tüm iş veya hizmetleri 
ifade eder. 

2. Ancak, "Cebrî veya Mecburî Çalıştırma" ifadesi bu Sözleşme bağlamında aşağıdakileri kap
samaz : 

a) Mecburî askerlik hizmeti hakkındaki kanunlar gereğince mecbur tutulan ve sadece asken 
bir mahiyet taşıyan işlere hasredilen bir çalışma veya hizmet; 

b) Bizzat kendi kendini yöneten bir memleketin vatandaşlarının olağan kamu hizmeti yüküm
lülüklerinin bir parçasını teşkil eden bir iş veya hizmet; 

c) Çalışma veya hizmetin bir kamu makamının nezaret ve kontrolü altında icra edilmesi ve 
sözkonusu ferdin özel kişilerin, şirketlerin veya özel-tüzelkişilerin hizmetine bırakılmaması veya 
verilmemesi şartıyla, bir mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararının sonucu olarak yapmaya mec
bur edildiği bir iş veya hizmet; 

d) Olağanüstü hallerde, yani harp, felaketler veya yangın, su baskını, açlık, yer sarsıntıları, sal
gın hastalıklar ve şiddetli hayvan salgınları, hayvanların ve mahsule zarar veren böcek veya para
zitlerin hastalık yaymaları durumunda ve genel olarak halkın bütününün veya bir kısmının normal 
yaşama şartlarını veya hayatını tehlikeye koyan tehlikeli veya zarar verici her türlü şartlarda yapıl
ması mecburî bir iş veya hizmet; 

(]) Yürürlüğe giriş tarihi: 1 Mayıs 1932 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 210) 
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e) Küçük çaplı toplumsal hizmetler, yani toplum fertleri tarafından doğrudan doğruya toplum 
menfaatine yapılan işler, bizzat toplumun fertleri veya doğrudan doğruya temsilcilerinin bu çalış
maların gerekli olduğunu beyan etmeleri hakkının tanınması şartıyla, toplum üyelerine düşen ola
ğan kamu hizmeti mükellefiyetleri olarak mütalaa edilecektir. 

Madde 3 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında "Yetkili Makamlar" tabiri ya metropoliten makamlarını; ya 

da ilgili ülkenin en üst merkezi makamlarını ifade edecektir. 
Madde 4 

1. Yetkili makamlar özel kişiler, şirketler veya özel tüzelkişiler menfaatine cebrî veya mecbu
rî çalıştırmayı empoze etmeyecekler veya empoze edilmesine izin vermeyeceklerdir. 

2. Özel kişiler, şirketler veya özel tüzelkişiler menfaatine böyle bir cebrî veya mecburî çalış
tırma şekli, bir üye tarafından işbu Sözleşmenin onaylanması Uluslararası Çalışma Örgütü tarafın
dan tescil edildiği tarihte mevcut olduğu takdirde, bu üye kendisi için bu Sözleşmenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren sözkonusu cebrî veya mecburî çalıştırmayı tamamen kaldıracaktır. 

Madde 5 

1. Özel şahıslara, şirketlere ve özel-tüzelkişilere tanınan hiç bir imtiyaz, bu özel şahıs, şirket 
ve özel-tüzelkişilerin kullandıkları ya da ticaretini yaptıkları ürünlerin üretilmesi veya toplanması 
için cebrî veya mecburî çalıştırma imkânını hiç bir şekilde vermeyecektir. 

2. Cebrî veya mecburî çalıştırma imkânı veren hükümler ihtiva eden imtiyazlar mevcut oldu
ğu takdirde, sözkonusu hükümler işbu Sözleşmenin 1 inci Maddesine uygunluk sağlanması için 
mümkün olan süratle feshedilecektir. 

Madde 6 
İdarenin memurları, sorumlu oldukları halkı görevleri gereği herhangi bir şekilde çalıştırmaya 

teşvik etme durumunda kalmaları halinde dahi, bu halka özel şahıslar, şirketler veya özel-tüzelki-
şiler için çalışmaları için ferden ya da toplu olarak baskıda bulunamayacaklardır. 

Madde 7 
1. İdarî görevler icra etmeyen şefler, cebrî veya mecburî çalıştırmaya başvurmayacaklardır. 

2. İdarî görevler icra eden şefler, yetkili makamların kati müsaadesiyle, bu Sözleşmenin 10 un
cu maddesinde öngörülen şartlarda cebrî veya mecburî çalıştırmaya başvurabilirler. 

3. Kanunen tanınan ve herhangi bir şekil altında yeterli ücret alamayan şefler, ilgili yönetme
liklere uyulması ve istismarı önleyecek tüm gerekli tedbirlerin alınması şartıyla, kişisel hizmetler
den yararlanabilirler. 

Madde 8 

1. Cebrî veya mecburî çalıştırmaya müracaat edilmesi hususundaki her bir kararın sorumlulu
ğu, ilgili ülkenin üst sivil makamlarına düşecektir. 

2. Ancak, bu makamlar üst mahallî makamlara, işçilerin daimî oturma mahallinden uzaklaş
malarına mahal vermeyecek şekilde, cebrî veya mecburî çalıştırma yetkisi verebilirler. Bu makam
lar iş bu Sözleşmenin 23 üncü maddesinde öngörülen yönetmelikle belirtilen müddetler ve şartlara 
tabi olacak şekilde görevlerinin icrasından idarenin memurlarının yer değiştirmesi ve idarî mater
yalin naklî bahis konusu olduğu takdirde işçilerin normal ikamet mahallî haricinde icraatta bulun-
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maları için cebrî veya mecburî çalıştırma konulması hususunda üst mahallî makamlara da yetki ve

rebilirler. 

Madde 9 
Bu Sözleşmenin 10 uncu maddesinde belirtilen aksi hükümler hariç, cebrî veya mecburî çalış

tırma koyma hakkına haiz herhangi bir makam önce; 
a) Yapılacak iş veya verilecek hizmetin onu icra etmesi talep edilen toplum için önemli ve 

doğrudan doğruya toplum menfaatine olduğuna, 
b) Bu hizmet veya işin halihazır veya yakın gelecek zarurete haiz olduğuna; 
c) İlgili ülkede benzeri iş veya hizmetler için geçerli olanlardan düşük olmayan ücret ve çalış

ma şartlan önerilmesine rağmen bu hizmetin yerine getirilmesi veya işin yapılması için gönüllü iş 
gücü temini mümkün olmadığına; ve 

d) îş veya hizmetin, mevcut iş gücü ve onun sözkonusu işi yapma kabiliyeti gözönüne alına
rak, sözkonusu halka çok ağır bir yük teşkil etmediğine 

kani olduğu takdirde ancak bu çalıştırma şekline müsaade etmelidir. 
Madde 10 

1. Vergi olarak talep edilen cebrî veya mecburî çalıştırma ve idare görevleri icra eden şefler 
tarafından, kamu menfaatine çalışmalar için konulan cebrî veya mecburî çalıştırma tedricen kaldı
rılacaktır. , 

2. Bu kaldırmayı beklerken, vergi olarak cebrî veya mecburî çalıştırma talep edildiği veya ka
mu menfaatine çalışmalar için idarî, görevleri icra eden şefler tarafından cebrî veya mecburî çalış
tırma konulduğu takdirde ilgili makamlar ilk önce : 

a) Yapılacak iş veya verilecek hizmetin onu icra etmesi talep edilen toplum için önemli ve 
doğrudan doğruya toplum menfaatine olduğuna; 

b) Bu hizmet veya işin halihazır veya kaçınılmaz olarak yakında doğacak bir ihtiyacı karşıla
dığına; 

c) îş veya hizmetin mevcut iş gücü ve onun sözkonusu işi yapma kabiliyeti gözönüne alına
rak, sözkonusu halka çok ağır bir yük teşkil etmediğine; 

d) Bu iş veya hizmetin icrasının işçileri daimî ikametgâhlarının olduğu mahalden uzaklaşma
ya mecbur etmeyeceğine; 

e) Bir iş veya hizmetin icrasının dinin, sosyal yaşamın veya tarımın icaplarıyla uyumlu yön
lendirileceğine kani olmalıdırlar. 

Madde 11 
1. Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebrî ve

ya mecburî çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu Sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri 
hariç, aşağıdaki tahditler ve şartlar dikkate alınmalıdır. 

a) Mümkün olan her halükârda, konulan işi yapacak ilgililerin bulaşıcı bir hastalığının olma
dığının, bedenî kabiliyetlerinin yapılacak iş ve icra edileceği şartlara uygunluğunun idarece tayin 
edilen bir doktor tarafından önceden tespit edilmesi. 

b) Öğretmenler, öğrenciler ve genelolarak idarî personelin muaf tutulması; 

c) Her toplumda ailevî ve sosyal yaşam için zorunlu.yetişkin ve sağlam erkek miktarının bıra
kılması; 
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d) Kan-koca ve aile bağlarına saygı gösterilmesi, 

2. Yukarıdaki paragrafın (c) altparagrafinin uygulamasında, bu Sözleşmenin 23 üncü madde
sinde öngörülen düzenlemeler, belirli sayıda nüfustan bir seferde alınabilecek daimî nüfusun erkek 
ve sağlam fert nispetini tespit eder, ancak bu nispet, hiçbir şekilde bu nüfusun % 25'ini geçemez. 
Bu nispeti tespit ederken yetkili makamlar nüfus yoğunluğunu, bu nüfusun sosyal ve fizikî kalkın
mışlığını, mahallinde ve kendi hesaplarına ilgililer tarafından icra edilecek işlerin durumunu ve yı
lın hangi devresinde olacağını dikkate almalıdırlar; ve genel olarak ilgili toplumun normal yaşamı
nın iktisadî ve sosyal ihtiyaçlarına saygı göstermelidirler. 

Madde 12 

1. Herhangi bir ferdin muhtelif şekiller altında cebrî veya mecburî çalıştırmaya maruz kalabi
leceği azamî müddet, 12 aylık bir sürede, işyerine gitmek ve oradan gelmek için geçen gerekli yol
culuk günleri de dahil olmak üzere 60 günü geçemez. 

2. Cebrî veya mecburî çalıştırmaya maruz kalan her işçiye icra ettiği cebrî veya mecburî çalış
ma müddetlerini gösteren bir sertifika verilecektir. 

Madde 13 
1. Cebrî veya mecburî çalıştırılmaya maruz kalan her şahsın normal çalışma saatleri gönüllü 

çalışma için ayrılan saatlerle aynı olmalı ve cebrî veya mecburî çalıştırılma esnasında normal süre 
üzerinde icra edilen çalışma saatleri gönüllü çalışmaların fazla çalişma saatleri için öngörülen nis
petlere eşit nispetlerde ücretlendirilmelidir. 

2. Herhangi bir şekil altında cebrî veya mecburî çalıştırılmaya maruz kalan bütün şahıslara 
haftada bir dinlenme günü verilmelidir ve bu gün mümkün olduğu ölçüde sözkonusu memleketin 
veya bölgenin örf ve adetlerine göre hasredilen güne tesadüf ettirilmelidir. 

Madde 14 
1. Bu Sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen cebrî veya mecburî çalıştırma haricinde, ne 

şekilde olursa olsun, cebrî veya mecburî çalıştırmanın ücreti nakit olarak ödenmeli ve bu ücret ay
nı tür işler için işçilerin istihdam edildikleri bölgede yürürlükte olanlardan ve ne de işçilerin işe 
alındıkları bölgede yürürlükte olanlardan daha aşağı olmamalıdır. 

2. İdarî vecibelerinin icrasında şefler tarafından konulan çalıştırılma halinde, mümkün olan en 
kısa sürede, ücretlerin ödenmesinin önceki paragrafta öngörülen şartlarda yerine getirilmesi uygu
lamasına geçilecektir. 

3. Ücretler, kabile şefine veya başka herhangi bir makama değil, her işçiye ferden ödenmeli
dir, 

4. İş yerine gidiş ve gelişler için geçen yolculuk günleri ücretlerin ödenmesinde iş günü ola
rak kabul edilmelidir. 

5. Bu madde, işçiye verilen ücretten işçinin mutat olan günlük yiyeceğinin karşılığı kesilecek
tir şeklinde anlaşılmamalıdır; ama ücretlerden mükellefiyetlerin yerine getirilmesi, işlerinin özel 
şartlan dolayısıyla işlerine devam etmelerini sağlamak için işçilere verilen özel yemek, elbise ve 
lojman, ve ne de alet temini gayesiyle hiçbir kesinti yapılamaz. 

Madde 15 

1. İşten hâsıl olan kazaların veya hastalıkların tanzimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler ve il
gili ülkede yürürlükte olan ölen veya malûl işçilerin bakmakla yükümlü oldukları kimselere tazmi-
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nat verilmesini öngören kanun ve yönetmelikler serbest çalışan işçilerle aynı şartlarda cebren veya 
mecburî çalıştırmaya tabi olan şahıslara da aynı şekilde uygulanacaktır. 

2. Bir işçiyi cebrî veya mecburî bir işte istihdam eden bir makam, her halükarda çalışmadan 
hâsıl olan bir kaza veya hastalık işçinin kısmen veya tamamen kendi ihtiyaçlarını karşılamasına 
mani olursa sözkonusu işçinin maişetini sağlamakla mükellef olacaktır. Bu makam, işten hâsıl olan 
işgörmezlik veya ölüm halinde adıgeçen işçinin fiilen bakmakla yükümlü olduğu kimsenin bakımı
nı sağlamak için tedbirler almakla da yükümlü olmalıdır. 

Madde 16 

1. Cebrî veya mecburî çalıştırmaya tabi olan kimseler, istisnai zaruret halleri hariç, yiyecek ve 
iklim şartları alıştıkları şartlardan sağlıklarına zarar verecek ölçüde farklı bölgelere nakledilmeme-
lidir. 

2. Bu işçilerin şartlara alışması ve sağlıklarının korunması için gerekli hijyen ve barınma ile 
ilgili tedbirlerin sıkı bir şekilde alınmamış olması halinde bu işçilerin nakillerine izin verilmeye
cektir. . 

3. Böyle bir nakil zorunlu olduğu takdirde işçilerin yeni gıda ve iklim şartlarına tedricen inti
bakını sağlayan tedbirler yetkili tıbbî servisin mütalaasından sonra kabul edilmelidir. 

4. Bu işçilerin alışkın olmadıkları devamlı bir işi yapmalarının talep edilmesi halinde, onların 
bu nevi bir işe intibaklarının özellikle tedrici eğitim, çalışma saatleri sağlanması ve ara dinlenme
lerinin tanzimi ve gerekli olan istirahat veya günlük iaşenin arttırılması veya iyileştirilmesi husu
sunda tedbirler alınmalıdır. 

Maddel7 / 
İşçilerin uzun bir müddet işyerinde kalmalarını mecbur eden inşaat veya bakım işleri için ceb

rî veya mecburî çalıştırmaya başvurulmasına müsaade etmeden önce yetkili makamlar aşağıdaki 
hususlardan emin olmalıdırlar. 

1. İşçilerin sağlığının korunması ve onlara gerekli her türlü tıbbî bakımın deruhte edilmesi ve 
özellikle : a) Bu işçilerin işe başlamadan evvel ve çalışma süresince belirli aralıklarla doktor tetki
kinden geçirilmesi; b) Bütün ihtiyaçları karşılamak için gerekli materyal, hastaneler, hastabakıcı
lar, dispanserler Ve yeterli sağlık personelinin varolması ve c) İşyerlerindeki sıhhi şartların, işçile
rin su, yiyecek, içecek maddelerinin temin edilmesi ve işyerinin mutfak materyaliyle teçhizinin 
iyi bir şekilde sağlanması ve gerektiğinde de lojman ve kıyafet yardımının tatminkâr durumda 
olması; 

2. İşçinin isteği veya rızası üzerine, emin bir usulle işçinin ücretinin bir kısmının işçi ailesinin 
geçiminin sağlanması için uygun tedbirler alınmalıdır; 

3. İşçilerin çalışma mahalline gidiş gelişleri yol masrafları ve sorumluluğu idarece sağlanma
lıdır ve idare mevcut bütün nakliyat vasıtalarından mümkün olduğu kadar geniş ölçüde faydalana
rak bu yolculukları kolaylaştırmalıdır. 

4. Belirli bir süre iş göremezliğe sebebiyet veren iş kazası veya hastalık halinde işçinin kendi 
memleketine dönmesiyle ilgili masrafları idare tarafından karşılanmalıdır. 

5. Cebrî veya mecburî çalışma süresinin hitamında, gönüllü işçi olarak kalmak isteyen her iş
çiye iki senelik bir müddet zarfında bedava memleketine dönme hakkını kaybetmeden bu isteğini 
yerine getirmesine izin verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 210) 



- 1 3 -

Madde 18 

1. Hamal veya kayıkçıların işi gibi, şahısların veya malların taşınması için başvurulan cebrî 
veya mecburî çalıştırma mümkün olduğu kadar kısa bir sürede kaldırılmalıdır. Yetkili makamlar bu 
sırada, özellikle şu hususları tespit eden yönetmelikleri yayımlamalıdırlar: a) Bu çalıştırmanın sa
dece idare memurlarının görevleri sırasındaki yer değiştirmeleri veya hükümet kurumlarının naklî 
veya mutlaka acil bir zorunluk halinde diğer şahısların ve memurların naklî için kullanılması mü
kellefiyeti, b) Bu işte kullanılacak işçilerin bu işe bedenen uygun olduğu, mümkün olan yerlerde, 
önceden bir doktor muayenesiyle belgelendirme mükellefiyeti; Böyle bir muayenenin mümkün ol
madığı hallerde bu iş gücünü istihdam eden şahsın, istihdam edilen işçilerin istenilen bedeni kabi
liyete haiz oldukları ve bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip olmadıklarından emin olma mükellefiye
ti; c) İşçiler tarafından taşınacak azamî yük; d) Bu işçilerin oturdukları mahalden götürülecekleri 
azamî mesafe; e) Dönüş yolculuk günleri de dahil olmak üzere, bu işçilerin mecbur tutuldukları ay
lık veya başka bir müddet için görevlendirilebilecekleri azamî gün sayısı; f) Cebrî veya mecburî ça
lıştırmanın bu şeklini talep etme hakkına sahip kimseler ve onların cebrî alıştırmaya ne ölçüde mü
racaat etme haklarının olduğu. 

2. Önceki paragrafın (c), (d), ve (e) harfleri altında bahis konusu olan üst sınırları tespit eder
ken yetkili makamlar, dikkate alınacak muhtelif faktörleri, özellikle işçilerin toplandığı nüfusun be
densel kabiliyetini, katedilecek yolun mahiyetini ve iklim şartlarını dikkate almalıdırlar. 

3. Yetkili makam ayrıca bu taşıyıcı işçilerin normal günlük seyahatlerinin ortalama 8 saatlik 
bir işgününe tekabül eden bir mesafeden daha fazla olmamasını teminen gerekli düzenlemeleri ya
pacaklardır. 

Bu düzenlemelerle esas olarak sadece taşınacak ağırlık ve katedilecek mesafe değil, aynı za
manda yolun mahiyeti, mevsim ve diğer tüm unsurlar ve günlük normal seyahatleri aşan seyahat
lerde bunlar için normal saat ücretinden yüksek ücret ödeneceği anlaşılmalıdır. 

Madde 19 

1. Yetkili makam cebrî ekip biçmeyi sadece açlık veya yiyecek ikmalinde yaşanan yetersizlik
lere karşı bir önlem olarak ve her halükârda yiyecek ve ürünün onu üreten insanların veya toplulu
ğun mülkiyetinde kalması koşuluyla izin verebilir. 

2. Bu madde, üretimin kanun veya gelenek gereği ortaklık esası üzerinde örgütlendiği ve ürün 
veya bunun satılmasından elde edilen kârın topluluğun mülkiyeti olarak kaldığı yerlerde, topluluk 
üyelerinin topluluk tarafından kanun veya gelenek tarafından talep edilen işlerin topluluk üyeleri 
tarafından yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır şekilde yorumlanmayacaktır. 

Madde 20 
Üyelerinin-herhangi biri tarafından işlenmiş suçlar için bir topluluğun tümüne ortak bir ceza 

uygulanması öngören kanunlar, cebri veya mecburi çalıştırmayı bir topluluk için bir ceza usulü ola
rak öngören hükümler içermeyecektir. 

Madde 21 
Madenlerde yapılmakta olan yeraltı çalışmaları için cebri veya mecburi çalışmaya başvurul-

mayacaktır. 

Madde 22 
Bu Sözleşme'yi onaylayan ülkelerin Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 22. maddesi 

hükümleri uyarınca bu Sözleşme hükümlerini hayata geçirmek için aldıkan önlemler hakkında 
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Uluslararası Çalışma Orgütü'ne sunmayı taahhüt ettikleri raporlar, bu ülkede mecburî çalıştırmaya 
ne ölçüde başvurulduğu, buna ne amaçla gerek görüldüğü, hastalık ve ölüm oranları, ücret ödeme 
metodları ve ücret tarifesi ve konuyla ilgili olabilecek diğer bilgiler konusunda mümkün olduğun
ca ayrıntı içerecektir. 

Madde 23 
1. Sözkonusu Sözleşme hükümlerini yerine getirmek için, yetkili makamlar cebrî veya mec

burî çalıştırmanın kullanımına ilişkin tam ve vazıh yönetmelikleri yayımlayacaklardır. 
2. Bu yönetmelikler, özellikle cebrî veya mecburf çalışmaya tabi kılınan her şahsa, çalışma ko

şullarıyla ilgili şikayetlerini yetkililere iletmesini mümkün kılacak ve bu şikayetlerinin incelenip, 
değerlendirilmesini güvence altına alan kurallar ihtiva edecektir. 

Madde 24 
Cebrî veya mecburî çalıştırmayı düzenleyen yönetmeliklerin sıkı bir şekilde uygulanmasını te-

minen, ya gönüllü çalışmanın teftişi için tesis edilmiş mevcut bir iş teftiş kurulunun görevleri ceb
rî veya mecburî çalışmayı da kapsayacak şekilde genişletilerek, ya da bunu başka yollarla sağlaya
cak uygun tedbirler her halükarda alınacaktır. Cebrî Veya mecburî çalıştırmaya tabi kılınan kişile
rin bu yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak tedbirler de alınacaktır. 

Madde 25 
Cebrî veya mecburî çalıştırmanın kanuna aykırı olarak gerçekleştirilmesi bir suç olarak ceza

landırılacak ve bu Sözleşme'yi onaylayan her üye kanunca getirdiği müeyyidelerin gerçekten etki
li ve tam olarak uygulanmasının sağlanmasıyla yükümlü olacaktır. 

Madde 26 
1. Bu Sözleşme'yi onaylayan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün her üyesi, bu Sözleşmeyi ege

menlik, yargı yetkisi, himaye, hükmetme, vesayet veya otoritesi altında olan topraklarda, iç huku
kuna ait konulardaki yükümlülüklerini de yerine getirme hakkına sahip olarak, uygulamayı taahhüt 
eder. Bununla beraber eğer bu üye Uluslararası Çalişma Teşkilatı Anayasasının 35. maddesinin hü
kümlerinden yararlanmak isterse; onaylamasına aşağıdaki bölgeleri tanıtan bir beyanı eklemek zo
runda kalacaktır. 

1. İşbu Sözleşme hükümlerini herhangi bir değişiklik olmadan uygulamayı planladığı yer
ler; 

2. İşbu Sözleşme hükümlerini değişikliklerle uygulamayı planladığı yerler, bu durumda bu 
değişiklikler de beyana eklenecektir; 

3. Hakkında vereceği kararı saklı tuttuğu yerler. 
2. Yukarıda mezkur beyan onay işleminin ayrılmaz bir parçası olacak ve aynı geçerliliğe haiz 

olacaktır. Böyle bir beyanı kaleme alan her üye yapacağı yeni bir beyan ile bu maddenin (2) ve (3) 
üncü altparagrafları gereğince, ilk beyanındaki çekinceleri tamamen veya kısmen iptal etme hakkı
na sahip olacaktır. 

Madde 27 
Bu Sözleşme'nin resmi onay belgeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Müdürü'ne gönde

rilecek ve onun tarafından tescil edilecektir, 

Madde 28 . 
1. Bu Sözleşme, ancak onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Uluslarara

sı Çalışma Örgütü üyelerini bağlayacaktır. 
2. Bu Sözleşme, iki Üyenin onay belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten oni-

ki ay sonra yürürlüğe girecektir. 
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3. Daha sonra, bu Sözleşme, onu onaylayan her üye için onay belgesi tescil edildiği tarihten 
oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde 29 
1. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Müdürü, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tüm üyeleri

ni kendisine Örgüt üyeleri tarafından bildirilen tüm onay ve fesihlerden haberdar kılacaktır. 
2. Genel Müdür, kendisine ikinci onayın bildirilmesinden sonra Sözleşme'nin yürürlüğe giriş 

tarihini Örgüt üyelerinin dikkatine getirecektir. 
Madde 30 

1. Bu Sözleşme'yi onaylamış olan her üye Sözleşme'nin ilk olarak yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren on yıllık bir sürenin sonunda Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Müdürü'ne göndereceği 
ve Genel Müdür tarafından tescil edilecek bir bildiri ile Sözleşme'yi feshedebilir. Fesih, tescil edil
diği tarihten itibaren bir yıl sonra muteber olur. 

2. Bu Sözleşme'yi onaylamış olup da onu, bundan evvelki fıkrada sözü edilen on yıllık devre
nin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetmek hakkını kullan
mayan her üye yeniden 5 yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşme'yi 
her 5 yıllık devre bitince bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde 31 
Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman bu Sözleşme'nin uygu

lanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve Sözleşmenin tamamen veya kısmen 
değiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verecektir. 

Madde 32 
1. Konferansın bu Sözleşme'yi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul et

mesi halinde, 
a) Tadil edici yeni Sözleşme'nin bir üye tarafından onanması keyfiyeti yukardaki 3. madde na

zara alınmaksızın ve tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartıyla, bu Sözleş
me'nin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirecektir. 

b) Tadil edici yeni Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üyelerin 
onaylanmasına artık açık bulundurulmayacaktır. 

2. Bu Sözleşme, onu onaylayıp da tadil edici Sözleşme'yi onaylamamış bulunan üyeler için, 
herhalde şimdiki şekil ve içeriğiyle geçerli olmakta devam edecektir. 

Madde 33 
Bu Sözleşme'nin İnglizce ve Fransızca metinleri aynı derecede geçerlidir. 

O 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 211) 

İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları (1/516) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 15.10.1996 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGı'101-1058-4147 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.9.1996 

tarihinde kararlaştırılan "İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
GEREKÇE 

İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme, Uluslararası Çalışma Konferan
sının 1973 yılında Cenevre'de yapılan 58 inci toplantısında kabul edilmiştir. Sözleşme, 1 Ocak 
1995 tarihine kadar aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Batı Avrupa ülkelerinin de bu
lunduğu Uluslararası Çalışma Örgütü Üyesi 46 Ülke tarafından onaylanmıştır. 

Sözkonusu ILO Sözleşmesi, ILO'nun daha önce çeşitli ekonomik sektörler bakımından kabul 
etmiş olduğu, çocukların çalıştırılması ile ilgili sözleşmeleri zaman içinde yerine geçmek ve çocuk 
işçiliğini tümüyle ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmış, bütün sektörleri kapsayan bir metindir. 
Bu Sözleşmeye taraf olan ILO Üyesi Devletler, çocukların çalıştırılmasını etkili biçimde yasakla
yacak ulusal bir politika izlemeyi ve giderek istihdama ya da işe kabulde en küçük yaşı, gençlerin 
fiziksel ve ruhsal açıdan tam olgunlaşmalarıyla uyumlu biçimde yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

Sözleşme, madencilik, imalat, inşaat, elektrik, gaz ve su, temizlik hizmetleri, nakliye, depola
ma ve iletişim, ticarî amaçlı tarımsal faaliyetler ve plantasyonlar gibi faaliyet alanlarını kapsamak
ta; fakat düzenli olarak işçi istihdam etmeyen ve yerel tüketim için üretim yapan aile işletmeleri ve 
küçük çaplı işletmeleri kapsam dışında tutmaktadır. 

Sözleşmeye göre, doğası veya yapıldığı koşullar bakımından, genç kişilerin sağlığını, güven
liğini veya ahlakını tehlikeye düşürebilecek her türlü istihdam veya çalışmaya kabul için asgari yaş 
18'in altında olmayacak; sözkonusu genç kişilerin ilgili faaliyet dalında yeterli özel öğrenim veya 
meslekî eğitim görmeleri koşuluyla 16 yaşından itibaren istihdamlarına veya çalışmalarına millî 
yasalar veya düzenlemelerle yahut yetkili makamlarca izin verilebilecektir. 

Sözleşme ile ulusal mevzuatımız halen Başbakanlığa sunulma aşamasında olan, 1475 sayılı İş 
Kanununun kapsamına tarım ve orman işlerinin de dahil edilmesini öngören değişiklik tasarısı da 
dikkate alınmak suretiyle karşılaştırılarak yapılan değerlendirmede, 138 sayılı Sözleşmenin onay
lanmasının ulusal mevzuatımız açısından bir olumsuzluk yaratmayacağı; anılan Sözleşmenin onay
lanmasının uygun ve yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 11516 25.10.1996 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 15.10.1996 tarihinde Başkanlığınıza 

sunulan "İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı", 18.10.1996 tarihinde Başkanlığınızca Tali Komisyon olarak 
Komisyonumuza havale edilmiş; Komisyonumuz 24.10.1996 tarihli 10 uncu Birleşiminde Dışişleri, 
Çalışma ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun 1973 yılında Cenevre'de yapılan 58 inci 
toplantısında kabul edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunması öngörülmektedir. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelere geçilmiştir. Tasarının 1,2 
ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere, saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Nevzat Köse 

Aksaray 
Sözcü 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Üye 
Yılmaz Ateş 

Ankara 
Üye 

Mustafa Karsltoğlu 
Bolu 
Üye 

Fevzi Arıcı 
İçel 
Üye 

Y. Selahattin Beyribey 
Kars 
Üye 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Üye ' 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 

Niğde 

Başkanvekili 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 
Kâtip 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Üye 
Aslan Ali Hatipoğlıı 

Amasya 
Üye 

Mustafa Güven Karahan 
Balıkesir 

Üye 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Üye 

Erol Karan 
Karabük 

üye 
Memduh Büyükkılıç 

Kayseri 
Üye 

Doğan Baran 
Niğde 
Üye' 

Kazım Ar s lan ' 
Yozgat 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 211) 



- 3 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 11516 
Karar No. : 45 

21.1.1997 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 16 Ocak 1997 tarihli 7 nci Birleşiminde Dışişle
ri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Uluslararası Çalışma Konferansının 1973 yılında yapılan toplantısında kabul edilen Sözleşme
ye taraf olan ILO üyesi devletlerin çocuk çalıştırılmasını yasaklayacak ulusal bir politika izlemele
rini öngören Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sedat Aloğlu 

İstanbul 
Sözcü 

Cefi Jozef Kamhi 
İstanbul 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
Üye 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 
Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Yaşar Canbay 

Malatya 

Başkanvekili 
Cemal Külahlı 

Bursa 
Üye 

Yaman Törüner 
Afyon 
Üye 

İlhan Kesici 
Bursa 
Üye 

Halil Yıldız 
İsparta 

üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Üye 
Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Abdullah Gencer 

Konya 
Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Üye 
Enis Sülün 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun 1973 yılında Cenevre'de yapılan 58 inci 
oturumunda kabul edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Er bakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd, 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
N.K. Zeybek 
Devlet Bakanı 

M. S. Ensarioğlu 
Devlet Bakanı 

B.-Aksoy 
Devlet Bakanı 

H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Ağar 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Kültür Bakanı 
/. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı 

G. Dağdaş 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M.Z. Tokar 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 
Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 
Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. —Tasarının 2 nci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 

Komisyenumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 211) 



• • - 6 -

SÖZLEŞME NO : 138 

İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME /1 

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya çağrılmış ve 6 

Haziran 1973 tarihinde düzenlediği 58. oturumunda, 
Oturum gündeminin dördüncü maddesini oluşturan istihdama kabulde asgari yaş konusunda 

yapılan bazı önerileri kabule karar vererek, 
1919 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi, 1920 tarihli Asgari Yaş (Denizcilik) Sözleşmesi, 

1921 tarihli Asgari Yaş (Tarım) Sözleşmesi, 1921 tarihli Asgari Yaş (Trimci ve Ateşçiler) Sözleş
mesi, 1932 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesi, 1936 tarihli Asgari Yaş (Denizcilik) 
Sözleşmesi (Düzeltilmiş), 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Düzeltilmiş), 1937 tarihli 
Asgari Yaş (Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesi (Düzeltilmiş) 1959 tarihli Asgari Yaş (Balıkçılık) Sözleş
mesi ve 1965 tarihli Asgari'Yaş (Yeraltı Maden İşleri) Sözleşmesi hükümlerini dikkate alarak, 

Çocukların çalıştırılmasına tamamen son vermek amacıyla, sınırlı sayıda ekonomik sektöre 
uygulanabilen mevcut sözleşmelerin zaman içerisinde yerini alacak genel bir belge oluşturulması
nın zamanının geldiğini gözönünde tutarak ve 

Bu önerilerin bir Uluslararası Sözleşme haline getirilmesini kararlaştırarak, 
Bin dokuzyüz yetmiş üç yılı Haziran ayının işbu yirmi altıncı günü Asgari Yaş Sözleşmesi, 

1973 olarak adlandırılabilecek aşağıdaki sözleşmeyi kabul etmiştir. 
Madde 1. 

Bu Sözleşmenin kendisi için yürürlükte olduğu her üye, çocuk işçiliğini etkin bir şekilde orta
dan kaldırmayı ve istihdama veya çalışmaya kabul için asgari yaşın giderek gençlerin fiziksel ve 
zihinsel yönden tam olarak gelişmelerine olanak tanıyacak bir düzeye yükseltilmesini sağlayan ulu
sal bir politika takip etmeyi kabul eder. 

Madde 2 
1. Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye, onay belgesine ekleyeceği bir beyanla, kendi ülkesinde 

ve kendi ülkesinde kayıtlı bulunan ulaşım araçlarında istihdama veya çalışmaya kabul için asgari 
yaş sınırını belirleyecektir; bu sözleşmenin 4. ve 8. maddeleri saklı kalmak üzere, hiçbir kimse bu 
yaşın altında herhangi bir meslekte istihdama veya çalışmaya kabul edilmeyecektir. 

2. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, daha önce belirlmiş olduğu asgari yaşdan daha yüksek 
bir asgari yaş belirlediğini sonradan yapacağı yeni açıklamalarla Uluslararası Çalışma Bürosu Ge
nel Müdürüne bildirebilir. 

3. Bu maddenin 1. fıkrasına göre belirlenen asgari yaş sınırı, zorunlu öğrenim yaşının bittiği 
• yaşın altında ve her halükarda 15 yaşın altında olmayacaktır. 

4. Ekonomisi ve eğitim olanakları yeterince gelişmemiş olan her üye, bu maddenin 3. fıkrası 
hükümlerini dikkate almaksızın varsa ilgili işveren ve işçi örgütlerinin görüşünü aldıktan sonra, as
gari yaşı başlangıçta 14 olarak belirleyebilir. 

5. Bir önceki fıkra gereğince asgari yaşı 14 olarak belirleyen her üye, bu sözleşmenin uygu
lanmasına ilişkin olarak Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 22. maddesine göre sunacağı 
raporlarda: 

1 / Yürürlüğe giriş tarihi = 19 Haziran 1976 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 211) 
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a) bu belirlemenin gerekçelerinin devam ettiğine veya . 

b) belirli bir tarihten sonra sözkonusu hükümlerden yararlanma hakkında vazgeçtiğine, 

ilişkin bir açıklamaya yer verecektir. 

Madde 3 

1. Doğası veya yapıldığı koşullar bakımından genç kişilerin sağlığını, güvenliğini veya ahla
kını tehlikeye düşürebilecek her türlü istihdam veya çalışmaya kabul için asgari yaş 18'in altında 
olmayacaktır. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasının uygulandığı istihdam veya çalışma türleri, varsa işveren ve işçi 
örgütlerine danışıldıktan sonra ulusal mevzuat yahut yetkili makamca belirlenecektir. 

3. Ulusal mevzuat yahut yetkili makam bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, 
varsa işveren ve işçi örgütlerine danışarak, sözkonusu genç kişilerin sağlığı, güvenliği ve ahlakının 
tam olarak güvenceye alınması ve genç kişilerin ilgili faaliyet dalında yeterli özel öğrenim veya 
mesleki eğitim görmeleri koşuluyla 16 yaşından itibaren istihdamlarına veya çalışmalarına izin ve
rebilir. 

Madde 4 

1. Yetkili makam gerektiğinde, varsa ilgili işveren ve işçi örgütlerine danıştıktan sonra özel 
ve önemli uygulama sorunlarının çıktığı sınırlı istihdam ve çalışma kategorilerini bu sözleşmenin 
uygulama alanı dışında tutabilir. 

2. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. madde
si gereğince Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili olarak vereceği ilk raporda, bu maddenin 1. fıkra
sına göre uygulama alanı dışında bırakılan kategorilerin listesini kapsam dışı bırakma nedenlerini 
de belirterek açıklayacak ve müteakip raporlarında kapsam dışı tutulan bu kategorilerle ilgili mev
zuatın durumu ile Sözleşmeye bu kategorileri kapsama alması bakımından ne ölçüde işlerlik kazan-
dırıldığının veya işlerlik kazandırılmasının öngörüldüğü hususlarında bilgi verecektir. 

3. Bu sözleşmenin 3. maddesinin kapsadığı istihdam veya çalışma, bu maddeye dayanılarak 
Sözleşme kapsamı dışında bırakılmayacaktır. 

Madde 5 

1. Ekonomisi ve idari yapısı yeterince gelişmemiş bir üye bu sözleşmenin uygulama alanını, 
varsa ilgili işçi ve işveren örgütlerine danışarak başlangıç aşamasında sınırlayabilir. 

2. Bu maddenin 1. fıkrası hükmünden yararlanan her üye, onay belgesine ekleyeceği beyan
da Sözleşme hükümlerinin uygulanacağı işyerlerini ya da ekonomik faaliyet dallarını belirtecektir. 

3. Bu sözleşme hükümleri her halükarda aşağıda kayıtlı işler bakımından uygulanacaktır: ma
dencilik ve maden çıkarımı; imalat; inşaat; elektrik, gaz ve su; temizlik hizmetleri; ulaştırma, de
polama ve haberleşme; düzenli olarak ücretli işçi istihdam etmeyen ve yerel tüketim amacıyla üre
tim yapan küçük ölçekli aile işletmeleri dışında kalan ticari amaçlı üretimde bulunan diğer tarım iş
letmeleri ve plantasyonlar. 

4. Sözleşmenin uygulama kapsamını bu madde uyarınca sınırlamış olan üyeler, 
a) Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. maddesi uyarınca düzenleyecekleri ra

porlarda, Sözleşmenin uygulanma kapsamı dışında bırakılan faaliyet dallarında çocukların ve genç
lerin çalışmaları ya da istihdamlarına ilişkin genel durumu ve Sözleşme hükümlerinin uygulama 
alanının genişletilmesi doğrultusunda kaydedilen gelişmeleri bildirecekler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 211) 
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b) Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne gönderecekleri resmi bir beyan ile uygula
ma kapsamını her zaman genişletebileceklerdir. 

I 

Madde 6 
Bu sözleşme, çocuklar ve gençler tarafından genel, mesleki ve teknik eğitim için okullarda ve

ya diğer eğitim kuruluşlarında yapılan işlere veya yetkili makamın varsa ilgili işçi ve işveren ör
gütlerine danışarak belirlediği koşullara göre işyerlerinde en az 14 yaşındaki kişilerin yaptıkları ve 

a) esas olarak bir okul ya da bir eğitim kuruluşunun, sorumlu bulunduğu bir eğitim veya 
öğretim kursunun , 

b) yetkili makam tarafından onaylanmış olup büyük ölçüde veya tamamen bir işyerinde yü
rütülen bir eğitim programının veya 

c) eğitim veya meslek seçimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış bir yönlendirme ya da 
rehberlik programının 

ayrılmaz parçası olan işlere uygulanmaz. 
Madde 7 

1. Ulusal mevzuat 13-15 arası yaşlardaki kişilerin, 
a) sağlıklarına veya gelişmelerine zarar vermesi ihtimali bulunmayan ve 
b) okula devamlarını, yetkili makamın onayladığı mesleğe yöneltme veya mesleki eğitim 

programlarına katılmalarını veya derslerden yararlanmalarını engellememek koşuluyla hafif işler
de çalışmalarına veya istihdamlarına 

izin verebilir. 
2. Ulusal mevzuat en az 15 yaşında olmakla birlikte henüz zorunlu öğrenimlerini tamamla

mamış olan kişilerin bu maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) paragraflarında belirtilen koşullara uygun 
işlerde çalışmalarına veya istihdamlarına da izin verebilir. 

3. Yetkili makam bu maddenin 1. ve 2. fıkralarına uygun olarak istihdama veya çalışmaya izin 
verilebilecek faaliyetlerin neler olduğuna karar verecek ve bu çalışma veya istihdamın koşullan ile 
çalışma sürelerini belirleyecektir. 

4. Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları dikkate alınmaksızın, 2. maddenin 4. fıkrası hükümlerinden 
yararlanmakta olan bir üye, bu durum devam ettiği sürece bu maddenin 1. fıkrasındaki 13 ve 15 
yaşları 12 ve 14 ile, 2. fıkradaki 15 yaşı 14 ile değiştirebilir. 

Madde 8 
1. Yetkili makam, varsa ilgili işçi ve işveren örgütlerine danıştıktan sonra, Sözleşmenin 2. 

maddesinin öngördüğü çalışma ya da istihdam yasaklamalarına sanatsal faaliyetlere katılma gibi 
amaçlar için münferit çalışma izinleri vermek suretiyle istisnalar getirebilir. 

2. Bu şekilde verilecek izinler, çalışma ya da istihdamın koşullarını belirleyecek, süresini sı
nırlayacaktır. 

Madde 9 
1. Yetkili makam, bu sözleşme hükümlerinin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak için 

uygun cezai hükümleri de dahil gerekli tüm önemleri alacaktır. 
2. Ulusal mevzuat veya yetkili makam, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hükümlere uyul

masından sorumlu kişileri tanımlayacaktır. 
3. Ulusal mevzuat veya yetkili makam, işverenin muhafaza edeceği ve hazır bulunduracağı 

kayıt defteri veya diğer belgeleri tanımlayacaktır; bu kayıt defteri veya belgelerin işverenin istih
dam ettiği ya da kendisi için çalışan ve yaşları 18'den küçük olan kişilerin adları ile, mümkün ol
duğu hallerde usulünce onaylanmış doğum tarihlerini veya yaşlarını içermesi gerekir. 
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1. Bu sözleşme, 1919 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesini, 1920 tarihli Asgari Yaş (De
nizcilik) Sözleşmesini, 1921 tarihli Asgari Yaş (Tarım) Sözleşmesini, 1921 tarihli Asgari Yaş 
(Trimci ve Ateşçiler) Sözleşmesini, 1932 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesini, 1936 
tarihli Asgari Yaş (Denizcilik) Sözleşmesini (Düzeltilmiş), 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Söz
leşmesini (Düzeltilmiş), 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesini (Düzeltilmiş), 
1959 tarihli Asgari Yaş (Balıkçılık) Sözleşmesini ve 1965 tarihli Asgari Yaş (Yeraltı Maden İşle
ri) Sözleşmesini bu maddede öngörülen koşullar dahilinde tadil eder. 

2. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi 1936 tarihli Asgari Yaş (Denizcilik) Sözleşmesini (Dü
zeltilmiş), 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesini (Düzeltilmiş), 1937 tarihli Asgari Yaş 
(Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesini (Düzeltilmiş), 1959 tarihli Asgari Yaş (Balıkçılık) Sözleşmesini 
ya da 1965 tarihli Asgari Yaş (Yeraltı Maden İşleri) Sözleşmesini başka onaylara kapatmaz. 

3. 1919 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesine; 1920 tarihli Asgari Yaş (Denizcilik) Söz
leşmesine; 1921 tarihli Asgari Yaş (Tarım) Sözleşmesine ve 1921 tarihli Asgari Yaş (Trimci ve 
Ateşçiler) Sözleşmesine taraf bütün ülkeler, bu sözleşmelerin onaya kapatılmasına, bu sözleşmeyi 
onaylamak suretiyle veya Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne iletecekleri bir beyan ile 
muvafakat ettiklerinde bu sözleşmeler başka onaylara kapanırlar. 

4. İşbu sözleşme yükümlülüklerinin 
a) 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesine (Düzeltilmiş) taraf olan bir üye ülke tara

fından kabul edilmesi ve bu sözleşmenin 2. maddesi uyarınca 15 yaştan az olmayan bir asgari yaş 
belirlenmesi halinde anılan sözleşme kendiliğinden derhal yürürlükten kalkar, 

b) 1932 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesinde tanımlandığı şekilde sanayi dışı 
istihdama ilişkin olarak anılan sözleşmeye taraf bir üye ülke tarafından kabul edilmesi halinde o 
sözleşme kendiliğinden derhal yürürlükten kalkar, 

c) 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesinde (Düzeltilmiş) tanımlandığı şekil
de sanayi dışı istihdama ilişkin olarak anılan sözleşmeye taraf bir üye ülke tarafından kabul edil
mesi ve işbu sözleşmenin 2. maddesi uyarınca 15 yaş'tan az olmayan bir asgari yaş belirlenmesi 
halinde o sözleşme kendiliğinden derhal yürürlükten kalkar. 

d) deniz işlerinde istihdam bakımından 1936 tarihli Asgari Yaş (Denizcilik) Sözleşmesine 
(Düzeltilmiş) taraf bir üye ülke tarafından kabul edilmesi ve işbu sözleşmenin 2. maddesi uyarın
ca 15 yaş'tan az olmayan bir asgari yaş belirlenmesi ya da üye ülkenin bu sözleşmenin 3. madde
sinin deniz işlerindeki istihdama uygulandığını belirtmesi halinde o sözleşme kendiliğinden derhal 
yürürlükten kalkar. 

e) deniz balıkçılığında istihdama ilişkin olarak 1959 tarihli Asgari Yaş (Balıkçılık) Sözleşme
sine taraf bir üye ülke tarafından kabul edilmesi ve Sözleşmenin 2. maddesi uyarınca 15 yaş'tan az 
olmayan bir asgari yaş belirlenmesi ya da üye ülkenin işbu sözleşmenin 3. maddesinin deniz balık
çılığında istihdama uygulandığını belirtmesi halinde o sözleşme kendiliğinden derhal yürürlükten 
kalkar. 

f) 1965 tarihli Asgari Yaş (Yeraltı Maden İşleri) Sözleşmesine taraf bir üye ülke tarafından 
kabul edilmesi ve o sözleşme uyarınca belirlenen yaştan daha az olmayan bir asgari yaşın bu söz
leşmenin 2. maddesi uyarınca belirlenmesi ya da üye ülkenin işbu sözleşmenin 3. maddesi gereğin
ce bu yaş sınırının yeraltı maden ocaklarında istihdama da uygulandığını belirtmesi halinde anılan 
sözleşme bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden ve derhal yürürlükten kalkar. 
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5. Bu sözleşme yükümlülüklerinin kabulü, Sözleşmenin yürürlüğe girmesi halinde ve yürür
lüğe girdiği tarihte 

a) 12. maddesi uyarınca 1919 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesinin yürürlükten kalkma
sını, 

b) 9. maddesi uyarınca tarıma ilişkin olarak 1921 tarihli Asgari Yaş (Tarım) Sözleşmesinin 
yürürlükten kalkmasını, 

c) deniz işlerinde istihdama ilişkin olarak 10. maddesi uyarınca 1920 tarihli Asgari Yaş (De
nizcilik) Sözleşmesinin ve 12. maddesi uyarınca 1921 tarihli Asgari Yaş (Trimci ve Ateşçiler) Söz
leşmesinin yürürlükten kalkmasını 

gerektirir. 

Madde 11 

Bu sözleşmenin kesin onay belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderi
lir ve onun tarafından kaydedilir. 

Madde 12 

1. Bu sözleşme, ancak onay belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş olan Uluslararası 
Çalışma Örgütü Üyelerini bağlar. 

2. Bu sözleşme, iki üyenin onay belgesi Genel Müdür tarafından kaydedildiği tarihten on iki 
ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Bu sözleşme, onu onaylayan her üye için, onay belgesi kaydedildiği tarihten on iki ay son
ra yürürlüğe girer. 

Madde 13 

1. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre 
sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu müdürün kaydedeceği 
bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur. 

2. Bu sözleşmeyi onaylamış olup da onu, bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin 
bitiminden itibaren bir yıl süresince bu madde gereğince feshetmek seçeneğini kullanmayan her 
üye yeniden on yıllık bir süre için bağlanmış olur ve bundan sonra bu sözleşmeyi her on yıllık sü
re bitince, bu maddenin içerdiği koşullar içinde feshedebilir. 

Madde 14 

1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, örgüt üyeleri tarafından kendisine bildirilen, 
bütün onaylama ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma Örgütünün bütün üyelerine du
yurur. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onay belgesinin kaydedildiğini ör
güt üyelerine duyururken bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üyelerinin dikka
tini çeker. 

Madde 15 

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince kaydetmiş oldu
ğu bütün onaylama ve fesihlere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andlaşması'nın 102. mad
desi uyarınca kaydedilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ulaştırır. 
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Madde 16 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu sözleşmenin uygu

lanması hakkında bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen veya kısmen değiştirilme
si konusunun konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verir. 

Madde 17 

1. Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul etme
si halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmediği takdirde : 

a) Değiştirici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması durumu, yukarıdaki 16. mad
de dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu 
sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir. 

b) Değiştirici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu sözleşme üyelerin 
onaylamasına artık açık bulundurulamaz. 

2. Bu sözleşme, onu onaylayıp da değiştirici sözleşmeyi onaylamamış bulunan üyeler için 
herhalde şimdiki şekil ve içeriğiyle geçerli olmakta devam eder. 

Maddel8 

Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 211) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 364) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve 
Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışiş

leri Komisyonları Raporları (1/350) 

T.C. 
/ Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKGI 196-34211788 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

1/811 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2.1.1995 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-818102312 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.12.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GEREKÇE 
Malumları olduğu üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında tarihten 

kaynaklanan özel bağlar bulunmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği, bu özel bağlardan 
da kuvvet alarak, Kazakistan'ın bağımsızlığından sonra büyük bir gelişme kaydetmiştir. Türkiye, 
Kazakistan'a, bağımsızlığının ve egemenliğinin güçlendirilmesinde, millî devlet olarak yapılanma
sında yardım ve destek sağlamaktadır. 
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Bu çerçevede, Türkiye, millî ordusunu oluşturma gayretlerinde Kazakistan'a katkıda bulun
mak ve Kazakistan ile arasında mevcut kardeşlik ve işbirliği ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve 
savunma alanını da kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi arzusuyla 8 Ağustos 1994 tarihinde Alma-
tı'da "Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması"nı akdetmiştir. 

Anlaşmanın amacı, iki ülke arasında askerî eğitim, teknik ve savunma sanayii alanlarında iş
birliği tesis ve icra etmektir. 

ANLAŞMANIN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Anlaşmanın Türkiye ile Kazakistan arasında askerî eğitim, teknik, bilimsel ve sa
vunma sanayii alanlarında işbirliğini tesis etme amacı taşıdığı belirtilmektedir. 

Madde 2. - Anlaşmada öngörülen faaliyetlerin esas ve ilkelerinin kapsadığı alanı tanımlamak
tadır. 

Madde 3. - Anlaşmada yer alan terimler tanımlanmaktadır. 
Madde 4. - Anlaşma çerçevesinde işbirliği yapılacak alanlar tanımlanmaktadır. 

Madde 5. -Tarafların, askerî bilgilerin güvenliğine ilişkin taahhütlerini belirlemektedir. 
Madde 6. - Anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasını teminen, Tarafların oluşturacakları Kar

ma Komisyonun ve Komisyon bünyesinde oluşturulacak Teknik Heyetlerin terkib ve faaliyetleri
ne ilişkin düzenlemeler belirtilmektedir. 

Madde 7. - Tarafların, zarar/ziyan ve tazminat taleplerine ilişkin hukukî hususlar belirtilmek
tedir. / 

Madde 8, - Anlaşmanın yorum ve uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkla
rın çözümünde ve Anlaşmanın sona erdirilmesinde izlenecek yol belirtilmektedir. 

Madde 9. - Tarafların, diğer uluslararası anlaşmalardan doğan taahhütleri kaydolunmaktadır. 
Madde 10. -Taraflardan birinin, Anlaşmanın tadilini veya gözden geçirilmesini önermesi ha

linde izlenecek yol açıklanmaktadır. 

Madde 11. - Anlaşmanın sona erdirilmesi için izlenecek usuller belirtilmektedir. 
Madde 12. - Anlaşmanın yürürlüğe girişi belirlenmekte ve her biri aynı derecede geçerli ol

mak üzere Türkçe, Kazakça, Rusça ve İngilizce dillerinde tanzim edildiği kaydedilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 364) 



Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 25.6.1996 

Esas No. : 1/350 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 3.6.1996 tarihinde tali olarak Komisyonumuza havale edilen "Türkiye,Cum

huriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik 
ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasımn Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Ko
misyonumuzun 20.6.1996 tarihli 5 inci Birleşiminde, Millî Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu ile bu Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Anlaşma ile iki ülke arasında askerî eğitim, teknik ve savunma sanayii alanlarında işbirliği te
sis ve icra edilmesi öngörülmektedir. 

Komisyonumuz gerekçesini ve anlaşma metnini uygun bularak tasarıyı aynen kabul etmiştir. 
Raporumuz havalesi gereği esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. "~ 

Sözcü 
Şükrü Yürür 

Ordu 
Üye 

Ahmet Bilge 
Ankara 

Üye 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 
Üye 

Yüksel Aksu 
Bursa 

Üye 
Metin Işık 
İstanbul 

Üye 
Hasan Gülay 

Manisa 
Üye 

Akın Gönen 
Niğde 

(İmzada bulunamadı) 

Kâtip 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Adıyaman 
Üye 

Rıza Ulucak 
Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Şerif Çim 
Bilecik 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hüseyin Ah 

Konya 
Üye 

Necmettin Dede 
Muş 
Üye 

Abdullah Örnek 
Yozgat 
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Dışişlcri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 22.7.1997 

Esas No.: 11350 
Karar No.: 92 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alan

da Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 17.7.1997 tarihli 15 inci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve 
Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kazakistan'a, bağımsızlığının ve egemenliğinin güçlendirilmesinde, millî devlet olarak yapı
lanmasında yardım ve destek sağlayan Türkiye'nin, Kazakistan'ın millî ordusunu oluşturma çaba
larına katkıda bulunmak amacım taşıyan Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Sedat Aloğlu Cemal Külâhlı 

İstanbul Bursa 
Kâtip 

Cevdet Akçalı 
Adana 

Üye A 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Ercan Karakaş 

İstanbul 
Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Abdullah Gencer 

Konya 

Üye 

Üye 
Arif Ahmet Denizolgun 

Antalya 
Üye 

İlhan Kesici 
Bursa 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

İstanbul 
Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Teoman Akgür 

Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜ
METİ ARASINDA ASKERÎ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ AN
LAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARİSİ 

MADDE 1 . - 8 Ağustos 1994 tarihinde Almatı'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-, 
ti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbir
liği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 
Devlet Bakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Golftan 

Dışişleri Bakanı 
M. Karayalçın 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kırathoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı ' 

(S. Sayısı: 364) 
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DIŞtŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜ
METİ ARASINDA ASKERÎ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ AN
LAŞMASININ 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. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERÎ 

ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, (Bundan sonra "Taraf
lar" olarak anılacaktır.) 

Birleşmiş Milletler Yasasının amaç ve ilkelerine bağlılıklarını teyit ederek. 
Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı Paris Zirve Toplantısı sonuçlarını belgeleyen 1992 Vi

yana Belgesi dahil, Yeni bir Avrupa İçin Paris Yasasının, 22 Devlet bildirisinin ve Avrupa'da Kon-
vansiyonel Kuvvetler Anlaşmasının ilke ve amaçlarının, Avrupa'nın tarihinde bir dönüm noktası 
oluşturduğunu kaydederek; 

Aralarında mevcut kardeşlik Ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi ve savunma alanını da kap
sayacak şekilde çeşitlendirilmesi arzusunu vurgulayarak; 

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır: 
MADDE-I 

AMAÇ 
İşbu Anlaşmanın amacı, Taraflar arasında askerî eğitim, teknik, bilimsel ve savunma sanayii 

alanlarında işbirliğini tesis ve icra etmektir. 
MADDE-H 

KAPSAM 
işbu anlaşma, askerî eğitim ve savunma sanayii işbirliği alanlarında sürdürülecek karşılıklı fa

aliyetlerin esas ve ilkelerini kapsamaktadır. 
MADDE-III 
TANIMLAR 

1. "Gönderen Devlet" deyimi; askerî personelin ait olduğu devleti ifade eder. 

2. "Kabul eden Devlet" deyimi; işbu anlaşmanın uygulanması nedeniyle askerî personeli ül
kesinde bulunduran devlet anlamındadır. 

3. "Konuk Personel" deyimi; Gönderen devletin Silahlı Kuvvetlerine mensup olup, kabul 
eden devlet ülkesinde eğitim ve öğretim danışmanlık veya gözlemcilik amaçları ile bulunan aske
rî personeli ifade eder. 

4.. "Yakınlar" deyimi; konuk personelin, kendi millî mevzuatına göre bakmakla yükümlü ol
duğu aile fertlerini ifade eder. 

5.* "Askerî Eğitim Alanında İşbirliği" deyimi; Taraflar arasında askerî eğitim konularındaki 
faaliyetlere ilişkin personel, tecrübe ve bilgilerin mübadelesini ifade eder. 

6. "Savunma Sanayii Alanında İşbirliği" deyimi; Taraflar arasındaki, savunma sanayine yö
nelik askerî teknik ve bilim alanlarındaki faaliyetlere ilişkin personel, tecrübe ve bilgilerin müba
delesi ve ortak/müşterek faaliyetlerde bulunulmasını ifade eder. 

MADDE-IV 
ASKERÎ İŞBİRLİĞİ ALANLARI 

Taraflar aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği yapacaklardır. 

1. Askerî Eğitim Alanında; 
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a) Değişik seviyelerden, askerî öğretim kurumlarından ve branşlarından gelen daimî personel 
ve Harp Okulu öğrencilerinin karşılıklılık esasına göre meslekî eğitimlerinin geliştirilmesi sağlana
caktır. 

b) Askerî öğretim kurumlan ve askerî birliklerin daimî personelleri arasında karşılıklı ziyaret
ler yapılacaktır. 

c) Karşılıklı mutabakat çerçevesinde, her iki ülke Silahlı Kuvvetlerinin millî askerî tatbikatla
rına gözlemciler katılacaktır. (Bu tatbikatlar Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler Müzakereleri 
sonucunda 1992 yılında kabul edilen Viyana Belgesi'nde belirtilen zorunlu bildirim ve gözlemci 
davetini gerektirmeyen tatbikatları da kapsar.) 

d) Askerî eğitim ve tatbikatlara katılım, takdir kabul eden devlete ait olmak kaydıyla, gizli tu
tulması arzu edilen bilgilerin yer almadığı askerî eğitim/öğretim programları ve millî tatbikatlarla 
sınırlı tutulacaktır. 

e) Askerî spor takımları veya sanatsal grupların karşılıklı ziyaret ve turlarının gerçekleştiril
mesi sağlanacaktır. 

f) Her iki ülkenin askerî film ve fotoğraf stüdyoları arasında işbirliği yapılacaktır. 
2. Askerî, Teknik ve Bilimsel Alanda; 
a) Taraflar aralarında bir danışma ve istişare mekanizması kurarak; 
(1) Araştırma/Geliştirme ve bilim, 
(2) Askerî teknoloji, 
(3) Askerî tıp 
alanlarında işbirliği yapacaklar ve bu alanlardaki işbirliği faaliyetlerinin iki taraf arasında ya

pılacak tamamlayıcı anlaşmalar ve diğer düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesi konusunda gayret 
sarfedeceklerdir. 

b) Taraflar, üçüncü ülkelerden temin ettikleri teknik bilgi ve deneyimleri, bu ülkelerle yaptık
ları ikili/çok taraflı anlaşmaların hükümlerine halel getirmeden mübadele edebileceklerdir. 

3. Lojistik İşbirliği Alanında; 
a) Taraflar, aralarında bir danışma mekanizması tesis etmek suretiyle; her iki ülke Silahlı Kuv

vetlerinin lojistik sistemlerini inceleyerek lojistik sistemler arasında müşterek hususları saptamak, 
bu sistemler arasındaki müşterek hususları artırmak ve neticede her iki Silahlı Kuvvetlerde benzer 
lojistik sistemler oluşturmak üzere bir program çerçevesinde faaliyet göstereceklerdir. 

b) Lojistik işbirliği çerçevesinde; bir Tarafın ihtiyaç fazlası savunma malzemelerinin diğer Ta
rafa verilmesi ve müteakip bakımlarının yapılması için elden gelen gayret gösterilecektir. 

c) Lojistik uzman personelin ve lojistik askerî diğer personelin eğitimi için müşterek planla
malar yapılacaktır. 

d) Lojistik sistemlerin idamesi için sağlanacak teçhizat, malzeme, bakım ve eğitimler, Taraf
ların "savunma malzemelerinin teminine dair" üçüncü ülkelerle olan mevcut anlaşma, doküman ve 
belgelerdeki hükümlerin kısıtlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

e) Lojistik işbirliği çerçevesinde yürütülecek faaliyetler, Tarafların bu konuda üçüncü ülkeler
le yapmış oldukları anlaşmaların hükümlerine halel getirmeyecek şekilde icra edilecektir. 

4. Savunma Sanayii Alanında; 
a) Taraflar, aralarında bir danışma ve istişare mekanizması tesis etmek suretiyle; savunma sa

nayii altyapı organizasyonunu ve savunma sanayii işbirliğine ilişkin faaliyetlerin, hazırlanacak bir 
plan ve program çerçevesinde yürütülmesi konusunda gayret sarfedeceklerdir. 
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b) Taraflar, kamu veya özel sektörleri tarafından düzenlenecek.savunma sanayii fuarlarına 
karşılıklı olarak, resmî heyetler düzeyinde katılmak ve savunma sanayii kuruluşlarını katılım isti
kametinde teşvik etmek konusunda mutabık kalmışlardır. 

c) Taraflar arasında lojistik ve savunma sanayii işbirliğine yönelik detaylı bir tamamlayıcı an
laşma imzalanacaktır. 

MADDE-V 

TARAFLARIN ASKERÎ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TAAHHÜTLERİ 

• 1. Taraflar, askerî personel, kabul eden devletin güvenlik mevzuatı ve bu ülkenin Silahlı Kuv
vetleri ile ilgili olarak edinecekleri gizlilik derecesi taşıyan bilgilerin gizliliğine riayet edecekler
dir. 

2. Taraflar arasında doğrudan iletilen ve hükümetlerce sair yollardan sağlanan gizlilik derece
li askerî bilgiler aşağıdaki esaslara göre korunacaktır. 

a) Alan Hükümet, veren Hükümetin onayı olmadan, bilgiyi üçüncü bir ülkenin Hükümetine, 
firmasına veya şahsına vermeyecektir. 

b) Alan Hükümet, veren Hükümet tarafından bilgiye tatbik olunan gizlilik derecesine eşit giz
lilik derecesi uygulayacak ve bu amaçla gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. 

c) Bilgi, veriliş veya almış maksadı dışında kullanılmayacaktır. 
d) Askerî alandaki patentler, telif hakları ve ticarî sırlara ilişkin haklara riayet edilecektir. 

> * 3. Hükümetlerarası kanalla sağlanacak bu bilgilere, sadece bu bilgileri resmî amaç için kulla
nacak yetkili kişilerin nüfuz etmesine izin verilecektir. 

4. Taraflar, birbirlerinin güvenlik mevzuatına saygı göstereceklerdir. 

MADDE-VI 

KARMA KOMİSYONATEKNİK HEYETLER 
1. İşbu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması ve amaçlarına ulaşılmasını teminen, Taraflar 

Türk-Kazak Karma Komisyonunu (bundan sonra "Komisyon" olarak anılacaktır) kurmayı karar
laştırmışlardır. 

2. Bu Anlaşmaya bağlı olarak düzenlenecek eğitim, teknik ve bilim alanlarındaki tamamla
yıcı anlaşmalar, uygulama protokolleri ve teknik düzenlemelerin uygulanması, izlenmesi ve geliş
tirilmesi amacıyla ve tarafların mutabakatıyla, Komisyon bünyesinde Teknik Heyetler oluşturula
bilecektir. 

3. Komisyon ve Teknik Heyetlere, iki tarafın ilgili faaliyet, alanlarında yetkili general/ami
ral/subaylar veya uzman deylet memurları başkanlık edeceklerdir. Taraflar, Komisyon ve Teknik 
heyetlerde gerek gördükleri temsilcileri görevlendirebilir ve davet edebilirler. 

4. Komisyon/Teknik Heyetler, kaide olarak, yılda bir kere ve dönüşümlü olarak Türkiye ve 
Kazakistan'da toplanacaklardır. Komisyonun/Teknik Heyetin oturumlarını evsahibi ülke heyeti 
başkanı yönetecektir. 

5. Komisyon gündemine dahil edilecek faaliyet konuları, Komisyon toplantısından en az Uç 
ay önce karşılıklı mutabakatla belirlenmiş olacaktır. 

6. Heyet başkanları, Komisyon gündeminde yer alan bütün konular ve programlar hakkında 
birbirlerine toplantı tarihinden 30 gün önce yazılı olarak bilgi vereceklerdir. 
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7. Şayet atanmışsa Askerî Ataşeler, Komisyonun birer üyesi olarak, işbu Anlaşma hükümleri 
uyarınca icra edilecek faaliyetlerin hazırlanması ve yürütülmesine iştirak edeceklerdir. 

8. Komisyon veya Teknik Heyetlerin her bir oturumunun düzenlenmesi ve yürütülmesi ile il
gili masrafları uluslararası ulaşım giderleri ve yevmiyeler hariç olmak üzere, karşılıklılık esasına 
göre evsahibi ülke tarafından karşılanacaktır. 

MADDE-VH 
HUKUKÎ HUSUSLAR 

Zarar/Ziyan ve Tazminat Talepleri: 

Taraflardan herbiri, kendi kuvvet ve sivil unsur mensuplarının kusurlu veya ihmalli fiillerin^. 
den mütevellit ölüm ve yaralanmadan kaynaklanan tazminat taleplerini ve diğer tarafın mallarına 
(silah/mühimmat, malzeme/teçhizat ve akaryakıt/yağ gibi) karşı verdiği hasar, zarar ve ziyanı kar
şılayacaktır. 

MADDE-VIII 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
1. Taraflar, bu Anlaşmanın yorum veya uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmaz

lıkları, Komisyonlar çerçevesinde görüşmeler suretiyle çözüme kavuşturacaklardır. 

2. Şayet uyuşmazlık yukarıdaki fıkra hükümleri uyarınca 90 gün içinde çözümlenmez ise, ko
nu her iki ülke tarafından ele alınacaktır. Sonuç alınamadığı takdirde, taraflardan herbiri 30 gün ön
ceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu Anlaşmayı sona erdirebilecektir. 

MADDE-IX 
TARAFLARIN DÎĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAN DOĞAN TAAHHÜTLERİ 

İşbu Anlaşmanın hükümleri, her iki ülkenin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşmalardan do
ğan taahhütlerini etkilemez ve diğer devletlerin çıkarlarına, güvenliklerine ve toprak bütünlükleri
ne karşı kullanılamaz. 

MADDE-X 
TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME 

Tarafların herbiri, gerek gördüğünde bu Anlaşmanın tadilini veya gözden geçirilmesini yazılı 
olarak önerebilecektir. Bu durumda, taraflar söz konusu tadil veya gözden geçirme için 30 günde 
görüşmelere başlayacaklardır. Bu görüşmelerden 90 gün içinde bir sonuç alınamadığı takdirde, ta
raflardan herbiri 30 günlük yazılı bir bildirim ile işbu Anlaşmayı sona erdirebilecektir. 

MADDE-XI 

YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME 
1. İşbu Anlaşma beş yıl süre ile geçerli olacaktır. Taraflardan biri bu ilk beş yıllık sürenin bi- • 

timinden 90 gün önce, işbu Anlaşmanın feshini yazılı olarak ihbar etmediği takdirde, birer yıl sü
reyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

2. Taraflardan birinin işbu Anlaşma hükümlerine uymaması veya diğer Tarafın uymadığı so
nucuna varması halinde Taraflar, sorunu Komisyon çerçevesinde çözümlemek üzere 30 günde gö
rüşmelere başlayacaktır. Bunu müteakip 45 gün içinde bir sonuca varılmaz ise, Taraflardan herhan
gi biri, 30 günlük bir yazılı bildirimi ile işbu Anlaşmayı sona erdirecektir. 
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MADDE-XII 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Bu anlaşma, her iki tarafın kendi mevzuat hükümlerine uygun olarak ve buna ilişkin bildirim 
teatisine müteakip yürürlüğe girer. 

İşbu anlaşma Almatı'da 8 Ağustos 1994 tarihinde herbiri aynı derecede geçerli olmak üzere 
Türkçe, Kazakça, Rusça ve İngilizce dillerinde tanzim edilmiştir. 

Bu metinlerin yorumunda önemli farklılıklar çıktığı takdirde Taraflar İngilizce metni esas 
alacaklardır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

M. GÖLHAN 
Millî Savunma Bakam 

S. NURMAGAMBETOV 
Savunma Bakanı 
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