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Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest 
Ticaret Alanı Anlaşması 

DİBACE 

Bir yandan TÜRKİYE CUMHURİYETİ (aşağıda bundan böyle Türkiye olarak 
adlandırılacaktır) ve öte yandan İSRAİL DEVLETİ (aşağıda bundan böyle İsrail olarak 
adlandırılacaktır), 

Avrupadaki ekonomik entegrasyon sürecine aktif şekilde katılmak hususundaki niyetlerini 
hatırda tutarak ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda 
işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek; 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık kuran anlaşmayı, İsrail ile 
Avrupa Toplulukları arasında ortaklık kuran Avrupa-Akdeniz Anlaşmasını, aynı derecede 
Türkiye ve İsrail'in Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile yaptıkları Serbest Ticaret 
Alanı Anlaşmalarını dikkate alarak, 

Gerek Tarafların kendi aralarında gerek kendilerinin başlıca ticari ortaklan arasında 
geliştirilen işbirliğinden kazanılan tecrübeyi dikkate alarak, 

Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik ermek ve karşılıklı işbirliğini, bu 
Anlaşma tarafından kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak çıkar alanlarında 
geliştirmek ve çeşitlendirmek ve böylece eşitlik, farklı muamelede bulunmama ve haklar ve 
vecibeler arasında denge esaslarına dayanan bir çerçeve ve destekleyici çevre yaratmak 
amacıyla harekete geçmek hususundaki arzularını beyan ederek, 

Türkiye'nin ve israil'in çok taraflı ticaret sisteminin sürekli uygulanmasındaki karşılıklı 
çıkarlarını ifade ederek ve hükümleri ve belgeleri kendilerinin dış ticaret politikalarına 
temel teşkil ettiğini gözönünde tutarak, 

Bu amaçla, anılan belgelerin, hükümlerine ve özellikle Serbest Ticaret alanları kurulmasına 
ilişkin olanlara uygun olarak, Türkiye ile İsrail arasındaki ticarette engellerin tedrici bir 
şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlayan hükümler ortaya koymak hususunda kararlı 
olarak, 

Bu Anlaşmanın Taraflarının (aşağıda bundan böyle Taraflar diye adlandırılacaklardır) 
ticareti Uruguay Round görüşmeleriyle aldığı biçimde serbestleştirme yönündeki 
yükümlülüklerini ve özellikle Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması'ndan (GATT) doğan 
hak ve vecibeleri gereğince kendi yükümlülüklerini gözönünde tutarak, 

Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı akdetmeye KARAR VERMİŞLERDİR: 

MADDE 1 

Amaçlar 

1. Türkiye ve İsrail kademeli olarak, engeç 1 Ocak 2000 yılında sona erecek bir geçiş 
dönemi boyunca, işbu Anlaşmanın hükümlerine göre ve GATT 1994 ve Dünya 
Ticaret Örgütü'nü (WTO) (bundan böyle GATT diye adlandırılacakta) kuran 
Anlaşmaya ekli diğer çok taraflı mal ticareti anlaşmalarına uygun olarak bir Serbest 
Ticaret Alanı tesis edeceklerdir. 
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2. Bu anlaşmanın amaçları şunlardır; 

a) Karşılıklı mal ve hizmet ticaretinin genişletilmesi yoluyla Türkiye ile İsrail 
arasındaki ekonomik ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek; 

b) Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret için dürüst rekabet koşullarını sağlamak; 

c) Bu yolla ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak; 

d) Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğini arttırmak. 

M A D D E 2 

Temel Vergiler 

1. İşbu Anlaşmanın kapsamındaki ticari alış-verişler için, İsrail'e ithal edilen malların 
sınıflandırılmasında İsrail Gümrük Tarifeleri uygulanacaktır. Türkiye'ye ithal 
edilecek malların sınıflandırılmasında Türkiye'nin Gümrük Tarifeleri 
uygulanacaktır. 

2. Bölüm I de sayılan her ürün için, işbu Anlaşmada tesis edilen aşamalı indirimlere 
konu olan temel vergi, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte erga omnes olarak 
uygulanan M F N vergileri olacaktır. 

3. işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra erga omnes bazda uygulanan her 
tarife indiriminin, özellikle bu indirimlerin GATT Uruguay Round ile 
sonuçlandırılan tarife anlaşması ve Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliğinden 
kaynaklanması durumunda, sözkonusu indirilmiş vergiler, aksi işbu Anlaşmada, 
Anlaşmanın Protokollerinde ve Eklerinde öngörülmemiş ise, indirimlerin 
uygulandığı tarihten itibaren, 2 nci paragrafta bahsedilen temel vergilerin yerini 
alacaktır. 

4. Türkiye ve İsrail birbirlerini kendi temel vergi oranları konusunda bilgilendirecektir. 

B Ö L Ü M I 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

M A D D E 3 

Kapsam 

Bu bölüm hükümleri, Ek I de yer alan ürünler hariç olmak üzere, Armonize Mal 
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 25-97 fasılları arasında yer alan Türkiye ve 
İsrail kaynaklı ürünlere uygulanacaktır. 
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MADDE 4 

İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Resimler 

1- Türkiye ile İsrail arasındaki ticarette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resim 
konmayacak, halen uygulanmakta olanlar artırılmayacaktır. 

2- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, İsrail'in Türkiye menşeli ürünlere 
ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, Ek II, Ek III ve Ek VIII de sayılan ürünler hariç 
olmak üzere ortadan kaldırılacaktır. 

3- Ek II de sayılan Türkiye menşeli ürünlere İsrail'in ithalatta uyguladığı gümrük 
vergileri sözkonusu Ek'te sunulan takvime göre tedricen indirilecek ve en geç 1 
Ocak 2000 yılında tamamen kaldırılmış olacaktır. 

4- Ek III de sayılan Türkiye menşeli ürünlerin İsrail'e ithalatında uygulanan gümrük 
vergileri aşağıdaki takvime göre tedricen kaldırılacaktır. 

-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte her vergi temel verginin 2/3'ü seviyesine; 
-1 Ocak 1998 tarihinde temel verginin 1/3'üne indirilecek. 
-1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

5- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında 
uygulanan gümrük vergileri Ek IV, Ek V, Ek Vla, Ek Vlb, Ek VII ve Ek VIII de 
sayılan ürünler hariç olmak üzere ortadan kaldırılacaktır. 

6- Ek IV ve Ek V de sayılan Türkiye menşeli ürünlerin İsrail'e ithalatında uygulanan 
gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre tedricen kaldırılacaktır: 

-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel vergilerin % 75'i seviyesine, 
-1 Ocak 1998'de temel vergilerin % 50'sine, 
-1 Ocak 1999'da temel vergilerin % 25'ine indirilecek, 
-1 Ocak 2000 tarihinde kalan vergiler kaldılacaktır. 

7- Ek Vla ve Vlb de sayılan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan 
gümrük vergileri sözkonusu eklerde sunulan takvimlere uygun olarak 
kaldırılacaktır. 

8- Ek VlI'de sayılan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük 
vergileri tedricen kaldırılacaktır: 

-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin % 50'si seviyesine, 
-1 Ocak 1997 de temel vergilerin % 25'i seviyesine indirilecek, 
-1 Ocak 1999 da kalan vergiler kaldırılacaktır. 
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9- Ek VlII'de sayılan bir Taraf menşeli ürünlerin diğer Tarafa ithalatında 
uygulanan gümrük vergileri aşamalı olarak kaldırılacaktır. 

-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel vergilerin 2/3'ü, 
-1.1.1998 tarihinde de kalan vergiler kaldırılacaktır. 

MADDE 5 

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

4 üncü Maddenin hükümleri aynı zamanda mali nitelikteki gümrük vergilerine de 
uygulanacakta. 

MADDE 6 

İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Resimler 

Türkiye ile İsrail arasındaki ticarette yeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
veya resimler konulmayacaktır. 

Bu Anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte ihracat gümrük vergileri ve eş etkili vergi 
veya resimler ortadan kaldırılacaktır. 

MADDE 7 

İhracatta ve İthalatta Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

1- Bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren Taraflar arasındaki ticarette 
ithalata veya ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir tedbir 
konmayacak, var olanlar da daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir. 

2- Bu anlaşmanın amacı ile ilgili olarak "miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler" 
deyimi Türkiye'den İsrail'e veya İsrail'den Türkiye'ye yapılan ihracata veya ithalata 
konan kotalar, ithalat veya ihracat müsaadeleri veya ticareti kısıtlayan diğer idari 
tedbirler ve uyulması gerekli koşullar gibi yollarla etkili kılınan yasaklar veya 
kısıtlamalar anlamına gelir. 

1-

2-



— 6 — 

BÖLÜM II 

TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

MADDE 8 

Kapsam 

Bu Bölüm hükümleri işbu Anlaşmanın Ek 1'inde belirlenen ürünlerin yanısıra, 
Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1-24'üncü fasılları içinde yer 
alan tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerine de uygulanacaktır. 

MADDE 9 

Taviz Değişimi 

1- Taraflar, tarım politikalarının izin verdiği ölçüde, tarım ürünleri ticaretinin ahenkli 
bir şekilde gelişmesini teşvik etmeye ve bu meseleyi Ortaklık Komitesinde periyodik 
olarak tartışmaya hazır olduklarını beyan ederler. 

2- Bu amaca uygun olarak Protokol A tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde 
ticareti kolaylaştırmak için Türkiye ile İsrail arasında sonuca bağlanmış tedbirleri 
içerir. 

3- Türkiye ve İsrail her iki Tarafın çıkarının bulunduğu tarım ürünlerindeki 
ticaretlerinde gittikçe daha büyük bir serbestlik tesis edeceklerdir. Türkiye ve İsrail 
Ortak Komite çerçevesinde birbirlerine daha ileri tavizler verme imkanlarını 
araştırmayı kabul ederler. 

MADDE 10 

Bitki ve Hayvan Sağlığı Tedbirleri 

1- Taraflar bitki ve hayvan sağlığı tedbirlerini GATT'ın ilgili Anlaşmasına uygun 
olarak uygulayacaklardır. 

2- Bu Anlaşmaya taraf devletler veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konularındaki 
mevzuatlarını, keyfi olarak, taraflar arasında adil olmayan ayrımcılık şeklinde veya 
aralarındaki ticarete gizli kısıtlama aracı olarak kullanmayacaklardır. 



— 7 — 

BÖLÜM III 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 11 

Menşe Kuralları ve Gümrük idaresinde İşbirliği 

1- Menşe kuralları ve idari işbirliği metotları Protokol B de yeralmaktadır. 

2- Taraflar ticarete getirilen formaliteleri mümkün olduğu ölçüde azaltmak ihtiyacını 
ve bu hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüğe karşılıklı olarak 
tatmin edici çözümler bulunması ihtiyacını dikkate alarak, 4 ila 7, 9, 15 ve 18 inci 
maddelerin ve Protokol B'nin hükümlerinin etkin ve ahenkli bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak için, idari işbirliğini ilgilendiren düzenlemeler dahil olmak 
üzere uygun önlemleri alacaklardır. 

MADDE 12 

Genel İst isnalar 

Bu anlaşma kamu ahlakı, kamu politikası veya kamu güvenliği, sağlığın, insanların, 
hayvanların veya bitkilerin ve çevrenin korunması, sanatsal, tarihi ve arkeolojik 
değer taşıyan ulusal hazinelerin korunması veya sinai ve ticari mülkiyetin 
korunması veya altın ve gümüşle ilgili kurallar gibi gerekçelere dayanan 
yasaklamaları ve kısıtlamaları ortadan kaldırmayacaktır. Bununla birlikte, bu gibi 
yasaklamalar ve kısıtlamalar, keyfi bir farklı muamele veya Türkiye ile İsrail 
arasındaki ticarette gizli bir kısıtlama aracı oluşturamaz. 

M A D D E 13 

Devlet Tekelleri 

1- Taraflar aşamalı olarak; bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren ikinci yılın 
sonuna kadar, ticari nitelikteki her türlü devlet tekelinin Türkiye ve İsrail 
vatandaşları arasında, malların temin olunması ve pazarlanması koşulları ile ilgili 
ayrımcılık yaratmamasını temin ederler. 

2- Ortak Komite bu amacın gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlerden haberdar 
edilecektir. 
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MADDE 14 

İç Vergilendirme 

1- Taraflar Türkiye menşeli ürünlerle İsrail menşeli benzer ürünler arasında, "ister 
doğrudan doğruya ister dolaylı olarak bir farklı muamele yaratan iç mali vergi 
nitelikli her türlü tedbir veya uygulamadan kaçınacaktır. 

2- Bir Taraftan diğer Tarafa ihraç olunan ürünler, bu ürünlere konmuş olan doğrudan 
veya dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden yararlanamaz. 

MADDE 15 

Damping 

Bu Anlaşmaya taraf bir devlet, diğer tarafla olan ticaret ilişkilerinde damping 
yapılmakta olduğu bulgusuna vardığı takdirde, bu uygulamaya karşı, Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VI ncı Maddesine ve anılan Maddeyle ilgili 
anlaşmalar tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, 18 inci maddede yer alan 
koşullar altında ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir. 

MADDE 16 

Belirli Ürünlerin İthalatı Üzerinde Acil Eylem 

İthal edilen bir malın miktarındaki artış: 

a) Taraflardan birinin topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip ürünlerin yerli 
üreticileri için ciddi bir zarara yol açması; 

b) Ekonominin herhangi bir sektöründe ciddi aksaklıklara yol açması; 
c) Bur bölgenin ekonomik durumunda ciddi bozulmalara neden olabilecek güçlüklere 

yol açması; 

ihtimali veya tehlikesini doğuracak düzeyde olması durumunda bununla alakalı 
Taraf 18 inci Maddede yer alan koşullar altında ve belirlenen usullere göre uygun 
tedbirler alabilir. 

MADDE 17 

Reeksport ve Ciddi Kıtlık 

6 ve 7 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 reeksporta yol açmakta ise; veya, 
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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 doğuracağa benzer görünmesi halinde, bu Taraf 18 inci Maddede yer alan 
koşullarda ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir. Tedbirler, ayrımcı 
olmayan nitelik gösterecek ve artık koşullar varlıklarını haklı kılmadığı anda 
kaldırılacaktır. 

MADDE 18 

Korunma Tedbirlerini Uygulama Usulü 

1- Türkiye'nin veya İsrail'in 16 ıncı Maddede değinilen zorlukları doğuracak nitelikteki 
malların ithalatında, amacı ticaret akışındaki eğilimler hakkında acil bilgi edinmek 
olan bir idari işlem başlatması durumunda, bu işlemi uygulayan taraf karşı tarafa 
bilgi verecektir. 

2- Soruşturmaya konu olan Taraf, 15, 16 ve 17 inci Maddelerde belirlenen 
durumlarda, bu Maddelerde öngörülen tedbirleri almadan önce, 3(d) Paragrafında 
belirlenen durumlarda ise mümkün olan en kısa sürede, Taraflarca kabul edilebilir 
bir çözüme ulaşmak amacıyla, durumun etraflı şekilde incelenmesi için gerekli 
bütün bilgileri Ortak Komiteye sağlar. 

Uygun önlemlerin seçimi sırasında, anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek 
olanlara öncelik tanınır. 

Korunma tedbirleri derhal Ortak Komiteye bildirilecek ve özellikle durumun izin 
verdiği anda uygulamadan kaldırılmasına yönelik olarak, Komitede dönemsel 
danışmalara konu olacaktır. 

3) 2 inci paragrafın uygulanmasında, aşağıdaki hükümler geçerlidir. 

a) 15 inci Maddeye uygun olarak, ithalat yapan ülkenin yetkilileri bir soruşturma 
başlatır başlatmaz, Ortak Komite damping durumundan haberdar 
edilecektir.Damping uygulaması bitmez veya bildirimin yapıldığı andan itibaren 
geçen otuz gün içerisinde tatmin edici bir diğer çözüme ulaşılmazsa, ithalatçı 
Taraf uygun tedbirleri alabilir. 

b) 16. Maddeye uygun olarak, bu Maddede yeralan durum nedeniyle ortaya 
çıkan güçlükler, bu güçlükleri ortadan kaldırmak için gerekli bir karar alabilecek 
Ortak Komite'ye inceleme için bildirilecektir. 

Ortak Komite ya da ihracatçı Taraf sorunları bitirecek bir karar almazsa veya 
sorunun başlaması üzerinden geçen otuz gün içerisinde tatmin edici bir çözüme 
ulaşılamamış ise ithalatçı Taraf gereken önlemleri uygulayabilir. Bu tedbirler, 
ortaya çıkan güçlükleri gidermek için gerekli olanların dışına taşmamalıdır. 
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c) 17 inci Maddeye göre, bu Maddede belirtilen konulara ilişkin olarak doğan 
sorunlar Ortak Komiteye bildirilmelidir. 

Ortak komite sorunların çözümlenmesi için gerekli herhangi bir karar alabilir. 
Eğer otuz gün içerisinde sorunla ilgili bir karar alınamamış ise ihracatçı taraf 
ilgili ürünün ihracatına gerekli tedbirleri uyguluyabilir. 

d) Olağandışı koşullar, önceden haber verme ve durum değerlendirmesi yapmayı 
imkansız kılan ani bir eylemi gerektiriyorsa, 15, 16 ve 17 inci Maddelerde 
belirlenen durumlarda ilgili taraf sorunun çözümlenmesiyle ilgili lüzumlu 
ihtiyati tedbirleri alır ve karşı tarafı durumdan derhal haberdar eder. 

MADDE 19 

Standartlar 

1- Tarafların standart ve teknik düzenlemelere ilişkin hak ve ödevleri Dünya 
Ticaret Örgütü'nün, Ticarete Teknik Engeller Anlaşması hükümlerine tabi 
olacaktır. 

2- Her bir Taraf diğer Tarafın isteği üzerine özel durumlarda standarda ilişkin 
tedbirler hakkında bilgi verir. 

3- Taraflar ticarette teknik engelleri azaltmayı amaçlar. Bunu sağlamak için 
Taraflar vergi mutabakatı alanında karşılıklı tanıma anlaşmalarını 
sonuçlandırırlar. 

BÖLÖM IV 

KURULUŞ HAKKI VE HİZMET ARZI 

MADDE 20 

1- Taraflar Anlaşmanın kapsamını bir Tarafın topraklan üzerinde diğer Tarafın 
şirket kurma hakkını kapsayacak şekilde genişletmeyi ve bir Tarafın firmalarının 
diğer taraftaki hizmet tüketicilerine sunacağı hizmeti düzenleyen hükümleri libere 
edeceklerini kabul ederler. 

2- Ortak Komite 1 inci Paragrafta tarif edilen amaçların uygulanması için gerekli 
tavsiyelerde bulunur. 

Ortak Komite bu tür tavsiyeleri yaparken karşılıklı olarak ençok gözetilen ulus 
kaydı'nın geçmişte uygulanma şekillerini ve bundan sonra GATS diye 
adlandırılacak olan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması çerçevesindeki 
yükümlülüklerini, özellikle Madde V deki yükülülüklerini dikkate alır. 

3- Ortak Komite bu amaçlara ulaşma yolundaki ilk değerlendirmesini Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden itibaren engeç üç yıl içinde yapar. 
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MADDE 21 

1- Başlangıçta, her iki Taraf GATS yükümlülüklerini, özellikle bu yükümlülük 
kapsamındaki hizmet sektörlerinde ençok gözetilen ulus kaydını karşılıklı olarak 
vermeyi tekraren teyit ederler. 

2- GATS'a uygun olarak bu kayıt şunlara uygulanmayacaktır: 

a) GATS'ın V inci Maddesinde tarif edilen şekilde bir anlaşmayla her bir 
tarafın verdiği avantajlar ve böyle bir anlaşma çerçevesinde alınan tedbirler. 

b) En çok gözetilen ulus kaydına uygun olarak her iki Tarafın GATS'a ekledikleri 
istisnalar. 

BÖLÜM V 

GENEL KURUMSAL VE SON HÜKÜMLER 

MADDE 22 

Fikri, Sinai ve Ticari Mülkiyet 

1- Taraflar, bu Maddenin ve Ek IX'un hükümlerine uygun olarak, fikri, sinai, ticari 
mülkiyet haklarının en yüksek uluslararası standartlar düzeyinde, bu hakların elde 
edilmesi için etkili araçları da içerecek şekilde vermeyi; yeterli ve etkili bir korunma 
sağlamayı kabul ederler. 

2- Bu Maddenin ve EK IX un uygulanması Taraflarca düzenli olarak incelenir. Fikri 
Sinai ve ticari mülkiyet alanlarında ticaret koşullarını olumsuz yönde etkileyen bir 
sorunun ortaya çıkması halinde, bir Tarafın isteği üzerine, karşılıklı tatmin edici bir 
çözüme ulaşılması amacıyla, Ortak Komite'de acil danışmalar yapılır. 

MADDE 23 

Ödemeler 

1- Taraflar arasındaki ticari ilişkilerle ilgili olarak, konvertibil dövizler ile yapılan 
ödemeler ve alacaklının ikamet ettiği bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden birinin 
topraklarına yapılacak bu tür bir ödeme her tür kısıtlamadan uzak olacaktır. 

2- Taraflar 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- Mal hareketi ile ilişkili cari ödemeye getirilen her tedbir Uluslararası Para fonu 
Statüsü'nün Madde VII'nde zikredilen koşullarla uyum halinde olacaktır. 
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MADDE 24 

Kamu Alımı 

1- Bu Anlaşmanın Tarafları kendi kamu alım piyasalarının etkin bir şekilde 
liberelizasyonunu bu Anlaşmanın ayrılmaz bir hedefi olarak mütalaa ederler. 

2- Ortak Komite bu alandaki gelişmeleri her yıl inceler. 

MADDE 25 

Rekabet 

1- Aşağıdaki hususlar Türkiye ile İsrail arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, bu 
anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır: 

i) Rekabetin önlenmesi, kısıtlannası veya saptırılmasını konu alan veya etki 
itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletmeler birlikleri 
tarafından alınan kararlar ve ortak uygulamalar, 

ii) Bir veya birden fazla işletmenin Türkiye veya İsrail'in topraklarının tümünde 
veya bunun önemli bir parçasında sahip oldukları hakim durumun kötüye 
kullanılması, 

iii) Bir işletmeyi veya belli bir malın üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma 
tehlikesi doğuran her devlet yardımı 

2- Ortak Komite Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra üç yıl içinde, bir kararla 
l ' inci Paragrafın uygulamasına ilişkin gerekli kuralları koyar. 

Bu kurallar konuncaya kadar, GATT'ın VI, XVI ve XXII'inci Maddelerinin yorum 
ve uygulamasına ilişkin hükümleri, l ' inci Paragrafın (iii) bendi uygulaması için de 
geçerli olacaktır. 

3- Her bir Taraf, diğer yöntemlerden başka, verilen yardımın toplam miktarını ve 
dağıtımı hakkında diğer tarafa yıllık rapor sunarak ve istek üzerine yardım planları 
hakkında bilgi vererek devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Bir Tarafın 
isteği üzerine diğer Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar hakkında bilgi 
sağlayacaktır. 

4- Bölüm II'de atıfta bulunulan tarım ürünlerine 1'inci Paragrafın (iii) bendi 
uygulanmayacaktır. 
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5- Türkiye veya İsrail özel bir uygulamanın 1'inci Paragrafın kuralları ile bağdaşmaz 
olduğunu düşünürlerse ve , 

- Bu uygulamanın, 2 inci Paragrafta atıfta bulunulan uygulama kuralları ile 
yeterince ilişkilendirilememiş olması; veya, 

- Böyle kuralların bulunmaması ve bu tür uygulamaların diğer tarafın çıkarlarına 
önemli zarar vermesi veya zarar verme tehlikesinin bulunması veya hizmet 
sektörünü de içeren yerel endüstriye maddi hasar verilmesi durumlarında, 

Söz konusu Taraf, Ortak Komite'de konu hakkında danışmalarda bulunduktan 
sonra veya danışma talebinin Ortak Komite'ye havalesinin üzerinden otuz 
çalışma günü geçtikten sonra uygun tedbirleri alabilir. 

1'inci Paragrafın (iii) bendine aykırı uygulamalar sözkonusu olduğunda, 
yukarıda sözü edilen tedbirler, ancak GATT hükümlerinin bu tedbirlere 
uygulanabilir olduğu durumlarda ve yalnızca GATT ile veya GATT'ın 
gözetimiyle oluşturulmuş veya Taraflar arasında geçerli olan başka bir 
mekanizma tarafından belirlenen usul ve koşullar çerçevesinde uygulamaya 
konabilecektir. 

6- 2'inci Paragraftaki hiçbir hükme ters düşmeyecek şekilde Taraflar, profesyonellik 
ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları hesaba katarak bilgi değişiminde 
bulunacaklardır. 

MADDE 26 

Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

Türkiye veya İsrail önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında 
bulunduğu takdirde Türkiye veya İsrail, GATT çerçevesinde konulan şartlara veya 
Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VIIl'inci Maddesine uygun olarak sınırlı bir 
süre için ödemeler dengesi açığını kapamak üzere gerekenin ötesinde olmamak 
koşuluyla kısıtlayıcı tedbirler alabilirler. Türkiye ve İsrail, mevcut durum hakkında 
diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve tebdirleri kaldırma takvimini diğer tarafa 
sunacaktır. 

MADDE 27 

Ortak Komitelerin Kurulması 

1- Bu Anlaşma ile, bu Anlaşmaya Taraf her bir Devletin içinde temsil edileceği bir 
Ortak Komite kurulmuştur. Ortak Komite bu Anlaşmanın idaresinden sorumlu 
olacak ve onun düzgün şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. 
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2- Bu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, Taraflar bilgi değişiminde ve 
herhangi bir tarafın talebi üzerine Ortak Komite içinde danışmalarda 
bulunacaklardır. Ortak Komite Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretteki engellerin 
daha da ileri derecede ortadan kaldırılması olanağını inceleme altında tutacaktır. 

3- Ortak Komite 28 inci Madddenin 3 üncü Paragrafı uyarınca, bu Anlaşmada 
öngörülen hallerde kararlar alacaktır.Diğer konularda Ortak Komite tavsiyelerde 
bulunabilir. 

MADDE 28 

Ortak Komitenin Usulleri 

1- Bu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, Ortak Komite gerekli olduğu 
her zaman uygun bir düzeyde, bununla birlikte 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 Komitedeki temsilcisi bir kararı anayasal gereklerin 
tamamlanmasına bağlı olarak kabul ettiği takdirde, bu karar, içinde daha geç bir 
tarih belirtilmemiş ise, engelin kaldırıldığının bildirildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

4- Ortak Komite, kendi çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu 
kurallar, diğerlerinin arasında, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın tayini ve 
görev süresine dair hükümler de içerecektir. 

5- Ortak Komite görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için gerekli 
gördüğü ölçüde alt komiteler ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. 

MADDE 29 

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

1- Taraflar, Anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli genel 
ya da spesifik tedbirleri alırlar. Taraflar Anlaşma da ortaya konan hedeflerin 
gerçekleşmesini gözetirler. 

2- Taraflardan biri diğer_ Tarafın, Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü yerine 
getirmediği kanısına varırsa, uygun tedbirleri alabilir.Bunu yapmadan önce, özel 
aciliyeti olan durumlar dışında, Taraflarca kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak 
amacıyla, durumun etraflı şekilde incelenmesi için gerekli bütün bilgileri Ortak 
Komiteye sağlayacaktır. 

Tedbirlerin seçiminde, Anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek olanlara öncelik 
tanınır. 

Bu tedbirler derhal Ortak Komiteye bildirilir ve karşı Tarafların isteği üzerine Ortak 
Komitede tedbirlerle ilgili danışmalar yapılır. 
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MADDE 30 

Anlaşmazlıkların Halli 

1- Taraflardan her biri Anlaşmanın uygulanması ve yorumundan doğan her türlü 
anlaşmazlığı Ortak Komiteye götürebilir. 

2- Ortak Komite anlaşmazlığı bir karar almak suretiyle çözümleyebilir. 

3- Taraflardan her biri 2 inci Paragrafta atıfta bulunulan kararların uygulanması ile 
ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. 

4- Ortak Komiteye gönderilen bir anlaşmazlık, anlaşmazlığın intikalinden itibaren 60 
gün içinde veya Ortak Komitenin kararlaştırdığı daha uzun bir süre zarfında 
çözümlenmemiş ise her bir taraf diğerine 45 gün içinde bir hakem atadığı hakkında 
bildirimde bulunabilir. 

5- İki atanmış hakem, iki ay içerisinde, ortak kararla iki Tarafın da milliyetinden 
olmayan ve başkan olarak görev yapacak olan üçüncü bir hakem seçeceklerdir. 

6- Hakemler kararlarını oyçokluğu ile 90 gün içinde alırlar. 

7- Taraflardan her biri, hakemlerin kararlarının uygulanması için gerekli adımları 
atmakla yükümlüdür. 

MADDE 31 

Güvenlik istisnaları 

Bu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri Taraflardan birinin aşağıdaki amaçlarla 
her türlü önlemi almasını engellemez. 

a) Temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi için alınacak 
önlemler; 

b) Münhasıran askeri amaçlara yönelik olmayan mamüllerdeki rekabet koşullarına 
zarar vermemek şartıyla silah, mühimmat veya savaş malzemelerinin üretim veya 
ticaretiyle, yada savunma amaçları için zorunlu olan araştırma, geliştirme veya 
üretimle ilgili önlemler, 

c) Yasaların uygulanmasını ve düzenin korunmasını etkileyen ciddi iç karışıldıklar 
meydana gelmesi, savaş veya savaş tehdidi oluşturan diğer ciddi uluslararası 
gerginlikler ortaya çıkması halinde kendi güvenliği için zorunlu gördüğü, ya da 
barışı ve uluslararası güvenliği korumak amacıyla üstlendiği yükümlülükleri yerine 
getirmek için gerekli olan tedbirler. 
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MADDE 32 

Geliştirici Hüküm 

1- Taraflardan biri bu Anlaşma tarafından kurulan ilişkileri Anlaşmanın kapsamadığı 
alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, Anlaşmaya Taraf Devletlerin 
ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı olacağı görüşünü taşıdığı takdirde diğer 
tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. Taraflar, Ortak Komiteye, bu talebi incelemesi 
ve yerinde görmesi halinde kendilerine tavsiyelerde bulunması talimatını 
verebilirler. 

2- 1 inci paragraftaki usulün sonucu olarak ortaya çıkacak anlaşmalar işbu 
Anlaşmanın Taraflarının kendi usullerine göre onayına veya uygun bulma işlemine 
tabi olacaktır. 

MADDE 33 

Tadilat 

27 inci Maddenin 3 üncü Paragrafında atıfta bulunulanlar dışında kalan ve Ortak 
Komite tarafından onaylanan Anlaşma tadilatı, kabul için Taraflara sunulacak ve 
bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş usulüne uygun olarak yürürlüğe girecektir. 

MADDE 34 

Protokoller Ve Ekler 

Bu Anlaşmanın A ve B Protokolleri, I ila IX sayılı ekleri ve bu Anlaşmanın 
uygulanması ve hükümlerine ilişkin ortak deklerasyonlar işbu Anlaşmanın ayrılmaz 
parçasını oluşturur. Ortak Komite Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir. 

MADDE 35 

Başka Anlaşmalar Tarafından Düzenlenen Ticaret İlişkileri 

1- İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği düzenlemeleri değiştirmekdikçe gümrük 
birliklerinin, serbest ticaret bölgelerinin muhafazasına veya kurulmasına veya sınır 
ticareti için düzenlemelere gidilmesine engel teşkil etmiyecektir. 



— 17 — 

2- Gümrük birliği veya serbest ticaret alanları kuran anlaşmalar hakkında ve 
gerektiğinde üçüncü ülkelerle Tarafların kendi ticaret politikalarıyla ilgili diğer temel 
meseleler üzerinde, Ortaklık Komitesinde Taraflar arasında danışmalar yapılacaktır. 

MADDE 36 

Ülkesel Uygulanma 

Bu Anlaşma Tarafların gümrük sınırları içinde ve serbest ticaret bölgelerinde 
uygulanacaktır. 

MADDE 37 

Sona Erme 

Anlaşma sınırsız bur süre için akdedilmiştir. 

Her bir Taraf bu Anlaşmanın feshini diğer tarafa diplomatik yollardan, yazılı olarak 
ihbar edebilir. Bu Anlaşma ihbar tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 38 

Yürürlüğe Giriş 

Bu Anlaşma onay veya kabul belgelerinin karşılıklı olarak değişimi tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecektir. 

B U N U N KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu 
Anlaşmayı imzalamışlardır. 

İşbu Anlaşma 'de, 5776'ya tekabül eden 1996 
tarihinde İngilizce dilinde düzenlenmiştir. 

T ü r k i y e Cumhuriyeti A d ı n a İsrai l Devleti H ü k ü m e t i A d ı n a 
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EK I 
3'üncü Maddede Atıfta Bulunulan Ürünlerin Listesi 

TARİFE 
BAŞLIĞI 

K I S A ÜRÜN TANIMI 

2905.43. Manniiol 
2905.44. D-gJusitol (sorbitol) 
3302.10.29 Koku veren hammadde karışımları 
35.01 
35011010 
35011050 
35011090 

35019090 

Kazein 
Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar 
Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya mahsus olanlar 
Diğerleri 
Diğerleri 
Diğerleri 

35.02 

35021110 
35021190 

35021910 
35021990 

35022010 

35022091 
35022099 

35029020 
35029070 
35029090 

Atbüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80 den fazla peyntraHı suyu proteini 
içeren iki veya daha fazla peyniralb suyu proteini konsantre dahil), aJbüminatlar ve diğer albümin türevleri 
Yumurta afbüminl (ovatbümin): 
Kurutulmuş: 
insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler 
Diğerleri 
Diğerleri 
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler 
Diğerleri 
Süt atbümini, (iki veya daha fazla peyniralb suyu proteini konsantreleri dahil). 
İnsan gıdası olarak kullanılmaya eh/erişti olmayan veya elverişsiz hale getirilen 
Diğerleri 
Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde) 
Diğerleri 
Diğerleri 
Atbüminler (yumurta albümini "ovatbümin" ve süt atbümini lakralbümin" hariç 
insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler 
Diğerleri 
Albüminler ve diğer afcümin türevleri 

3505.10. 
3505.10.10 
3505.10.90 
3505.20. 

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar 
Dekstrinler 
Diğerleri 
Tutkallar 

38.09 

3809.10. 

38099100 
38099200 
38099300 

Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan 
türde "apre veya finisaj" müstahzarları, boyayıa maddelerin sabitleşbrilrnesini veya boyama işlemini 
hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler 
Esası nişasta! madde olanlar 
Diğerleri 
Tekstil ve benzeri endüstJrUer (3809.91.00.90.11,19 hariç) 
Kağıt ve benzeri endüstriler (3809.92.00.90.00 hariç) 
Deri ve benzeri endüstriler (3809.93.00.90.00 hariç) 

3824.60. Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda bebrüten sorbitol hariç) 
45.01 

45011000 
45019000 

Tabu mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); döküntü mantar; kırılmış .granül veya toz haline 
getirilmiş mantar 
Tabi mantar (İşlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) 
Diğerleri 

53.01 Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik hafine getirilmemiş); keten kıtık döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme 
suretiyle elde edilen döküntü dahil): 

53.02 Kendir(cannabis sativa L ) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik 
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil): 
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E K II 

4'üncü Maddenin 3'üncü Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

İsrail bu Ek'in A ve B Tablolarında yeralan tekstil ve konfeksiyon ürünlerindeki 
gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergi resimleri aşağıdaki takvime göre kaldıracaktır. 

İsrail Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, gümrük vergilerini liberalizasyon 
programı çerçevesinde ulaşılacak nihai koruma oranlarını dikkate alarak Tablo A'da yer 
alan ürünleri %12 Tablo B de yeralan ürünlerde %8 puan oranında indirime tabi 
tutacaktır. 
Kalan vergiler, gerek ad valorem gerek spesifik olsun, aşağıdaki gibi indirilecektir. 

-1 Eylül 1997 tarihinde 2/3'e, ' 
-1 Eylül 1998 tarihinde 1/3'e indirilecek; 
-1 Ocak 2000 tarininde kalan vergiler ortadan kaldırılacaktır. 
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EK II -YE AİT TABLO A 

(İsrail Gümrük Kodlan) 

42021200 52101990 54077390 551433Ö0 56039290 58022013 59031030 
42022290 52102190 54077490 55143900 56039310 58022015 59031044 
42023290 52102290 54078190 55144100 56039390 58022032 59031049 
42029240 52102990 54078290 55144200 56039410 58022040 59031099 
42029290 52103190 54078390 55144300 56039420 58022091 59032019 
51121100 52103290 54078490 55144900 56039490 58022099 59032021 
51121900 52103990 54079190 55151100 56071000 58023014 59032022 
51122000 52104100 54079290 55151200 56072100 58023015 59032023 
51123000 52104200 54079390 55151300 56072900 58023032 59032029 
51129000 52104900 54079490 55151900 56073000 58023034 59032030 
51130010 52105100 54081090 55152100 56074100 58023040 59032049 
52081190 52105200 54082190 55152200 56074900 58023059 59032099 
52081290 52105900 54082290 55152900 56075000 58023071 59039019 
52081390 52111190 54082390 55159100 56079090 58023079 59039021 
52081990 52111290 54082490 55159200 57011000 58023091 59039029 
52082110 52111990 54083190 55159900 57019000 58023099 59039030 
52082190 52112190 54083290 55161100 57021000 58039010 59039059 
52082290 52112290 54083390 55161200 57022000 58041013 59039099 
52082390 52112990 54083490 55161300 57023100 58041032 59050014 
52082990 52113190 55121100 55161400 57023290 58041040 59050015 
52083190 52113290 55121900 55162100 57023910 58042110 S90S0060 
52083290 52113990 55122100 55162200 57023990 58042140 59050071 
52083390 52114100 55122900 55162300 57024100 58042199 59050072 
52083990 52114200 55129100 55162400 57024290 58042940 59050081 
52084100 52114300 55129900 55163100 57024910 58042993 59050083 
52084200 52114900 55131100 55163200 57024990 58043011 59050084 
52084300 52115100 55131200 55163300 57025100 58043040 59050086 
52084900 52115200 55131300 55163400 57025200 58043093 59061011 
52085100 52115900 55131900 55164100 57025910 58050000 59061019 
52085200 52121190 55132100 55164200 57025990 58079021 59069911 
52085300 52121290 55132200 55164300 57029100 58079029 59069919 
52085900 52121390 55132300 55164400 57029200 58081090 59070099 
52091190 52121400 55132900 55169100 57029910 58101010 60011000 
52091290 52121500 55133100 55169200 57029990 58101090 60012100 
52091990 52122190 55133200 55169300 57031090 58109110 60012210 . 
52092190 52122290 55133300 55169400 57032090 58109190 60012229 
52092290 52122390 55133900 56031110 57033090 58109210 60012293 

52092990 52122400 55134100 56031190 57039020 58109290 60012299 
52093190 52122500 55134200 56031210 57039090 58109910 60012900 
52093290 54074190 55134300 56031240 57050091 58109990 60019100 
52093990 54074290 55134900 56031290 57050099 58110047 60019210 

52094100 54074390 55141100 56031310 58021112 58110062 60019229 
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52094200 
52094300 
52094900 
52095100 
52095200 
52095900 
52101120 
52101190 
52101290 
60023090 
60024110 
60024130 
60024141 
60024149 
60024190 
60024211 
60024219 
60024231 
60024233 
60024239 
60024241 
60024242 
60024249 
60024291 
60024299 
60024310 
60024331 
60024339 
60024352 
60024359 
60024390 
60024910 
60024932 
60024939 
60024941 
60024949 
60024990 
60029110 
60029120 
60029141 
60029149 
60029190 
60029211 

54074490 
54075190 
54075290 
54075390 
54075490 
54076190 
54076990 
54077190 
54077290 
60029929 
60029941 
60029949 
60029999 
61011000 
61012000 
61013000 
61019000 
61021000 
61022000 
61023000 
61029000 
61031100 
61031200 
61031900 
61032100 
61032200 
61032300 
61032900 
61033100 
61033200 
61033300 
61033900 
61034100 
61034200 
61034300 
61034900 
61041100 
61041200 
61041300 
61041900 
61042100 
61042200 
61042300 

55141200 
55141300 
55141900 
55142100 
55142200 
55142300 
55142900 
55143100 
55143200 
61046900 
61051000 
61052000 
61059000 
61061000 
61062000 
61069000 
61071100 
61071200 
61071900 
61072100 
61072200 
61072900 
61079100 
61079200 
61079900 
61081100 
61081900 
61082100 
61082200 
61082900 
61083100 
61083200 
61083900 
61089100 
61089200 
61089900 
61091010 
61091090 
61099010 
61099090 
61101000 
61102000 
61103000 

56031390 
56031410 
5603T1420 
56031490 
56039110 
56039130 
56039190 
56039210 
56039240 
61122000 
61123100 
61123900 
61124100 
61124900 
61130090 
61141000 
61142000 
61143000 
61149000 
61151111 
61151119 
61151191 
61151199 
61151211 
61151219 
61151291 
61151299 
61151911 
61151919 
61151991 
61151999 
61152011 
61152019 
61152091 
61152099 
61159111 
61159119 
61159192 
61159199 
61159211 
61159219 
61159292 
61159299 

58021114 
58021132 
58021140 
58021191 
58021912 
58021914 
58021931 
58021940 
58021991 
62021100 
62021200 
62021300 
62021900 
62029100 
62029200 
62029300 
62029900 
62031100 
62031200 
62031900 
62032100 
62032200 
62032300 
62032900 
62033100 
62033200 
62033300 
62033900 
62034100 
62034200 
62034300 
62034900 
62041100 
62041200 
62041300 
62041900 
62042100 
62042200 
62042300 
62042900 
62043100 
62043200 
62043300 

58110068 
58110071 
58110073 
58110089 
58110093 
58110095 
59031019 
59031021 
59031029 
62059000 
62061000 
62062000 
62063000 
62064000 
62069000 
62071100 
62071900 
62072100 
62072200 
62072900 
62079100 
62079200 
62079900 
62081100 
62081900 
62082100 
62082200 
62082900 
62089100 
62089200 
62089900 
62091010 
62091020 
62091040 
62091060 
62091090 
62092010 
62092090 
62093010 
62093090 
62099010 
62099050 
62099060 

60019299 
60019900 
60021000 
60022000 
60023010 
60023030 
60023040 
60023052 
60023059 
62114110 
62114190 
62114210 
62114290 
62114310 
62114390 
62114910 
62114990 
62121010 
62121090 
62122000 
62123000 
62129010 
62129099 
62131000 
62132000 
62139000 
62141000 
62142000 
621443000 
62144000 
62149000 
62151000 
62152000 
62159000 
62160090 
62171030 
62179000 
63011000 
63012000 
63013000 
63014000 
63019010 
63019090 
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60029219 61042900 61109000 61159311 62043900 62099090 63021010 
60029221 61043100 61111030 61159319 62044100 62101000 63021090 
60029223 61043200 61111040 61159392 62044200 62102090 63022110 
60029229 61043300 61111070 61159399 62044300 62103090 63022190 
60029231 61043900 61111090 61159911 62044400 62104090 63022210 
60029232 61044100 61112030 61159919 62044900 62105090 63022220 
60029239 61044200 61112040 61159992 62045100 62111100 63022290 
60029291 61044300 61112090 61159999 62045200 62111200 63022910 
60029299 61044400 61113030 61172000 62045300 62112000 63022990 
60029310 61044900 61113040 62011100 62045900 62113110 63023110 
60029321 61045100 61113090 62011200 62046100 62113190 63023190 
60029329 61045200 61119030 62011300 62046200 62113210 63023210 
60029352 61045300 61119040 62011900 62046300 62113290 63023220 
60029359 61045900 61119090 62019100 62046900 62113310 63023290 
60029390 61046100 61121100 62019200 62051000 62113390 63023910 
60029910 61046200 61121200 62019300 62052000 62113910 63023990 
60029922 61046300 61121900 62019900 62053000 62113990 63024000 
63025100 
63025200 
63025300 
63025900 
63026000 
63029100 
63029200 
63029310 
63029390 
63029900 
63031100 
63031200 
63031900 
63039100 
63039200 
63039900 
63041100 
63041900 
63049100 
63049220 
63049290 
63049310 
63049390 
63049910 
63049990 
63069100 
63069900 
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EK H'YE AİT TABLO B 
(İsrail'in Gümrük Kodlan) 

51061010 
51062010 
51071010 
51072010 
51081010 
51082010 
51091010 
51099010 
51100011 
51100091 

52041100 
52041900 
52051100 
52051200 
52051300 
52051400 
52052100 
52052200 
52052300 
52052400 
52053100 
52053200 
52053300 
52053400 
52054100 
52054200 
52054300 
52054410 
52054490 
52061100 
52061200 
52061300 
52061400 
52061500 
52062100 
52062200 
52062300 
52062400 
52062500 
52063100 
52063200 
52063300 
52063400 
52063500 
52064100 
52064200 
52064300 
52064400 
52064500 

55081000 
55082000 
55091110 
55091220 
55092110 
55092220 
55093100 
55093290 
55094110 
55094220 
55095120 
55095220 
55095320 
55095920 
55096110 
55096190 
55096210 
55096290 
55096910 
55096920 
55099120 
55099220 
55099910 
55099920 
55101120 
55101230 
55102020 
55103030 
55109030 
55111020 
55111030 
55112020 
55112030 
55113030 
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EK III 
4 üncü Maddenin 4 üncü Paragrafında Atıfta Bulunulan 

İsrail'in Gümrük Kodlan 

31021090 
31023090 
31028000 

36050000 

39211230 
39211320 
39211980 
39219084 
39219085 
39219091 
39219092 

4410 hariç 44101110,44101910 
4412 hariç 44121310,44121410,44121920,44122210,44122910,44129210, 

44129910, 
441820 

48025290 
48030050 
48030090 
4817 
4818 hariç 481850 
481910 
481920 
48201010 

482020 
48209090 
48231190 
48231900 
48235900 

64 hariç 640210. 64029121, 64029921, 640310, 64035111, 64035911, 64039911. 
64041110, 64041191, 64042110, 6406 

700310 
7004 
70051090 
70052190 
70052990 
70193990 
70199090 

7113 hariç 71131130,71131920,71132010 

72131000 
72142000 



72171099 
72172099 
72179099 

7303 
73061011 
73061090 
73062011 
73062090 
73063090 
73066099 
73069099 
730710 
73079110 
73079290 
73079340 
73079399 
73079920 
73083010 
73089030 

731815 
73221120 
73239329 
732510 
73259990 

82075010 
82076010 

831110 

85011049 
85011099 
85012019 
85012099 
85013120 
85013159 
85013199 
85013250 
85013290 
85013390 
85013490 
85014099 
85015199 
85015290 
85015390 
85016199 
85016290 
85016390 
85016490 
85041000 
85042191 
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850422 
850423 
85043121 
850433 hariç 
850434 
85045020 
85045090 hariç 
85071010 
85072010 
8536 hariç 

85441120 
85441920 
85442090 
854430 
854441 hariç 
854449 hariç 
854450 hariç 
854460 hariç 

85043310 

85045091 

85361091, 85362020, 85362091, 85363030, 85363091, 
85364110,85364191, 
85364910, 85364991, 85365010, 85365091, 85366940, 85369030, 
85369091 

85444121,85444141 
85444921. 85444941, 85444943 
85445121, 85445141, 85445921, 85445941 
85446041 



EK IV 

4'üncü Maddenin 6'ıncı Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Türk Gümrük Tarifeleri Kısa Ürün Tanımı Temel Vergi 
Oranı 

42.02 Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük 
kılıftarı, dürbün mahfazalan, fotoğraf makinası mahfazalan, müzik 
aletleri mafhazalan, silah ve tabanca kılıf ve benzeri mafhazalan; tabii 
veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde 
yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş 
liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu 
maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantalan, tuvalet 
çantaları, sırt çantalan, el çantalan.erzak çantalan.portföyler.para 
keseleri,harita ve kimlik mafhazalan, sigara kurulan, tabaka ve tütün 
kese ve kutulan, takım çantalan, spor çantalan, şişe mahfazalan, 
mücevher kutulan, pudra- baharat-barut kutulan, bıçak kıhflan ve 
benzeri mafhazalan (4202.19.90.50; 4202.39; 4202.99 hariç) 

22 

4202.19.90.50.00 Bakırdan olanlar 20.3 
4202.39 Diğerleri 20.3 
4202.99 Diğerleri 21.1 
73.12 Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, 

örme halatlar.bucurgat halatlan ve benzerleri (elektrik işlerinde 
kullanılmak üzere izole edilmemiş): (7312.10.10; 7312.10.30; 
7312.10.51; 7312.10.59; 7312.10.79; 7312.90.10; 7312.90.90 
hariç) 

17.8 

7312.10.51.00.00 
7312.10.59.00.00 

Bakır-çinko alaşımlan (pirinç) ile kaplanmış olanlar 14.2 

7312.10.79.00.00 Diğerleri 15.4 
7312.90.90.10.00 Diğerleri 15.5 
8701.90.11.00.00 Motor gücü 18kWı geçmeyenler 29.5 

8701.90.15.00.00 Motor gücü 18 kw'ı geçenler fakat 25 kvv'ı geçmeyenler 29.5 

8701.90.21.00.00 Motor gücü 25 kvv'ı geçenler fakat 37kw'ı geçmeyenler 29.5 
8701.90.25.00.00 Motor gücü 37 kvv'ı geçenler fakat 59 kw'ı geçmeyenler 29.5 
8701.90.31.00.00 Motor gücü 59 kvv'ı geçenler fakat 75 kvv'ı geçmeyenler 29.5 
8701.90.50.00.00 Kullanılmış traktörler 29.5 
8702.10.11.12.00 
8702.10.19.12.00 
8702.90.11.12.00 
8702.90.19.12.00 

Midibüs . 27.9 

8702.10.91.12.00 
8702.10.99.12.00 
8702.90.31.12.00 
8702.90.39.12.00 

Midibüs 27.2 

8702.10.11.13.00 
8702.10.19.13.00 
8702.90.11.13.00 
8702.90.19.13.00 

Minibüs 27.9 
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Türk Gümrük Tarifeleri Kısa Ürün Tanımı Temel Vergi 
Oranı 

8702.10.91.13.00 
8702.10.99.13.00 
8702.90.31.13.00 
8702.90.39.13.00 

Minibüs 27.2 

8703.21.10.10.00 
8703.21.90.10.00 

Silindir hacmi 1000cm3'ü geçmeyenler 26.8 

8703.22.19.10.00 
8703.22.90.10.00 
8703.31.10.10.00 
8703.31.90.10.00 

Silindir hacmi 1000cm3 'ügeçen fakat 1500cm3 'ügeçmeyenler 32 

8703.23.19.11.00 
8703.23.90.11.00 
8703.32.19.11.00 
8703.32.90.11.00 

Silindir hacmi 1500cm3'ü geçenler fakat 1600 cm3 'ü geçmeyenler 33 

8703.23.19.12.00 
8703.23.90.12.00 
8703.32.19.12.00 
8703.32.90.12.00 

Silindir hacmi 1600cm3'ü geçenler fakat 2000cm3'ü geçmeyenler 33 

8704.21.31.00.00 
8704.22.91.00.00 
8704.23.91.00.00 
8704.31.31.00.00 
8704.32.91.00.00 

Silindir hacmi 25OO-2800cm3 geçen yeni taşıma araçlan 30.3 

8704.21.39.00.00 
8704.22.99.00.00 
8704.23.99.00.00 
8704.31.39.00.00 
8704.32.99.00.00 

Silindir hacmi 2500-2800cm3 ~ ü geçen yeni taşıma araçları 30.3 

8704.21.91.00.00 
8704.31.91.00.00 

Silindir hacmi 2500-2800 cm3'ü geçmeyen yeni araçlar 27.2 

8704.21.99.00.00 
8704.31.99.00.00 

Silindir hacmi 2500-2800 cm3'ü geçmeyen kullanılmış, araçlar 27.2 

8711.10 Silindir hacmi 50 cm3'ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu 
olanlar: 

21 

8711.20 Silindir hacmi 50 cm3'ü geçen fakat 250 cm3'ü geçmeyen içten 
yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar 

21 

87.12 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar 24.8 
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EK V 

4'üncü Maddenin 6'ıncı Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Türk Gümrük 
Tarifeleri 

Kısa Ürün Tanımı 

61.02 Kadınlar ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar .kolsuz 
ceketler,,pelerinler 

61.03 Erkekler ve erkek çocuklar için takım 
elbiseIer,takımlar,ceketler,blazer!er,şortlar 

61.04 Kadınlar ve kız çocuklar için takım 
elbiseler,takımlar,ceketler,blazerler .şortlar 

61.05 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme) 
61.06 Kadınlar ve kız çocuklar çin bluzlar.gömlekler, gömlek-bluzlar 

(örme) 
61.07 Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar.slipler, gece gömlekleri, 

pijamalar 
61.08 Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, 

slipler.bomozlar 
61.09 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer içgiyim (örme) 
61.10 Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler v.b. eşya (örme) 
61.11 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları (örme) 
61.12 Spor, kayak, ve yüzme kıyafetleri (örme) 
61.15 Külotlu çoraplar, kısa ve uzun konçlu çpraplar.soketler (örme) 
62.01 Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, ceketler, 

yağmurluklar anoraklar 
62.03 Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, 

ceketler, blazerler.pantolonlar 
62.04 Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, 

pantolon etekler 
62.06 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, ve gömlek bluzlar 
62.07 Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, klotlar, slipler, 

pijamalar 
62.09 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı 
62.11 Diğer giyim eşyası:Spor, kayak, yüzme kıyafetleri 
62.12 Sutyenler, korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, jartiyerler 
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EK VI a 
4'üncü Maddenin 7'inci Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Aşağıda sayılan İsrail menşeliürürüere Türkiye'de uygulmangümrük vergileri, 
aşağıdaki takvime göre aşamalı olarak 
- Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin 2/3'ü düzeyine; 
-1 Ocak 1998 tarihinde temel vergilerin 1/3'ü düzeyine indirilecek, 
-1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler ortadan kaldınlacakhr. 

Türk Gümrük Kodu Kısa Ürün Tanımı 
44.10 Yonga levha ve benzeri levhalar ve ağaçtan veya diğer odunsu 

maddelerden benzeri levhalar 
44.11 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar 
44.12 Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş 

ağaçlar 
4802.52 m2 ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar fakat 150 gr.ı geçmeyenler 

4803.00 Tuvalet ve yüz temizliği,sağlık, ev ikilerinde kullanılan ince kağıt, 
havlu.selüloz vatka 

4817 Mektup zarfları, kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları 
bunların kağıt ve kantondan kutuları.poşetler 

4818 Tuvalet kağıtları .selüloz vatka veya selüloz liflerden tabakalar 
4819.10 Oluklu kağıt veya kartondan kutu ve mahfazalar 
481920 Oluklu olmayan kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve mahfazalar 

4819.40.00.11.00 Çimento ve gübre torbaları 
4820.10 Kayıt defterleri, hesap, not, sipariş,hatara defterleri 
4820.20 Müsvette defterleri 
4820.90 Diğer kayıt, hesap,not,sipariş vb. defterleri 
4823.11 Kendinden yapışkan olan diğer kağıt karton.selüloz lif tabakaları ve 

bunlardan mamul eşyalar 
4823.19 Diğer kağıt karton, selüloz, lif tabakaları ve bunlardan mamul eşyalar 

4823.59 Diğer, yazı işlerinde kullanılan kağıtlar 
64.02 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer 

ayakkabılar. 
64.03 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden,tabii veya terkip yoluyla elde 

edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar 
64.04 Dış tabanı kauçuktan,plastik maddeden,tabii veya terkip yoluyla elde 

edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan 
ayakkabılar 

64.05 Diğer ayakkabılar 
64.06 Ayakkabı aksamları 
7019.39 Diğerleri (cam lifleri) 
7019.90 Diğerleri (cam lifleri) 
73.05 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular 
73.06 Demir veya çeliktendiğer ince veya kaim borular ve içi boş profiller 
8544.70 Fiber optik kablolar 
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EK VI b 

4'ûnsü Maddenin 7'inci Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Türkiye aşağıda sıralanan İsrail menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini 
aşağıdaki takvime uygun olarak aşamalı bir şekilde kaldıracaktır. 

- Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin 1/3'ü seviyesine indirecek; 
-1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

Türk Gümrük 
Tarifeleri 

Kısa Ürün Tanımı 

70.03 Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (levha, yaprak 
veya profil halinde; emici veya yansıtıcı ya da yansıtıcı 
olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde 
işlenmemiş 

70.04 Çekme veya üfleme cam (yaprak halinde) (emici veya 
yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, 
fakat başka bir şekilde işlenmemiş) 

70.05 Float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam (yaprak 
halinde) (emici veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir 
tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş) 

73.03 Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller 
73.07 Boru bağlantı parçalan 
7318.15 Diğer vida ve cıvatalar 
85.04 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler ve endüktörler 
85.07 Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dahil) (kare 

veya dikdötgen şeklinde olsun olmasın) 
85.36 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen alektrik devrelerinin 

anahtarlanmasma veya korunmasına veya elektrik devresine 
veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik 
teçhizatı 

ex 85.44 izole edilmiş kablolar, teller ve diğer izole edilmiş elektrik 
iletkenler (8544.70 hariç) 
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E K V ı ı 

4'üncü Maddenin 8'inci Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Türkiye'nin bu Ek'te, İsrail'den yapılacak ithalat üzerindeki gümrük vergilerinin 
kaldırmasına ilişkin temel yaklaşımı Avrupa Birligi'ne yönelik taahhütleri ile bir paralellik 
kurmaktır. 

Türkiye'nin AB'ne dönük taahhütleri doğrultusunda gümrük vergilerinin kaldırılmasında 
İsrail kaynaklı ithalatta, bu Anlaşmanın 4'üncü Maddesinin 8'inci Paragrafında belirtilen takvim 
uygulanacak ve AB'ne bu konuda yapılacak herhangi bir iyileştirme otomatik olarak İsrail'den 
yapılacak ithalatta geçerli gümrük vergilerinin kaldırılmasına yansıtılacaktır. 

T Ü R K G Ü M R Ü K T A R I F E L E R I I N D I R I M L E R E 
(1996) K O N S O L I D E V ı 

7207.11.11.00.11 20 
7207.11.11.00.12 20 
7207.11.11.00.13 20 
7207.11.11.00.14 20 
7207.11.14.00.11 20 
7207.11.14.00.12 20 
7207.11.14.00.13 20 
7207.11.14.00.14 20 
7207.11.16.00.11. 20 
7207.11.16.00.12 20 
7207.11.16.00.13 20 
7207.11.16.00.14 20 
7207.19.11.00.00 7 
7207.19.14.00.00 20,6 
7207.19.16.00.00 20,6 
7207.19.31.00.00 7 
7207.20.11.00.11 20 
7207.20.11.00.12 20 
7207.20.11.00.13 20 
7207.20.11.00.14 20 
7207.20.15.00.11 20 
7207.20.15.00.12 20 
7207.20.15.00.13 20 
7207.20.15.00.14 20 
7207.20.17.00.11 20 
7207.20.17.00.12 20 
7207.20.17.00.13 20 
7207.20.17.00.14 20 
7207.20.51.00.00 7 
7207.20.55.00.00 7 
7207.20.57.00.00 7 



— 33 — 

T Ü R K G U M R U K T A R I F E L E R I 
(1996) 

I N D I R I M L E R E E S A S 
K O N S O L I D E V E R G I L E R 

7207.20.71.00.00 7 
7213.10.00.00.00 16 
7213.91.10.00.00 16 
7213.91.20.00.00 9 
7213.91.41.00.11 16 
7213.91.41.00.12 16 
7213.91.41.00.13 16 
7213.91.41.00.19 16 
7213.91.49.00.11 16 
7213.91.49.00.12 16 
7213.91.49.00.13 16 
7213.91.49.00.19 16 
7213.91.70.10.11 16 
7213.91.70.10.12 16 
7213.91.70.10.13 16 
7213.91.70.10.19 16 
7213.91.70.90.00 9 
7213.91.90.00.00 9 
7213.99.90.90.00 9 
7214.20.00.00.11 21,2 
7214.20.00.00.12 21,2 
7214.20.00.00.13 21,2 
7214.20.00.00.14 21,2 
7214.20.00.00.15 21,2 
7214.20.00.00.16 21,2 
7214.20.00.00.19 21,2 
7214.30.00.00.11 21,2 
7214.30.00.00.12 21,2 
7214.30.00.00.13 21,2 
7214.30.00.00.14 21,2 
7214.30.00.00.15 21,2 
7214.30.00.00.16 21,2 
7214.30.00.00.19 21,2 
7214.91.10.00.00 21,2 
7214.91.90.00.00 21,2 
7214.99.10.00.00 21,2 
7214.99.31.00.00 21,2 
7214.99.39.00.11 21,2 
7214.99.39.00.12 21,2 
7214.99.39.00.13 21,2 
7214.99.39.00.14 21,2 
7214.99.50.00.11 21,2 
7214.99.50.00.12 21,2 
7214.99.50.00.19 21,2 
7214.99.61.00.00 21,2 
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T Ü R K G Ü M R Ü K T A R I F E L E R I 

(1996) 

I N D I R I M L E R E E S A S 

K O N S O L I D E V E R G I L E R 

7214.99.69.00.11 
7214.99.69.00.12 
7214.99.69.00.13 
7214.99.69.00.14 
7214.99.80.00.11 
7214.99.80.00.12 
7214.99.80.00.19 
7214.99.90.00.00 
7215.90.10.00.00 
7216.10.00.10. İ l " 
7216.10.00.10.12 
7216.10.00.10.13 
7216.10.00.90.11 
7216.10.00.90.12 
7216.10.00.90.13 
7216.21.00.10.00 
7216.21.00.90.00 
7216.22.00.10.00 
7216.22.00.90.00 
7216.31.11.10.00 
7216.31.11.90.00 
7216.31.19.10.00 
7216.31.19.90.00 
7216.31.91.10.00 
7216.31.91.90.00 
7216.31.99.10.00 
7216.31.99.90.00 
7216.32.11.10.00 
7216.32.11.90.00 
7216.32.19.10.00 
7216.32.19.90.00 
7216.32.91.10.00 
7216.32.91.90.00 
7216.32.99.10.00 
7216.32.99.90.00 
7216.33.10.10.00 
7216.33.10.90.00 
7216.33.90.10.00 
7216.33.90.90.00 
7216.40.10.10.00 
7216.40.10.90.00 
7216.40.90.10.00 
7216.40.90.90.00 
7216.50.10.10.00 
7216.50.10.90.00 

21,2 
21,2 
21,2 
21,2 
21,2 
21,2 
21,2 
21,2 
10 

13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
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T U R K G Ü M R Ü K T A R I F E L E R I 
(1996) 

I N D I R I M L E R E E S A S 

K O N S O L I D E V E R G I L E R 

7216.50.99.10.11 13,5 
7216.50.99.10.19 13,5 
7216.50.99.91.00 13,5 
7224.90.05.10.00 12 
7224.90.05.20.00 12 
7224.90.08.10.00 12 
7224.90.08.20.00 12 

7224.90.15.10.00 12 
7224.90.15.20.00 12 
7227.20.00.00.00 8 
7228.20.11.00.00 10 
7228.20.19.00.00 10 
7228.20.30.00.00 10 
7228.30.20.00.00 10 
7228.30.41.00.00 10 
7228.30.49.00.00 10 
7228.30.61.00.00 10 
7228.30.69.00.00 10 
7228.30.70.00.00 10 
7228.30.89.00.00 10 
7228.60.10.00.00 10 

EK VIII 

4'üncü Maddenin 9'uncu Paragrafında atıfta bulunulan ürünler 

Türkiye ve İsrail aşağıda yeralan ürünlerdeki gümrük vergilerini ve eş etkili 
diğer vergi ve resimleri Anlaşmanın 4 'üncü Maddesinin 9'uncu Paragrafında 
belirtilen takvime uygun olarak kaldıracaklardır. 

A.S. Kodu 
69.10 

Kısa Ürün Tanımı 
Seramikten musluk taşları, lavabolar, küvetler ve sıhhi tesisatta 
kullanılan benzeri diğer eşya 
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EK IX 

22'inci Maddede Atıfta Bulunulan Fikri Sinai Ticari Mülkiyet H a k l a r ı 

1. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen 3'üncü yılın bitimine kadar İsrail 
Türkiye'nin katılacağı veya taraf olduğu aşağıdaki çok taraflı fikri, sınai ve ticari 
mülkiyet haklarını düzenleyen sözleşmelere katılacaktır. 

- Edebi ve Sanatsal Çalışmaların Korunmasına ilişkin Bern Sözleşmesi 
(Paris Metni, 1971) 

-"Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması'na Ek Protokol 
(Madrid, 1989) 

2. Aynı şekilde Türkiye'de İsrail'in katılacağı veya taraf olduğu aşağıda adı geçen 
sözleşmelere, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen 3'üncü yılın bitimine kadar 
katılacaktır. 

- Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması'na Ek Protokol 
(Madrid, 1989) 
- Patent İşlemleri Amacıyla Mikro- organizmaların Saklanmasının Uluslararası 

Tanınmasına ilişkin Budapeşte Anlaşması (1980' de onaylanan 1977 
tarihli) 

- Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin UPOV Cenevre Sözleşmesi 
(1991 Cenevre Metni) 

3. Ortak Komite Taraflara, bu alanda diğer çok taraflı sözleşmelere katılmalarını 
tavsiye edebilir. 

4. İsrail, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen ikinci yılın sonuna 
kadar Fonogram Üreticileri, Kullanıcılarının ve Yayım Örgütlerinin Korunmasına İlişkin 
Uluslararası Roma Sözleşmesini (1961) onaylayacaktır. 

5. Taraflar aşağıdaki uluslararası Sözleşmelerden doğan yükümlülükleri 
üstlenmenin önemini teyit ederler: 

- Sinai Mülkiyetin Uluslararası Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi (1979'da 
değiştirilen 1967 tarihli Stokholm Metni) 

- Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin UPOV Cenevre Sözleşmesi 
(1991 Cenevre Metni) 

- Patent İşbirliği Anlaşması (1979'da değiştirilip 1984'te onaylanan 1970 tarihli 
Vaşington Anlaşması) 

- Patent İşlemleri Amacıyla Mikro- organizmaların Saklanmasının Uluslararası 
Tanınmasına ilişkin Budapeşte Anlaşması (1980' de onaylanan 1977 

tarihli) 



PROTOKOL A 

MADDE I 

Bu Protokol Anlaşmanın II nci bölümünde belirtilen ürünlere uygulanacaktır. 

MADDE II 

1. Aksi bu Protokolde belirtilmedikçe, bu Protokol uyarınca yapılacak gümrük 
vergisi indirimleri ithalatın gerçekleştiği zamanda uygulanan M F N oranları 
üzerinden yapılacaktır. 

2. Taraflarca verilen tavizler, GATT/WTO yükümlülüklerinden doğan ticaret 
politikaları önlemleri ve tarım politikalarının uygulanmalarına engel teşkil 
etmez. 

MADDE III 

Türkiye ve İsrail birbirlerine bu Protokol'ün Ek I ve Ek II'de yer alan tarım ve 
balıkçılık ürünlerinde, Anlaşmanın B Protokolünün menşe kurallarına ilişkin 
hükümlerine uygun olarak tercihli muamelede bulunacaklardır. 

MADDE IV 

1. İsrail ek I de yer alan Türkiye menşeli ürünlerde, ithalat vergilerini, Kolon 
B'de gösterilen tarife kotaları sınırlamaları çerçevesinde ve Kolon C'de 
gösterilen özel hükümlere uygun olarak , Kolon A'da gösterilen düzeye 
indirecek veya sıfırlayacaktır 

2. Tarife kotalarını aşan miktarlardaki ithalata M F N vergileri uygulanacaktır. 
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MADDE V 

1. Türkiye Ek II'de yer alan İsrail menşeli ürünlerde ithalat vergilerini, Kolon Cde 
gösterilen tarife kotaları sınırlamaları çerçevesinde ve Kolon D'de gösterilen 
özel hükümlere uygun olarak, kolon A da gösterilen düzeye indirecek veya 
sıfırlayacaktır. 

2. Türk Gümrük Tarifesinin ad valorem ve spesifik vergilerin uygulanmasını 
öngördüğü ve Ek II'de yer alan işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye, ad valorem 
gümrük vergilerini Kolon A'da belitilen oranlara indirecek veya sıfırlayacak ve 
Kolon B'de gösterilen tam veya indirilmiş spesifik vergileri Kolon Cde 
gösterilen tarife kotaları sınırlamaları içinde ve bu Ek'in D Kolonunda gösterilen 
spesifik hükümler çerçevesinde uygulayacaktır. İndirilmiş spesifik oranlar 
Avrupa Birliği menşeli ürünlere uygulanan oranlar olacaktır. 

3. Tarife kotalarını aşan miktarlardaki ithalata MFN vergileri uygulanacaktır. 

4. Türkiye tarafından İsrail'e işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi payı ile ilgili 
verilecek tavizler, sanayi payı Gümrük Birliğinin kapsamında bulunduğundan, 
hiçbir şekilde, İsrail'e AB tarafından verilenlerden daha elverişli bir şekilde 
olmayacaktır. 

MADDE VI 
Ortak Komite; 

-HS in 01-24 üncü fasıllarında yer alan tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık 
ürünleri listesini genişletmeye, 
-Ek I ve Ek II' de belirtilen oranlan değiştirmeye, 
- tercihli tarifeye tabi olacak miktarları değiştirmeye 
karar verebilir. 

MADDE VII 

Taraflar tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde birbirlerine tanıdıkları 
tercihli düzenlemeleri, karşılıklı yarar ve mütekabiliyet temelinde düzenli olarak 
incelerler. Ortak Komite veya Ortak Komite tarafından görevlendirilen özel bir 
tarım komitesi, bu protokolün kapsadığı ürünlerin ticaretinden doğan her türlü 
problem ve düzenlemeler ile ilgilenir. 



P R O T O K O L A, EK I 
Türkiye orijinli tarım ve işlenmiş tarım Ürünlerinin İsrail'e ithalatında uygulanacak vergi düzeyi ve tarife kotası 

miktarları 

İsrail 
Gümrük 
kodu 

Ü R Ü N T A N I M I 
VtrRt ('/.) v t j » Mr 'N |V.) ılilıayladc» 

yupıİHCKİı tallrim 
Tarife Kulası 

(tun) 
özel hükümler 

A II C 
0802.21.22 Fındık A 100 

0802.50 00 Anlep (ıslığı 0 100 

0804.20.90 İncir (kuru) 9 6 . 
0813.10 00 Kayısı (kuru) 0 50 
1512.11.19 Ayçiçek y«gı 9 500 

I5IJ.2I.29 Mısır yağı 9 500 

151620 Ayçiçek ve mısır yağı karışımları 9 200 
1604. 14 Tuna balımı konservesi 0 15 

16 05 
Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvan, 
yumuşakça ve tli£. su omurgasızları 

15 iminim 

1806.32 

Doldurulmamış kalıp dilim veya çubuk halinde çikulaia 
müstahzarları 

0 -

1806 90.90 Diğer çikolatalı mamuller 0 -
1905.3010 

190S.3090 Gofretler 
10 ı 0.82 NIS/kg 

101 0.32NIS/Vg 50 

2005.10 Konserve zeytin 20 % indirim 500 
2005.90 Di* ve ıdı ta karıl (2Ü05 90 10 luvuc IUIK) 

20 % indirim 500 

2007.99 İşlenmiş findik .0 | 
2008.40 Amıul {konserve) 

11» veya 12 

•/«I3.5 ve V.15.2 vergi 
uygulananlar için azami mM 2 

vergi. Diğerleri için azami *'«10 
vergi 2008.50 

kayısı (konserve) 11» veya 12 

•/«I3.5 ve V.15.2 vergi 
uygulananlar için azami mM 2 

vergi. Diğerleri için azami *'«10 
vergi 

2008.60 Kiraz konserve 

11» veya 12 

•/«I3.5 ve V.15.2 vergi 
uygulananlar için azami mM 2 

vergi. Diğerleri için azami *'«10 
vergi 

2008.70 Şeftali (konserve) 

11» veya 12 

•/«I3.5 ve V.15.2 vergi 
uygulananlar için azami mM 2 

vergi. Diğerleri için azami *'«10 
vergi 

2001.19 Hazırlanmış vc işlenmiş fındık 12 veya 14 -

".»16 vcıgi ııygulunaıılaı içi» 
azami *.«12 vergi. 1.21.S vergi 
uygulananlar için azami %14 

vergi. 
2102.10.31 Ekmekçi mayası (kuru) 50 % indirim -
22.01 su (mineral) 50 •/• indirim -
22.03 llira 50 */• indirim -
2402.20 Tutun içeren sigaralar o -



İsrail 
Gümrük 
kodu 

ÜRÜN TANİMİ V.r»i (V.) veya MKN (V.) <lül>;inj.u 
y»pıl»c»k İNilIrİM 

Tu ılfe Kolası 
(tun) Bul lıUkUıııkr 

\ II 
24.03 Diğer işlenmiş tütünler 20 % indirim -
2905.43 Mınnilol 0 -
2905.44 D-glusilul (sorbilol) 0 -
3302.10.29 Diğer (koku veren maddelerin karışımları) 0 -

38.09 Kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan lürde "apre 
veya finisaj" malzemeleri 

3809.10 Esası nişaslalı madde olanlar 0 -
Diğer 

3809.91 00 
Mensucat sanayiinde veya diğer sanayilerde kutlanılan 
tür ile olanlar 0 -

3809.9200 
Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan lilrde 
ulanlar 0 -

3809 93 00 
Deri sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde 
ulanlar 0 -

3824.60 
üurtıilul (2905.44 ali puzisyanunda betimlen suıbiltıl 
hariç) Ü -

45.01 

Tabii manlar (işlenmemi} veya basil bir şekilde 
hazırlanmış); dökünlü majılar.kmlnuş.graiHil veya luz 
haline gelirlimi} manlar 

4501 10 00 
Tabii mantar (işlenmemiş veya basil bir şekilde 
hazırlanmış) 0 -

4501.90.00 Diğerleri 0 • 

53.01 
Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş), 
kelen kılık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve dilme 
sureliyle elde edile» dökünlü dahil) 

U -

53.02 

Kendir (cannabis saliva 1..) (hanı veya işlenmiş Takat iplik 
haline getirilmemiş); kendir kılık ve dök ünlüleri (iplik 
döküntüleri ve diline sureliyle elde edilen döküntüler 
dahil) 

U -

4^ 



PROTOKOL A, EK 2 
İsrail orijinli tarım ve işlenmiş tarım Ürünlerinin Türkiye'ye ithalatında uygulanacak vergi oranları ve tarife kotaları 

T ü r k gümrük 
kodu Ü r ü n t a n ı m ı 

Vergif*/.) veya MFN 
(%)düıeymden 

yapılacak İndirim 

spesifik 

vergi(ecu/100kg) 

Tarife kotası j ö " ' 

(ton) hükümler 
A B C D 

0804.40 Avokado armudu muaf . 100 
y.0604 50 y. Mango muaf 100 
y 0810 90.85.00.19 y. diğerleri (perslmmon) muaf 100 
1209 91 Sebze tohumları % 50 indiıım 10 

1806 31 
Doldurulmamış kalıp dilim veya çubuk halinde çikolata 
müstahzarları 0 EA bakınız dipnot 1 

y. 1806.32 y.Doldurulmuş çubuk halinde çikolata müstahzarları 0 EA . bakınız dipnot 1 
y.1806.90 y. kakaolu helva 0 EA bakınız dipnot 1 
1904.10.10 Mısırdan elde edilen 0 55,63 bakınız dipnot 3 
1904.10.30 Pirinçten elde edilen 0 44.21 
1904.10.90 Diğer 0 62.62 bakınız dipnot 4 
1905.90.10 Mayasız ekmek 0 62,17 15 bakınız dipnot 5 
y 1905 40.90 y. diğerler) (pretzel turu Ürünler) 0 EA 15 bakınız dipnot 1 
2005.40.90 Bezelye (konserve) 

50% indirim soo 2005.59.00 Diğer (konserve fasulye) 50% indirim soo 
2005 9000 Havuç (konserve) 

50% indirim soo 

y.2005.90.70 y.Fasulye ve havuç karışımı (konserve) 

50% indirim soo 

2005.80.00 Tatlı mısır 0 22,19 50 bakınız dipnot 6 
2008.30 Turunçgiller 

25% indirim • - 300 y.2009.11,19 y. Portakal suyu 25% indirim • - 300 
2009.20.11.19 Greyfurt suyu , yoğunluğu 20 'Cde 1.33 g/cmr II geçenler 

25% indirim • - 300 

2009.60.59,90 Dlğer(greyfurt) 25% indirim 50 
y.2101.11 y. neskafe muaf 10 
y.2106.10 y. Protein konsantreleri 
2106.10.20.00.11 Diyet mamaları 50% indirim 
2105.fO.2O.0O.19 OVar ' 50% İndirim 
!10t 10 10 00.11 Diyet mamalan 50% indilim 
210«. 10 »0 00.19 Diğer 0 EA bakınız dipnot 2 
22.03 Bira 50% indiıim -
y.2204 21.79,80,83,84.9 
4.98.99; y. Koser şarapları 29% indirim _ 

y.2208.20.89 y. Koser brendlleri 0 50% İndirim 5000 Lt 

http://2105.fO.2O.0O.19


Türk gümrük 
kodu ı Ürün tanımı 

Vergí(%) vaya MFN 
fy*)düzeyinden 

yapılacak indirim 

spesifik 

vergl(ecu/100kg) 

1 Özel 
Tarife kotası 

(ton) hükümler 
2206 60 Votka 0 50% indirim 2500 Lt 
23 09 Hayvan gıdası olarak kullanılan mllstahsarlar . 50% indiiim . 100 
2905 43 Mannltol 0 904 
2905 44 0-glusltot (sorbitol) 0 1.56 
3302.10 29 Koku veren maddelerin karışımları, diğer 0 EA 
3505.20 Tutkallar 

3505 20 »0 
Ağırlık İtibariyle %2Sten as nişasta, dekstrin veya taöll edilmiş diğer 
nlşastalan İçerenler 0 1 39 

JS05 2010 
Ağırlık Htbedyie %2İ vaya rMıa tatla lakal %SS'den ez nişasta dekstrin veya 
tada edtlmlj diğer nişastan içerenler 0 2 16 

35OS20.SO 
Ağırlık İtibariyle XS5 '.*vya daha fazla takat %80'den az nişasta dekstrin veya 
tadil edilmiş dkjefrtlscstatan Ketenler 0 4.39 

J5052090 
Ağırlık İtibariyle %S0'ösn fasla nişasta dekstrin veya tadil edilmiş diğer 
nişastaları içeıenlor 0 S. 49 

3809 10 Esası n.lşa&,alı f/ıaddo olanlar 
310} 10 10 Ağırlık İtibariyi* lfİndeki r_şastelı madde miktarı %5S'den az olanlar 0 2.T6 

JJ09 10 30 
Ağtrhk flifcsrtyte) içindeki ntşaslalı madde miktan %55 veya daha tazla, takat 
%70 ten az olanlar 0 3.14 

3809 10 50 
Ağırlık lltbeıiyle İçindeki nlşastalı madde mlklan %70 veya daha tazla. takat 
%!31en az olanlar 0 4.6i 

3009.10.90 Ağırlık İtibariyle içindeki nlşaslalı madde miktan %83 veya tazla olanlar 0 3.67 

382460 SorbitolJ2905 44 altj>o*ısyonunda belirtilen sorbitol hariç) 

3124 »0 1f 
D-glusHol miktan üzerinden hesaplandığında ağırlık lllbanyle% 2 veya daha 
az D-mannltol İçerenler 0 2.3i 

60 19 Öğeden 0 4.4» 

3I24ÍO II 
OHlusltol miktan üzerinden hesaplandığında ağırlık lltbariyte% 2 veya daha 
az O-mennttol İçerenler 0 3.3 

3124 SO i» Diğerleri 0 5.2a 

1 . bu üıünleı için matrnd» yeralan AB'ns tekabül edecek olan değeıler uygulanacak olup nihai laıım'payına 1.1.1999 itibariyle ulaşılacaktır. 
2: bu ürünler için matrbcte yeralan AB'ne tekabül edecek oları değerler uygulanacak olup nihai laıım payına 1.1.1997 itibariyle ulaşılacaktır. 
3 Tarım payı 1.1.1997'de 35.86 'e. 1.1.1998'de 21.03 ve 1.1.1999'da 6.19 ECU/100 KG'a inecektir. 
4: Tarım payı 1.1.1997'de 45.55 'e, 1.1.1998'de 32,75 ve 1.1.1999'da 19,94 ECU/100 KG'a inecektir. 
5 Tarım payı 1.1.1997'de 42.3 e, t 1.i9llfl'de 27,4 ve 1.1.1999'da 12.49 ECU/100 KG'a inecektir 
6 Tarım payı 1.1.1997'de 14,91 'e. 1.1.1998'de 8,9te ve 1.1 1999da 2,91 ECU/100 KG'a inecekti! 



P R O T O K O L B 

"MENŞE ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI V E İDARİ İŞBİRLİĞİ METODLARI 'NA İLİŞKİN 

BAŞLIK I 
G E N E L HÜKÜMLER 

Madde 1 
Tanımlar 

Bu Protokolün uygulanmasında: 

(a) "imalat", montaj veya öze! işlemler de dahil olmak üzere herhangi bir türdeki işçilik veya işleme 
tabi tutma anlamına gelecektir. 

(b) "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, ham madde, parça veya aksamlar v.b. 
anlamına gelecektir. 

(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile, imal edilmiş ürün anlamına 
gelecektir. 

(d) "eşya", hem madde ve hem de ürün anlamına gelecektir. 

(e) "gümrük kıymeti", 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. Maddesinin 
uygulanmasına ilişkin (gümrük kıymetine ilişkin DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet 
anlamına gelecektir. 

(f) "fabrika çıkış fiyatı", nihai işlemin gerçekleştirildiği imalatçıya veya Taraf ülkeler toprakları dışında 
gerçekleştirilecek son işçilik veya İşlemi düzenleyen şahsa, fabrika çıkışı itibariyle ödenen, 
kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu, ürünün ihracında ödenmiş veya ödenmesi 
muhtemel yurtiçi vergilerinin tenziliyle bulunan fiyat anlamına gelecektir. 

(g) "maddenin kıymeti", kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddelerin ithalatı esnasındaki 
gümrük kıymeti, bunun bilinmemesi veya tesbit edilememesi halinde ise ilgili ülkeler içindeki 
maddeler için ödenen tesbiti mümkün ilk fiyat anlamına gelecektir. 

(h) "menşe madde kıymeti", (g) alt paragrafındaki tanıma uygun olarak, bu tip maddenin gümrük 
kıymeti anlamına gelecektir. 

(i) "fasıllar" ve "pozisyonlar", bu Protokolde "Armonize Sistem" veya " A S " olarak geçen Armonize 
Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan adlandırmada kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört 
haneli kodlar) anlamına gelecektir. 

0) "sınıflandırılmış" tabiri, belirli bir pozisyon altındaki ürün veya maddelerin sınıflandırılması olarak 
anlaşılacaktır. 

(k) "sevkıyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya ihracatçıdan, alıcıya sevk 
olunan ve tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, ya da böyle bir evrakın olmaması halinde tek 
bir fatura kapsamına giren ürünler anlamına gelecektir. 
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BAŞLIK II 

"MENŞE ÜRÜN" KAVRAMININ TANIMLANMASI 

Madde 2 
Menşe kuralı 

Bu Anlaşmanın uygulanması amacıyla ve bu Protokolün 3. Maddesi hükümlerine halel gelmemek üzere; 

1. (a) Bu Protokolün 4. Maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye içinde elde edilen 
ürünler; 

(b) Bu Protokol'ün 5. Maddesinde belirtildiği şekilde Türkiye dahilinde yeterli işçilik ve 
işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Türkiye'de elde edilmemiş maddeler 
ihtiva ederek Türkiye'de üretilen ürünler, 

Türkiye menşeli olarak; 

2. 

(a) Bu Protokolün 4. Maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen İsrail içinde elde edilen 
ürünler 

(b) Bu Protokol'ün 5. Maddesinde belirtildiği şekilde İsrail dahilinde yeterli işçilik veya 
işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen İsrail'de elde edilmemiş maddeler ihtiva 
ederek İsrail'de üretilen ürünler, 

İsrail menşeli olarak; 

kabul edilirler. 

Madde 3 
İki taraflı kümülasyon 

1. 2 (1) (b) Maddesi saklı kalmak üzere, bu Protokoldeki anlamında İsrail menşeli maddeler, Türkiye 
menşeili olarak kabul edilirler ve sözkonusu maddelerin, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları şartı aranmayacaktır. 

2. 2 (1) (b) Maddesi saklı kalmak üzere, bu Protokoldeki anlamında Türkiye menşeli maddeler, israil 
menşeili olarak kabul edilirler ve sözkonusu maddelerin, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları şartı aranmayacaktır. 

Madde 4 
Tümüyle elde edilmiş ürünler 

1. Aşağıdakilerin, tümüyle israil veya Türkiye'de elde edilmiş oldukları kabul edilecektir. 

(a) İsrail veya Türkiye topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler, 

(b) İsrail veya Türkiye'de hasat edilen bitkisel ürünler; 

(c) İsrail veya Türkiye'de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar, 

(d) İsrail veya Türkiye'de yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler; 

(e) İsrail veya Türkiye'de avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler 
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(f) İsrail veya Türk gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer 
ürünler, 

(g) Münhasıran (f) şıkkında atıfta bulunulan ürünlerden, İsrail veya Türk fabrika gemilerinin 
bordasında üretilen ürünler; 

(h) İsrail veya Türkiye!de toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait, 
sadece sırt geçirmeye veya atık olarak kullanılmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil 
olmak üzere, kullanılmış maddeler; 

(i) İsrail veya Türkiye'de yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar; 

0) İsrail veya Türkiye'nin, karasuları dışındaki deniz ve denizaltı ile ilgili münhasır işletme 
haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz ve denizaltından çıkarılan ürünler, 

(k) Münhasıran (a)'dan (j)'ye kadar olan alt paragraflarda ürünlerden üretilmiş eşya. 

2._ Paragraf 1 (0 ve (g)'de geçen İsrail veya Türk gemileri' ve 'İsrail veya Türk fabrika gemileri' 
tabirleri sadece: 

İsrail veya Türkiye'de kayıtlı veya tescilli, 

İsrail veya Türk bayrağı altında seyreden, 

en az % 50'si seviyesinde İsrail veya Türk vatandaşları tarafından, veya idare merkezinin 
İsrail veya Türkiye'de bulunduğu, müdür veya müdürlerin, yönetim veya danışma kurulu 
başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun İsrail veya Türk vatandaşı olduğu ve 
ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayenin en az yarısının İsrail, Türkiye, 
onların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olan bir şirket tarafından malik olunan, 

yönetici ve yetkilileri İsrail veya Türkiye vatandaşı olan, 

mürettebatının en az yüzde 75'i İsrail veya Türkiye vatandaşı olan, 

tekne ve fabrika gemileri için kullanılacaktır. 

3. "İsrail" "ve "Türkiye" tabirleri, İsrail ve Türkiye'yi çevreleyen kara sularını da kapsayacaktır. 

Yakalanan balığın üzerinde işlem veya işçilik gördüğü fabrika gemileri dahil olmak üzere, denizde 
seyreden gemiler, 2. paragrafta öngörülen koşullan yerine getirmeleri koşuluyla İsrail veya Türkiye 
topraklarının parçası olarak mütalaa edilecektir. 

Madde 5 
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 

1. Tamamı İsrail veya Türkiye'de elde edilmemiş ürünler, bu Protokolün 2. Maddesi doğrultusunda, 
EK-ll'de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya 
işlem görmüş olarak kabul edilirler. 

Yukarıda belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamında olsun olmasın tüm ürünler için, bu ürünlerin 
imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddeler üzerinde yapılması gerekli işlemleri 
göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilişkili olarak geçerlidir. Aynı şekilde, eğer sözkonusu 
listede o ürün için belirtilen şartlan yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir 
ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine 
uygulanamaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşe statüsü kazanmamış 
maddeler dikkate alınmaz. 



1. fıkraya rağmen ve 12 (4) maddesiyle belirlenenlerin dışında, listedeki şartlar uyarınca bir ürünün 
imalatında kullanılmaması gereken menşe statüsü kazanmamış maddeler, ancak; 

(a) toplam değerlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi, 

(b) menşe satatüsü kazanmamış maddelerin azami değeri olarak listede bir veya muhtelif 
yüzdeler verilmiş olması halinde bu yüzdelerden herhangi birisinin, bu fıkranın 
uygulanması suretiyle aşılmaması, 

koşullarıyla kullanılabilirler. 

Bu paragraf, Armonize Sistem'in 50 ila 63. Fasıllarındaki ürünlere uygulanmıyacaktır. 

Bu Protokolün 6. Maddesinde öngörülenlerin dışında, 1. ve 2. fıkralar uygulanacaktır. 

Madde 6 
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları 

5. Maddede belirtilen hususlar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler, menşe 
statüsünü kazandırmak için yetersiz işçilik veya işleme olarak kabul edilecektir 

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik 
işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka 
sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma veya benzeri işlem); 

(b) toz temizleme, eleme, ayırma, tasnif, biraraya getirme (setler oluşturma dahil), yıkama, 
boyama, kesme gibi basit işlemleri 

(c) (i) paketleme değişikliği, paketlerin ayrılması ve birleştirilmesi; 

(ii) basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya 
tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri; 

(d) eşya veya paketler üzerine marka, etiket veya tüm diğer ayırıcı işaretleri koyma işlemleri; 

(e) ürünlerin bir veya daha fazla parçasının bu Protokolde kendilerini İsrail veya Türkiye 
menşeli saydıran koşullan yerine getirmediği hallerde, değişik türden olup olmadığına 
bakılmaksızın ürünlerin basit kanştırıllma işlemleri; 

(0 tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı; 

(g) (a)'dan (f)'ye kadar olan alt paragraflarda belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının 
birleşimi; 

(h) hayvan kesimi. 

Madde 7 
Nitelendirme birimi 

Bu Protokol hükümlerinin uygulanması arpacıyla, nitelendirme birimi, Armonize sistem 
nomenklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli 
bir ürün olacaktır. 

Aynı şekilde, 

(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize 
Sistem'de tek bir pozisyon altında yer aldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini 
oluşturacaktır. 
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(b) bir sipariş içinde, Armonize Sistem'deki aynı pozisyon içinde yer alan, belli bir sayıda 
benzer nitelikli ürünler var ise, her ürün bu Protokol hükümlerinin uygulanışı sırasında ayrı 
ayrı değerlendirilmelidir. 

2. Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne 
dahil ediliyorsa, meşeinin tesbiti açısından da dahil edilecektir. 

Madde 8 
Aksesuvarlar, yedek parçalar ve aksam 

Bir cihaz, makine, alet veya araç ünitesi beraberinde teslim edilen, normal bir cihazın bölümü durumundaki 
ve bu nedenle de fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuvarlar, yedek 
parçalar ve aksam; sözkonusu cihaz, makina, alet veya araç içinde mütalaa edilecektir. 

Article 9 
Setler 

Setler, Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında belirtildiği üzere, kendisini meydana getiren tüm ürünler -
menşe statüsü kazanmış ise, o ülkeler menşeili olarak addedilecektir. Ancak, bir set menşe statüsü 
kazamış ve menşe statüsü kazanmamış ürünlerden müteşekkil ise, menşe statüsü kazanmamış ürünlerin 
değerinin setin fabrika-çıkışı fiyatının yüzde 15'ini geçmemesi koşuluyla, menşe statüsü kazanmış olarak 
addedilirler. 

Madde 10 
Nötr elemanlar 

Bir ürünün İsrail veya Türkiye menşeli olup olmadığının tesbit edilmesinde, sözkonusu ürünün imalatında 
kullanılabilecek, elektrik enerjisi, yakıt, tesis ve ekipman ile Sözkonusu ürünün elde edilmesinde kullanılan 
makine ve aksamın veya ürünün nihai bileşimi içine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların 
menşeinin tesbitine gerek olmayacaktır 

BAŞLIK III 
ÜLKESEL İHTİYAÇLAR 

Madde 11 
Ülkesellik ilkesi 

Başlık ll'de yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, İsrail veya Türkiye'de kesintisiz olarak 
yerine getirilmelidir. Bu amaçla, ilgili Tarafta işçilik veya işleme tabi tutulmuş eşyanın bu Taraf ülkesinden 
ihraç edilmesi halinde, 12. ve 13. Maddelerde belirtilen durumlar dışında, menşe statüleri kesintiye 
uğramış kabul edilecektir. 

Madde 12 
Taraf ülkelerden biri dışında gerçekleştirilen işçilik veya işlem 

1. Başlık ll'de belirtilen koşullarda Taraflardan birisinde menşe statüsünün kazanılması, bu Taraf 
ülke dışında gerçekleştirilen bir işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşullarda, etkilenmeyecektir 

(a) sözkonusu maddeler tamamiyle ilgili Taraf ülkesinde elde edilmiş veya ihracatından önce 
6. Maddede listelenen yetersiz operasyonların ötesinde işçilik veya işleme tabi tutulmuş 
ise; ve 
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(b) gümrük idareleri: 

(f) yeniden ithal edilen eşyanın, ihraç edilen maddelerin işçilik veya işleme tabi 
tutulmasının sonucu olduğu; 

00 ilgili Taraf ülkesi dışında bu Maddenin tatbikiyle sağlanan toplam katma değerin, 
menşe statüsü talebine konu nihai ününün fabrika-çıkışı fiyatının yüzde 10'unu 
geçmediği, 

hususlarında tatmin edildiğinde. 

2. 1. paragraf amaçlan açısından, menşe statüsünün elde edilmesine ilişkin olarak Başlık ll'de 
belirtilen şartlar, ilgili Taraf ülkesi dışında gerçekleştirilen işçilik veya işleme açısından kabili tatbik 
olmayacaktır. Bununla beraber, mütekabil Ek-2 listesinde, sözkonusu nihai ürünün menşe 
statüsünün tespitinde kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddelerin tümünün azami değerini 
veren bir kural uygulanıyorsa, ilgili Taraf ülkede kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddelerin 
toplam değeri ve bu Maddenin tatbiki suretiyle bu Taraf ülke dışında kazanılmış toplam katma 
değer, verilmiş yüzdeyi geçmeyecektir. 

3. Paragraf 1 ve 2 açısından "toplam katma değer", ilgili Taraf ülkesi dışında toplanmış, o Taraf 
ülkesi içinde ilave edilmiş maddelerin değerlerinin tamamını da dahil eden, tüm giderler anlamına 
gelecektir. 

4. 1. ve'2. paragraflar ilgili liste kuralında belirtilen koşullan yerine getirmeyen ve sadece 5(2) 
maddesindeki hükmün uygulanması sonucu olarak yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak 
addedilebilen ürünleri kapsamayacaktır. 

5. 1. ve 2. paragraflar, Armonize Sistem'in 50. ve 63. Fasıllarındaki ürünlere uygulanmayacaktır. 

Madde 13 
Eşyanın yeniden ithalatı 

İrail veya Türkiye'den üçüncü bir ülkeye ihraç edilen ve bilahare geri gelen eşya, 

(a) geri gelen eşyanın ihraç edilenlerin aynısı olduğu ve; 

(b) sözkonusu ülkede bulunduğu veya ihraç edildiği sürede iyi koşullarda muhafaza edilmesinin 
ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı, 

hususlarında gümrük idareleri ikna edildiği takdirde, Taraf ülkeyi terketmemiş addedilecektir. 

Madde 14 
Doğrudan nakliyat 

1. Anlaşma hükümlerince sağlanan tercihli muamele, sadece başka bir ülkeye girmeksizin israil ve 
Türkiye ülkeleri arasında nakliyesi yapılan madde veya ürünler için uygulanacaktır. Bununla 
beraber İsrail veya Türkiye menşeli tek bir sevkıyat kapsamında bölünemeyen eşya, ihtiyaç hasıl 
olduğu takdirde diğer ülkeler üzerinden, transit sevkıyat veya geçici depolama yoluyla, ancak 
transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve 
boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir 
işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, nakil olunabilirler. 

İsrail veya Türkiye menşeli ürünler, İsrail veya Türkiye dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile 
nakil olunabilirler. 
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2. 1. fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, 
aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılacaktır 

(a) ihracatçı ülkede düzenlenen transit ülkesi düzenlenen geçişi kapsayan bir konşimento 
veya; 

(b) transit ülkenin gümrük yetkililerince düzenlenen, 

(i) ürünlerin tam bir tanımını veren, 

(ii) ürünlerin boşaltma ve tekrar yüklenme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda 
kullanılan gemi adlarını belirten, 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen, 

bir sertifika; veya 

(c) bunların temin olunamaması halinde, herhangi kanıtlayıcı belgeler. 

Madde 15 
Sergiler 

1. Taraflardan birisi tarafından üçüncü bir ülkede sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında 
diğer Tarafa ithal edilmek üzere satılan ürünler, bu Protokole göre İsrail veya Türkiye menşeli 
addedilmelerini sağlayan hükümlerini yerine getirmeleri ve gümrük idarelerine: 

(a) İhracatçının bu ürünleri Taraflardan birisinden serginin düzenlendiği ülkeye gönderdiği ve 
burada sergilediği; 

(b) Aynı ihracatçı tarafından diğer Taraftaki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği; 

(c) Sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği halde 
diğer Tarafa sevk edildiği ve 

(d) Sergilenmek üzere gönderildiği için teşhir edilmek dışında başka bir amaçla 
kullanılmadığı; 

kanıtlanmak kaydıyla ithallerinde bu Anlaşma hükümlerinden yararlanacaktır. 

2. Başlık V hükümlerine uygun olarak bir menşe şahadetnamesi düzenlenmeli ve normal usullere 
uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu şahadetname üzerinde sergi 
yerinin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde eşyanın durumu ve sergilenmelerine ilişkin 
koşullar hakkında ek belgeler istenebilir. 

3. 1. paragraf yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla 
düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü 
ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine 
uygulanacaktır. 



BAŞLIK IV 

GERİ ÖDEME V E Y A MUAFİYET 

Madde 16 
Geri ödeme veya gümrük vergilerinden muafiyetin yasaklanması 

Bu Protokol çerçevesinde menşe statüsü kazanmamış maddeler kullanılarak üretilen ve Basıl V 
hükümlerine uygun olarak menşe şahadetnamesi düzenlenen İsrail ve Türkiye menşeili ürünler, 
İsrail ve Türkiye'de her türlü gümrük vergisinin geri ödemesine veya bunlardan muafiyete tabi tabi 
olmayacaktır. 

1. paragrafta belirtilen yasak, Taraflardan herhangi birisinde imalatta kullanılan maddelere 
uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin sözkonusu maddelerden elde 
edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanılmıyor olmaları halinde, kısmen veya tamamen iadesi veya 
Muafiyeti veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye, bu tür iade veya ödemelerin fiilen 
veya açıkça geçerli olduğu durumlarda uygulacaktır 

Menşe Şahadetnamesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşe statüsü kazanmamış maddeler 
kullanılarak üretilen ilgili ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu maddelere uygulanabilen tüm 
gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm geçerli belgeleri gümrük 
yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

1 ila 3. fıkra hükümleri, 7(2) Maddesinde belirtilen paketlemeye, 8. Maddesinde belirtilen aksesuar, 
yedek parça ve araç-gereçlere ve 9, Maddesinde belirtilen bir set içindeki ürünlere, bu tür 
kalemlerin menşe satüsü kazanmamış olduğu durumlarda uygulanacaktır. 

1 ila 4. fıkralar arasındaki hükümler, yalnızca Anlaşmanın uygulanacağı türden maddeler 
açısından uygulanacaktır. 

BAŞLIK V 
MENŞE KANITI 

Madde 17 
Genel şartlar 

Bu Protokol çerçevesinde menşe statüsü kazanmış ürünler, Taraflardan birisine ithallerinde, 
aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanacaktır. 

(a) Bir EUR.1 Dolaşım Belgesi. EUR.1 Belgesinin bir örneği EK-IIl te verilmiştir; veya 

(b) 22(1) Maddesinde belirtilmiş durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya 
herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek-IVte bulunan, ilgili ürünleri 
teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda anlatan bir beyan (bundan sonraki 
bölümlerde "fatura beyanı" olarak atıfta bulunulacaktır). 

1. paragrafa rağmen, bu Protokol çerçevesinde menşe statüsü kazanmış ürünler, 27. Maddede 
belirtilen durumlarda, yukarıda atıfta bulunulan belgelerden herhangi birisinin ibraz edilmesine 
gerek bulunmaksızın bu Anlaşmadan yararlanacaktır. 



Madde 18 
EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlenme işlemleri 

EUR.1 Belgesi, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili temsilcisinin yazılı 
müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin idareleri tarafından düzenlenecektir. 

Bu amaçla ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek-III'te yer alan EUR.1 dolaşım belgesi ve 
müracaat formunu dolduracaktır. 

Bu formlar, bu Protokolün kaleme alındığı dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal kanunları 
hükümleri muvacehesinde doldurulacaktır. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple doldurulacaktır. Ürünün tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır bırakılmaksızın 
yapılacaktır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi 
çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılacaktır. 

EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, EUR.1 dolaşım belgesini 
tanzim edecek ihracatçı ülkenin gümrük idarelerinin talep edebileceği, sözkonusu ürünün menşe 
durumu ile bu Protokolün diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili 
vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olacaktır. 

Sözkonusu ürünlerin, bu Protokolün 2(1) maddesi çerçevesinde Türkiye menşeli olduğunun 
kabulü durumunda, Türkiye gümrük idareleri tarafından EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenecektir. 
Sözkonusu ürünlerin, bu Protokolün 2(2) maddesi çerçevesinde İsrail menşeli olduğunun kabulü 
durumunda, israil gümrük idareleri tarafından EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenecektir. 

3. Madde hükümleri uygulanırken, İsrail veya Türk gümrük idareleri, ihraç edilecek eşyanın bu 
Protokol çerçevesinde menşe statüsü kazanmış ürünler olarak kabul edilebilir ise ve EUR.1 
dolaşım belgeleri kapsamındaki eşyanın israil veya Türkiye'de bulunması koşuluyla, bu Protokolde 
belirlenmiş şartlar altında EUR.1 dolaşım belgesi düzenleyebilecektir. 

Böyle durumlarda EUR.1 dolaşım belgeleri, önceden düzenlenmiş veya verilmiş menşe 
şahadetnamesinin teslimi koşuluna bağlı olarak düzenlenecektir. 

Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünün ve bu Protokolün diğer 
hükümlerinin yerine getirildiğinin kontrolü için gereken her tedbiri alacaklardır. Bu amaçla, 
herhangi bir delil talebinde bulunmaya, ihracatçının hesaplarında denetleme yapmaya ve uygun 
görülecek herhangi bir başka kontrole yetkili olacaklardır. 

Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, 2. fıkrada atıfta bulunulan formların doğru olarak 
doldurulduğunu da kontrol edeceklerdir. Özellikle, ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, 
her türlü sahte ilaveler yapılması imkanı ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu kontrol 
edeceklerdir. 

EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki gümrük idarelerine tahsis edilen 
bölümde gösterilecektir. 

EUR.1 dolaşım belgesi, ait olduğu eşyanın ihraç edilmesi esnasında ihracatçı ülkenin gümrük 
idarelerince düzenlenecektir. Fiili ihracatın gerçekleşmesi veya teminat altına alınmasını takiben 
derhal ihracatçının kullanımına verilecektir. 



Madde 19 

Sonradan düzenlenen EUR.1 dolaşım belgeleri 

18(8) Maddesine rağmen aşağıdaki durumlarda, EUR.1 dolaşım belgesi istisnai olarak, ait olduğu 
ürünün ihracatından sonra düzenlenebilir 

(a) hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihracat anında düzenlenmemiş ise; veya 

(b) Bir EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul 
edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine tatmin edici bir şekilde ispat edilir ise. 

1. fıkranın uygulanmasını teminen, EUR.1 dolaşım belgelerinin ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve 
tarihi, ihracatçının yapacağı müracaatta belirtilmiş olmalı, bu talebin gerekçeleri de izah 
edilmelidir. 

Gümrük idareleri geçmişe dönük EUR.1 dolaşım belgesi düzenleme işlemini, ancak ihracatçının 
müracaatındaki bilgilerin mütekabil dosya ile uyumlu olması halinde yerine getirebilir. 

Sonradan düzenlenen EUR.1 dolaşım belgesine , aşağıdaki ibarelerden birisi yazılmalıdır 

" ISSUED RETROSPECTIVELY" , 
"SONRADAN VERİLMİŞTİR", 

4. fıkrada belirtilen ibare, EUR.1 dolaşım belgesinin "Remarks" (notlar) kutusuna yazılacaktır. 

Madde 20 
ikinci nüsha EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenmesi 

EUR.1 dolaşım belgesinin çalınması, kaybolması veya tahrip olması halinde ihracatçı, belgeyi 
düzenleyen gümrük idarelerine, ellerindeki ihracat belgelerine istinaden ikinci bir nüsha tanzim 
etmeleri için müracaat edebilir. 

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüshaya, aşağıdaki ibarelerden birisi konmalıdır 

"DUPLICATE", 

"İKİNCİ NÜSHADIR." 

2. fıkrada belirtilen onay işareti, düzenleniş tarihi ve orijinal şahadetnamenin seri numarası, EUR.1 
dolaşım belgesinin "remarks"(notlar) kutusuna yazılacaktır.. 

ikinci nüsha, üzerinde bulunması gereken, orijinal EUR.1 dolaşım belgesinin düzenleme tarihinden 
itibaren geçerli olacaktır. 



Madde 21 

Belgelerin değiştirilmesi 

Bir veya daha fazla EUR.1 dolaşım belgesinin, herhangi bir zamanda bir veya daha fazla belge ile 
değiştirilmesi, eşyanın kontrolünden sorumlu gümrük idaresi tarafından yapılması kaydıyla, 
mümkün olacaktır. 

Değiştirilen belge, bu Madde hükümleri de dahil olmak üzere bu Protokolün uygulanması 
amacıyla, kesin EUR.1 dolaşım belgesi olarak kabul edilecektir. 

Değiştirilen belge, yeniden ihracat yapan kişinin yazılı talebi üzerine, müracaatçının talebinde 
sağlanan bilgilerin doğruluğunun ilgili mercilerce kontrolünden sonra, düzenlenecektir. Orijinal 
EUR.1 dolaşım belgesinin tarih ve seri numarası, kutu 7'de yer alacaktır. 

Madde 22 
Fatura beyanının şartları 

17(1)(b)'de atıfta bulunulduğu şekilde bir fatura beyanı, 

(a) 23. Madde çerçevesinde bir onaylanmış ihracatçı tarafından, 

(b) toplam değeri 6000 ECU'yu geçmeyen menşe ürünlerini ihtiva eden bir veya daha fazla 
paketten müteşekkil bir sevkiyat sözkonusu ise, herhangi bir ihracatçı tarafından, 

yapılabilir. 

Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Taraflardan birisi menşeli olarak kabulü ve bu Protokolün 
diğer hükümlerinin sağlanması halinde tanzim olunabilecektir. 

Fatura beyanında bulunan ihracatçı, sözkonusu ürünün menşe statüsü ile bu Protokolün diğer 
hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm vesaiki, ihracatçı memleketin gümrük 
idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olacaktır. 

Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IVte verilen, aynı ekteki lisanlardan birinde ve 
ihracatçı memleketin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, teslimat belgesi veya başka 
bir ticarî belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile mühürlenmesi veya basılması suretiyle 
hazırlanacaktır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle 
yazılacaktır. 

Fatura beyanı, ihracatçının kendi elyazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva edecektir. 
Ancak, 23. Madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir 
fatura beyanının kendi elyazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına 
dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı memleketin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, 
böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz. 

Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında (veya istisnai olarak 
ihracattan sonra) hazırlanabilir. Eğer fatura beyanı, ait olduğu ürünlerin ithalatçı ülke gümrük 

r makamlarına beyanını takiben yapılmış ise, bu fatura beyanı anılan makamlara evvelce sunulmuş 
belgelerle ilgiyi içermelidir. 
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Madde 23 

Onaylanmış ihracatçı 

1. İhracatçı ülkenin gümrük idareleri, bu Anlaşma kapsamındaki ürünlerin ihracatını sık aralıklarla 
yapmakta olan ve ürünlerin menşe durumu ile bu Protokolün diğer hükümlerinin gereklerinin 
yerine getirildiği hususlarında her türlü garantiyi gümrük idarelerinin tatminine arzeden bir 
ihracatçıyı, ki bundan sonra 'onaylanmış ihracatçı' olarak anılacaktır, ilgili ürünlerin değerine bağlı 
olmaksızın fatura beyanı hazırlamaya yetkili kılabilir. 

2. Gümrük idareleri, onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendilerinin uygun görecekleri herhangi bir şarta 
bağlı olarak verebilirler. 

3. Gümrük idareleri, onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir gümrük yetki 
numarası verecektir. 

4. Gümrük idareleri, yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımını kontrol edeceklerdir. 

5. Gümrük idareleri, vermiş oldukları yetkiyi herhangi bir anda geri alabilirler. Onaylanmış ihracatçı 
paragraf 1 'de belirtilen garantileri vermez, 2. paragrafta belirtilen şartlan artık yerine getirmez ise 
veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde kullanırsa, Gümrük idareleri bu tedbire başvuracaklardır. 

Madde 24 
Menşe Şehadetnamesinin geçerliliği 

1. Bir EUR.1 dolaşım belgesi, ihracatçı ülkedeki düzenleniş tarihinden itibaren dört ay geçerli olacak 
ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük İdarelerine ibraz edilmelidir. 

Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından düzenleniş tarihinden itibaren dört ay geçerli olacak ve bu 
süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmelidir. 

2. 1. fıkrada belirtilen son teslim tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilen 
EUR.1 dolaşım belgeleri ve fatura beyanları, sözkonusu belgelerin mücbir sebepler ve istisnaî 
durumlar nedeniyle belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesi durumunda uygulanan tercihli 
muamele çerçevesinde kabul edilebilecektir. 

3. Diğer geç teslim hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idareleri, ürünlerin belirtilen son tarihten önce 
teslim edilmiş olması kaydıyla EUR.1 dolaşım belgeleri veya fatura beyanlarını kabul edebilir. 

Madde 25 
Menşe Şahadetnamesinin ibrazı 

EUR.1 dolaşım belgeleri ve fatura beyanları, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak o ülke gümrük 
idarelerine ibraz edilecektir. Anılan gümrük idareleri, bir EUR.1 dolaşım belgesi veya fatura beyanının 
tercümesini talep edebilir. Ayrıca, ürünlerin Anlaşmanın uygulanmasının gerektirdiği koşullara uygun 
olduğuna ilişkin ithalatçının beyanını da ekinde bulunduran bir ithalat beyannamesini de talep edebilir. 
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Madde 26 
Parçalar halinde yapılcak ithalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülke gümrük idareleri tarafından belirlenen şartlara binaen, Armonize 
Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki ayrıştırılmış veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize 
Sistem'in XVI. ve XVII. Bölümlerinde veya 7308 ve 9406 No.lu Başlıklar altında yer alan ürünlerin, parçalar 
halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe şahadetnamesinin, ilk parçanın ithalatını 
takiben gümrük idarelerine verilecektir. 

Madde 2 " 
Resmi menşe şahadetnamesinden muhafiyet 

1. Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere veya yolcuların şahsi bagajının bir 
bölümünü oluşturan ürünler, ticarete konu olmamaları, bu Protokolün gereklerini yerine 
getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde 
resmi menşe şahadetnamesi istenmeksizin menşe statüsü kazanmış ürünler olarak kabul 
edilecektir.. Posta ile gönderilen ürünler söz konusu olduğunda, işbu beyan C2/CP3 gümrük 
beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılacaktır. 

2. Arızi olarak yapılan ve sadece alıcıların ikamet veya seyahat etmekte olan kimselerin ve 
ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari 
bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticaret yoluyla yapılan ithalat olarak kabul edilmeyecektir. 

3. ilaveten, sözkonusu ürünlerin toplam değeri, küçük paketler halinde ise 500 ECU'yu, yolcuların 
şahsi bagajlarının bir bölümünü teşkil ediyor ise 1 200 ECU'yu geçmemelidir. 

Madde 28 
Menşe şahadetnamesi ve destekleyici belgelerin .muhafazası 

1. EUR.1 dolaşım belgesi tanzimi için müracaatta bulunan ihracatçı, 18(3) Maddesinde belirtilen 
vesaiki en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir. 

2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve 22(3) Maddesinde belirtilen 
vesaiki en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir. 

3. ihracatçı ülkenin EUR.1 dolaşım belgesi düzenleyen gümrük idareleri, 18(2) Maddesinde belirtilen 
müracaat formunu en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idareleri, kedilerine ibraz edilen EUR.1 dolaşım sertifikaları ve fatura 
beyanlarını en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir. 

Madde 29 
Farklılıklar ve şekli hatalar 

1. EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı içine konan beyanlar ile ürünlerin ithalat formalitesini 
yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen vesaikteki ifadeler arasında 
bulunabilecek küçük farklılıklar, bu belgenin teslimatı yapılan ürünlere ilişkin olduğunun kesinlikle 
ortaya konması kaydıyla, EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanının geçerliliğini otomatik 
olarak ortadan kaldırmayacaktır. 



EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe 
yaratması sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatâlar, bu belgenin reddedilmesini 
gerektirmeyecektir. 

Madde 30 
ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar 

ECU cinsinden ifade edilen tutarların ihracatçı ülkenin ulusal parası cinsinden eşdeğer tutan, 
ihracatçı ülke tarafından tesbit olunacak ve diğer Taraflara duyurulacaktır. 

Eğer tutarlar, ithalatçı ülke tarafından tesbit olunmuş olan mütekabil tutarları geçiyorsa, ithalatçı 
ülke bu tutan, ancak ürünlerin ihracatçı ülkenin parası cinsinden fatura edilmiş olması halinde 
kabul edecektir. 

30 Nisan 2000 dahil bu tarihe kadar, herhangi bir ulusal para cinsinden kullanılacak olan tutarlar, 
ECU cinsinden ifade olunan tutarların Anlaşmanın imza tarihi itibariyle o ulusal para cinsinden 
eşdeğeri olacaktır. 

Müteakip her beş yıllık dönem için, ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar ile bunların Tarafların 
ulusal paralan cinsinden eşdeğerleri, bahse konu beş-yıllık dönemden hemen önceki yılın Mart 
ayının ilk çalışma gönündeki ECU döviz kuru esas alınarak Ortak Komite tarafından gözden 
geçirilecektir. 

Bu gözden geçirme esnasında Ortaklık Konseyi, herhangi bir ulusal para için kullanılacak 
tutarlarda azalma olmadığından emin olması ve fiili anlamda ilgili limitlerin etkilerinin muhafaza 
edilmesinin arzu edilip edilmediğini de değerlendirmesi gerekmektedir. Bu amaçla Ortaklık 
Konseyi, ECU cinsinden ifade edilen tutarların değiştirilmesine karar verebilir. 

BAŞLIK VI 
İDARİ İŞBİRLİĞİ 

Madde 31 
Mühür ve adreslerin iletilmesi 

İsrail ve Türkiye gümrük idareleri, kendi gümrük idarelerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi tanzim 
ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını, EUR.1 Dolaşım Belgelerinin ve fatura 
beyanlarının düzenlenmesinden ve anılan belge ve fatura beyanlarının kontrolünden sorumlu 
gümrük idarelerinin adreslerini birbirlerine ileteceklerdir. 

Madde 32 
Menşe Şahadetnamesinin doğruluğunun kontrolü 

EUR.1 Dolaşım Belgeleri ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü, yoklama suretiyle veya, 
ithalatçı ülke gümrük idarelerinin EUR.1 Dolaşım Sertifikalan ve fatura beyanlarının gerçekliği, 
sözkonusu ürünlerin menşe durumuna ilişkin bilgilerin doğruluğu, veya bu Protokolün diğer 
hükümlerinin yerine getirilişine ilişkin makul şüpheleri olması halinde yapılacaktır. 

1. paragraf hükümlerini uygulamak ithalatçı ülkenin gümrük idareleri, EUR.1 Dolaşım Belgesi ve 
eğer ibraz edilmiş ise faturayı, veya fatura beyanını, yahut bu vesaikin birer kopyasını, gerektiği 
hallerde talebin gerekçelerini de vermek suretiyle, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine geri 
göndereceklerdir. 
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Sonradan kontrol talebini desteklemek üzere, EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanında 
verilen bilginin doğru olmadığı kanaatini uyandıran vesaik veya bilgiyi, kontrol talebinin 
desteklenmesi amacıyla sevk edeceklerdir. 

3. Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idareleri tarafından yapılacaktır. Bu amaçla, ihracatçı ülke 
gümrük idareleri, ihracatçının hesaplarında herhangi bir delil arama, herhangi bir denetimde 
bulunma veya uygun gördükleri diğer kontrolleri yapabilme yetkisine haiz olacaklardır. 

4. Eğer ithalatçı ülke gümrük idareleri, kontrol sonucunun beklenmesi süresince sözkonusu ürünlere 
tercihli muamele hakkı tanınmasını askıya almaya karar verirlerse, ürünlerin gerekli görülecek bir 
ihtiyatî tedbir karşılığında serbest bırakılmasını ithalatçıya önereceklerdir. 

5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri, kontrol sonuçlarından azami on ay içinde haberdar 
edilecektir. Bu sonuçlar, dokümanların gerçek olup olmadığını, sözkonusu ürünlerin menşe ürünler 
olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve bu Protokolün diğer hükümlerine uygunluğunu, açıkça 
belirtmelidir. 

3.2 ve 18.4 maddesindeki kümülasyon hükümlerinin uygulandığı hallerde cevap, doğruluğuna 
inanılan Dolaşım Sertifikası(ları) veya fatura beyanı(lan)nın bir kopyası(ları)nı ihtiva edecektir. 

6. Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaz veya cevapta sözkonusu vesaikin 
doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tesbitine imkân verecek ölçüde yeterli bilgi 
bulunmaz ise, talepte bulunmuş olan gümrük idareleri, istisnaî durumlar dışında, tercihin 
kullanılmasına izin vermeyi reddedecektir. 

Madde 33 
Anlaşmazlıkların çözümü 

Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri ile bu kontrolün icrasından sorumlu gümrük idarelerinin, 31. 
Maddedeki kontrol usulleriyle ilişkili olarak aralarında doğabilecek bir anlaşmazlığı kendi aralarında 
çözümleyememeleri sonucunda anlaşmazlıkların ortaya çıkması veya bu Protokolün yorumlanmasına 
ilişkin bir soru tevcih etmeleri halinde, bunların Gümrük İşbirliği Komitesi'ne iletilmesi gerekmektedir. 

ithalatçı ile, ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, adı geçen Tarafın 
mevzuatı çerçevesinde halledilecektir. 

Madde 34 
Cezalar 

Sözkonusu ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir dokümanı 
hazırlayan veya hazırlanmasına sebep olan şahıslar cezalandıracaktır. 

Madde 35 
Serbest Bölgeler 

1. İsrail ve Türkiye, kendi ülkesi içinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir EUR.1 Dolaşım 
Belgesi kapsamı altında ticarete konu olan eşyanın nakliyeleri esnasında, bunların başka eşyayla 
değiştirilmemelerinin, veya bozulmalarını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme 
tabi tutulmamalarının temini konusundaki her türlü tedbiri almakla yükümlüdürler. 

2. 1. paragraf hükümlerine istisna olarak, israil veya Türkiye menşeli herhangi bir ürün, bir EUR.1 
belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işlem veya muameleden geçirilirse, ilgili 
idareler, tatbik edilmiş olan işlem veya muamelenin bu Protokol hükümlerine uygun olması 
koşuluyla, ihracatçının talebine binaen yeni bir EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenleyeceklerdir. 
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BAŞLIK VII 
NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde 36 
Protokolde yapılacak değişiklikler 

Ortak Komite, bu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir. 

Madde 37 
Gümrük İşbirliği Komitesi 

1. Bu protokolün doğru ve yeknesak uygulanması ve gümrük sahasında kendisine tevdi edilecek 
herhangi bir diğer görevin ifası amacıyla idari işbirliğini yürütmekle yükümlü bir Gümrük İşbirliği 
Komitesi teşekkül ettirilecektir. 

2. Komite, Tarafların uzmanlarından müteşekkil olacaktır. 

Madde 38 
Ekler 

Bu Protokol'ün Ekleri, onun ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir. 

Madde 39 
Protokolün uygulanması 

israil ve Türkiye'den her biri, bu Protokol'ün uygulanması için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde 40 
Transit veya bekleme yerindeki eşya 

Bu Anlaşmanın hükümleri, bu Protokol hükümlerine uygun olan ve transit ya da İsrail veya Türkiye'de 
sundurma, gümrük antreposu veya serbest bölgelerde bulunan eşyaya , ithalatçı ülke gümrük idarelerine 
sözkonusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu tevsik eden belgelerle 
beraber ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca geriye dönük olarak onaylanmış bir EUR.1 Dolaşım 
Belgesinin verilmesi kaydıyla, tatbik edilebilir. 

Ortak bildiri 

İsrail ve Türkiye, Taraflar dışında gerçekleştirilen işçilik veya işlemin, hariçte işleme veya benzeri bir 
sistem vasıtasıyla yapılacağı hususunda anlaşmışlardır. 
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EK-I 

AÇIKLAYICI N O T L A R 

Giriş notlan 

Halihazır listede tesis edilmiş kurallar, sadece Anlaşma kapsamındaki ürünlere kabil-i tatbiktir. 

Not 1 

1.1 Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1'inci sütun Armonize Sistem'de 
kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2'nci sütun ise bu sistemde yer alan 
tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyaların tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her 
bir giriş için 3 veya 4'üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1'inci sütundaki girişin 
önüne y ibaresi konulması, 3 veya 4'üncü sütundaki kuralın 2'nci sütunda belirtilen ürünlerin bir 
bölümüne uygulanacağı anlamına gelmektedir. 

1.2 1'inci sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması veya bir fasıl 
numarasının verilmesi ve ikinci sütundaki ürün tanımlarının genel olarak verilmiş olması halinde, 3 
veya 4. sütundaki bitişik kural, Armonize Sistem'de bir fasılın tarife pozisyonları altında, veya 1'nci 
sütunda biraraya getirilmiş pozisyonlardan herhangi birisi altında sınıflandırılan ürünlerin hepsine 
uygulanır. 

1.3 Listede bir tarife pozisyonu altındaki farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 
3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir. 

1.4 ilk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise, 
ihracatçı, sütun 3 veya sütun 41e yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif 
olarak tercih edebilir. 4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın 
uygulanması gerekir. 

Not 2 

2.1 3'üncü sütundaki bir kuralın gerekli gördüğü işçilik veya işlem yalnızca kullanılan yabancı menşeli 
girdiler için yerine getirilmelidir. 3'üncü sütundaki bir kuralın içerdiği kısıtlamalar da aynı şekilde 
kullanılan yabancı menşeli girdilere uygulanır. 

2.2 Bir kuralın "herhangi bir pozisyondaki girdilerin" kullanılabileceğini belirtmesi halinde, yine bu 
kuralın ihtiva edebileceği özel sınırlamalara bağlı olmak şartıyla, ürün ile kaynı pozisyona dahil 
girdiler de kullanılabilir. Ancak " pozisyonunun diğer girdileri dahil herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat" ifadesi, yalnızca 2'nci sütunda verilen ürününkinden farklı bir tanımı olan bir 
ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir. 

2.3 Pozisyon değişikliği kuralı veya listedeki kural yoluyla imalat sırasında menşe statüsü kazanan 
yabancı menşeli girdilerden imal edilmiş bir ürün diğer bir ürünün imalatında girdi olarak 
kullanılırsa, bünyesine girdiği ürüne uygulanan kural bu ürüne uygulanmaz. 

Örneğin: 

8407 Pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak yabancı menşeli girdilerin değerinin fabrika 
fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir, 7224 pozisyonundaki diğer çelik alaşımlarının döküm 
suretiyle kabaca şekillendirilmesi ile yapılır. Eğer bu döküm işlemi ilgili ülkede yabancı menşeli 
külçelerden yapılmış ise, listede 7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu döküm işlemi 
menşe statüsünü kazanmış olur. Bu takdirde aynı fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, 
kıymet itibariyle motorun kıymet hesaplamasında o ülke menşeli olarak dikkate alınır. Yani, 
kullanılan yabancı menşeli girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, yabancı menşeli külçenin kıymeti 
hesaba katılmaz. 



— 60 — 

2.4 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 
imalatın belirli bir aşamasında yabancı menşeli girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin 
imalatın daha erken bir aşamada kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün 
değildir. 

2.5 Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, herhangi 
bir veya daha fazla girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılması gerekmez. 

Örneğin; 

y Fasıl 50 ila Fasıl 55teki dokumalar için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler 
arasında kimyevi girdilerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması 
gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir. 

2.6 Listedeki bir kural bir ürünün özel bir maddeden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, bu şart 
kendi özellikleri gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez, (aşağıdaki 
mensucata ilişkin Not 5.2'ye da bakınız). 

Örneğin; 

1904 Pozisyonundaki hazır gıda için tahıl taneleri ve bunlardan elde edilen ürünlerin kullanılmasını 
hariç tutan kural, tahıl tanelerinden üretilmiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin veya diğer 
katkıların kullanılmasını engellemez. 

Ancak bu kural, listede belirtilen belirli maddeden üretilememesine rağmen aynı özellikte olan ve 
önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen ürünler için geçerli değildir. 

Örneğin: 

y Fasıl 62'deki, dokunmamış maddelerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu 
madde grubu için sadece menşe-dışı ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -dokunmamış 
kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması 
mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin normal olarak iplikten önceki bir 
safhada - yani elfaf safhasında- olması gerekir. 

2.7 Listedeki kuralda kullanılabilecek yabancı menşeli girdilerin maksimum değeri için ik veya daha 
fazla yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan 
yabancı menşeli girdilerin toplam değeri verilen .yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. 
Dahası, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır. 

Not 3 

3.1 Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere 
kullanılmıştır ve eğirme işleminin başlamasından önceki -artıklar dahil- aşamalarla sınırlıdır ve 
aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak 
eğrilmemiş lifleri ifade eder. 

3.2 Tab i i lifler kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları 
(5101'den 5105'e kadar), pamuk lifleri (5201'den 5203'e kadar) ve diğer bitki lifleri (5301'den 
5305'e kadar) ihtiva eder. 

3.3 'Tekstil hamuru", "kimyasal maddeler" ve "kağıt yapma maddeleri" kavramları listede 50'den 63'e 
kadar olan fasıllarda sınıflandırılmayan ve sun'i, sentetik ve kağıt lifleri ve iplikleri imalinde 
kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır. 

3.4 "insan yapısı devamsız lifler tabiri listede 5501'den 5507'ye kadar olan pozisyonlardaki sentetik 
veya sun'i filament demetler, devamsız lifler veya atıklara atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. 
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Not 4 

4.1. Listedeki belli bir ürün için bu nota atıfla bulunulduğunda, 3'üncü sütunda belirtilen şartlar 
üretimlerinde kullanılan tüm ana tekstil girdilerinin toplam ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha 
azını oluşturan ana tekstil girdilerine uygulanmayacaktır (ancak aşağıdaki Not 4.3 ve 4.4'e de 
bakınız). 

4.2. Bununla birlikte, bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla ana tekstil girdisinden yapılmış karışık 
ürünlere uygulanabilir. 

Aşağıdakiler ana tekstil girdileridir. 

- ipek, 
- yün, 
- kaba hayvan kılı, 
- ince hayvan kılı, 
- at kılı, 
- pamuk, 
- kağıt yapım maddeleri ve kağıt, 
- keten, 
- kenevir, 
- jüt ve diğer tekstil ağaç lifleri, 
- sisal ve agave türlerinin tekstil lifleri, 
- hindistan cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel tekstil lifleri, 
- insan yapımı sentetik filamentler, 
- insan yapımı sun'i filamentler, 
- insan yapımı devamsız lifler, 
- insan yapımı sun'i devamsız lifler, 

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 
yabancı menşeli sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan 
imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 Pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 Pozisyonundaki devamsız liflerden sentetik iplikten imal 
edilmiş 5112 Pozisyonundaki bir yünlü kumaş karışık bir kumaştır. Bu yüzden menşe kurallarını 
karşılamayan yabancı menşeli sentetik iplik (kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan 
imalatını gerektirmektedir) veya yün iplik (taraklanmamış, taranmamış veya başka bir şekilde 
eğinmeye hazırlanmamış tabii elyaftan imalatını gerektirmektedir) veya bunların bir karışımı 
kumaşın ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5205 Pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 Pozisyonundaki pamuklu kumaştan imal edilmiş, 
5802 Pozisyonundaki bir tufte edilmiş kumaş, eğer pamuklu kumaş iki farklı Pozisyonda yer alan 
ipliklerden imal edilmiş bir karışık kumaş ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir 
karışık üründür. 

Örneğin; 

Eğer belirtilen tufte edilmiş kumaş, 5205 Pozisyonundaki pamuk İpliğinden veya 5407 
Pozisyonundaki sentetik kumaştan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı 
ana tekstil girdisidir ve aynı şekilde tufte edilmiş kumaş bir karışık üründür. 
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Örneğin; 

Tufteleri hem sun'i ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş olan jüt sırtlı bir halı, 
üç ana tekstil girdisi kullanıldığı için bir karışık üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha 
sonraki bir imalat aşamasında kullanılan yabancı menşeli girdiler, hep birlikte toplam ağırlıkları 
halı içindeki tekstil girdilerinin ağırlığının %'10'unu aşmadığı takdirde kullanılabilirler. Böylece, jüt 
sırt ve/veya sun'i iplikler, ağırlık koşuluna uyulmak suretiyle, imalatın sözkonusu aşamasında ithal 
edilebilirler. 

4.3. "Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları içeren poliüretan parçalarından imal 
edilmiş iplik" ihtiva eden kumaşlarda bu tolerans sözkonusu iplik için % 20'dir. 

4.4. "Alüminyum yaprak" veya "alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film" esaslı 
şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış 
kumaşlarda bu tolerans sözkonusu şerit için % 30'dur. 

Not 5 

5.1 Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dip not ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, sözkonusu 
mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan tekstil kenarları ve 
aksesuarları haricindeki tekstil maddeleri, mamulünkinden başka bir Pozisyonda yer almaları ve 
toplam değerlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler 

5.2. Fasıl 50 - 63 arasında yer almayan maddeler, tekstil ürünü ihtiva etsinler veya etmesinler, 
serbestçe kullanılabilirler. 

Örneğin; 

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi bir tekstil • eşyası için iplik kullanılması gerektiğini 
belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -sırf düğmeler, 50 - 63. Fasıllar arasında 
yer almıyor diye- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak tekstil 
ürünü ihtiva etmelerine rağmen , kullanılmasına mani teşkil etmez. 

5.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan yabancı menşeli girdilerin kıymeti hesaplanırken 50. -
63. Fasıllarda yer almayan maddelerin kıymetlerinin de dahil edilmesi gerekir. 
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Not 6 

6.1. y 2707, 2713 - 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 no.lu Fasıllar bahis konusu olduğunda "özel işlemler", 
aşağıdakilerdir: 
(a) vakumlu destilleme; 
(b) çok mükemmel fraksiyonlama işlemi vasıtasıyla yeniden destilleme ' 
(c) parçalama (cracking); 
(d) yeniden şekillendirme (reforming); 
(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 
(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: derişik sülfürik asit, oleum veya susuz sülfürikle 

işlem; bazik maddelerle nötralleştirme; tabii aktif toprak, aktive-edilmiş toprak, aktive edilmiş 
mangal kömürü veya boksitle renk giderme ve saflaştırma; 

(g) polimerizasyon; 
(h) alkilleme; 
(i) izomerleştirme; 

... 6.2. 2710, 2711 ve 2712 no.lu Fasıllar bahis konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir: 
(a) vakumlu destilleme; 
(b) çok mükemmel fraksiyonlama işlemi vasıtasıyla yeniden destilleme; 
(c) parçalama (cracking); 
(d) yeniden şekillendirme (reforming); 
(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 
(t) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: derişik sülfürik asit, oleum veya susuz sülfürikle 

işlem; bazik maddelerle nötralleştirme; tabii aktif toprak, aktive edilmiş toprak, aktive edilmiş 
mangal kömürü veya boksitle renk giderme ve saflaştırma; 

(g) polimerizasyon; 
(h) alkilleme; 
(ij) izomerleştirme; 
(k) (sadece y 2710 Faslına dahil ağır yağlar açısından) hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan 

ürünlerin kükürt muhtevasının asgari % 85 azalması ile sonuçlanan kukürt-giderme (ASTM D 
1266-59 T metodu); 

(I) (sadece 2720 Faslına dahil ürünler açısından) fıltrelemeden gayri bir işlemle parafin giderme; 
(m) (sadece y 2710 Faslına dahil ağır yağlar açısından) hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir 

eleman olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar'dan daha 
yüksek basınçta ve 250°C'den daha yüksek sıcaklıkla, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. 
Bununla beraber, y 2710 Fasıl no.da yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve 
istikrarı iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofinisaj ve renk-giderme), 
özel işlem olarak kabul edilmeyecektir, 

(n) (sadece y 2710 Faslına dahil fuel-oiller açısından) bu ürünlerin, kayıplar dahil hacimce % 
30'undan daha azının 300°C'de ASTM D 86 metoduyla destillenmesi şartıyla, atmosferde 
destilleme; 

(o) (sadece y 2710 Faslına dahil, gaz-yağları ve fuel-oiller'den gayri ağır yağlar açısından) yüksek 
frekanslı elektrik fırça-deşarjı vasıtasıyla muamele. 

6.3. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 Fasılları açısından, temizleme, dekantasyon, tuz giderme, 
su ile ayırma, fıltreleme, renklendirme, farklı kükürt muhtevalı ürünler ürünlerin karıştırılması sonucunda 
bir kükürt muhtevası elde etmek üzere pazarlama, bu operasyonların veya benzeri operasyonların herhangi 
bir kombinasyonu, menşe kazandırmazlar. 

' Kombine nomenklatürün 27. Faslındaki Ek Açıklayıcı Not 4(b)'ye bakınız. 
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EK II 

Yabancı menşeli girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler 

AS baslık Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uyguJananarak menşe statüsü 
numarası veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Fasıl 01 Canlı hayvanlar (D 

Y Fasıl 02 Etler ve yenilebilen sakatat: Kullanılan tüm girdilerin 
0201;0202:0206;0210 ürünunkinden farklı bir 
numaralı baslıklar hariç pozisyonda sınırlandırıldığı 
olup, bunlara ilişkin kurallar imalat 
aşağıda belirtilmiştir. 

0201 Sığır ansı hayvanların etleri, 0202 numaralı pozisyon 
taze veya soğutulmuş dışında yer alan, sığır cinsi 

hayvanların dondurulmuş 
etleri dışındaki etlerden 
yapılan imalat 

0202 Sığır ansı hayvanların etleri. 0201 numaralı pozisyon 
dondurulmuş dışında yer alan. sığır cinsi 

hayvanların soğutulmuş 
etleri dışındaki etlerden 
yapılan imalat 

0206 Sığır cinsi hayvanların, 0201-0205 numaralı 
domuz, koyun, keçi, at, eşek baslıklarda yer alan. 
ve bardoiarın yenilebilen karkaslar dışındaki 
sakatatları, taze, ürünlerden yapılan imalat 
soğutulmuş veya 
dondurulmuş 

0210 Eder ve yenilebilen sakatat 0201-0206 numaralı ve 
tuzlanmış, salamura edilmiş, 0208 numaralı 
kurutulmuş veya pozisyonlarda yer alan et 
tütsülenmiş: et veya veya sakatat ve 0207 
sakatatın yenilebilen un veya baslığında yer alan kümes 
ezmeleri hayvanlarının karaciğerleri 

dışındaki ürünlerden yapılan 
imalat 

Y Fasıl 03 Canlı balıklar, kabuklu d) 
hayvanlar, yumuşakçalar ve 
suda yaşayan diğer 
omurgasızlar 

0302 - 0305 Balıklar, canlı balık hariç Fasıl 3'0n kulandan tüm Balıklar, canlı balık hariç 
girdilerinin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Y03O6 Kabuklu hayvanlar, canlı Fasıl 3'On kullanılan tüm 
kabuklu hayvanlar hariç girdilerinin o ülkede elde 

edjmiş olması gereken 
imalat 

Y0307 Yumuşakçalar ve suda Fasıl 3'Qn kullanılan tüm 
yaşayan diğer omurgasızlar. gMerinin o Olkede elde 
(kabuktu hayvanlar ve canlı edilmiş olması gereken 
yumuşakçalar hariç) imalat 

Y Fasıl. 04 0402:0403; 0404-0406 Kullanılan tüm girdilerin 
numaralı bastıklarda yer ürünunkinden farklı bir 
alanlar dışındaki pozisyonda sınıftandırıldığı 
mandıracılık ürünleri; başka imalat 
yerde sınıflandırılmamış 
yenilebilen hayvansal ürünler 

Bu ürünler için daima, madd* 41a tanımlanan "Tamamen ekte edıi/nışltK" kerten uygulanır. 
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| AS başlık 
1 numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü i 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

0402 
0404 - 0406 

Mandıracılık ürünleri 0401 ve 0402 numaralı 
pozisyonlarda yer alan, süt 
ve krema dışındaki 
ürünlerden yapılan imalat 

0403 Yayı kattı süt, pıhtılaşmış 
süt, krema, yoğurt, kefir ve 
diğer fermente edilmiş veya 
asriliği artırılmış süt ve 
krema, konsantre eaiiiş 
olsun olmasın, şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın veya 
aromalandmlmış veya iiave 
meyva veya kakao içersin 
içermesin 

- Fasıl 4'ün kullanılan 
girdilerinin tümünün o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat, 

- 2009 pozisyonunda yer 
alan meyve sularının 
(ananas, küçük limon ve 
üzüm hariç) imalinde 
kullanılan tüm girdilerin o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat, ve 

- Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı İmalat 

-

0407 Kuş yumurtaları, kabuklu, 
taze, konserve edilmiş veya 
pişirilmiş 

(D 

0408 Kuş yumurtaları, kabuksuz, 
yumurta sarıları (taze, 
kurutulmuş.buharla veya 
kaynar suda 
pişirilmiş.kalıplanmış, 
dondurulmuş veya diğer bir 
şekilde dayanıklılığı 
artırılmış) (ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeleri 
içersin içermesin) 

0407 pozisyonundaki kuş 
yumurtaları dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

0409 Tabii bal (D 

Y Fasıl 05 Başka yerde 
sınıflandırılmamış 
hayvansal ürünler (0502 ve 
0506 posisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

Y0502 

Y0506 

Fasıl 06 

Evci domuz, yaban domuzu 
ve porsukların ince ve kalın 
kıHan, hazırlanmış 

Kemikler ve boynuz içi 
kemHderi, islenmemiş 

Bitkisel ürünler 

İnce ve kalın kılların 
temizlenmesi, dezenfekte 
edilmesi, ebatlarına göre 
ayrılması ve düzeltilmesi 
Fasıl 2'nin kuUanılan tüm 
girdSerinin o ülkede elde 
edSmiş olması gereken 
imalat 
(D 

O) Bu ürünler için daima, madde 4't* tanımlanan Tamamen eldt edilmişlik" knteh uygulanır. 



— 66 — 

[ AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü ı 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 07 Yenilebilen bitkiler, kökler ve 
yumrular (0710-0713 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

( D 

Y 0710 -0713 

Y0710 

Yenilebilen bitkiler, 
dondurulmuş, kurutulmuş 
veya geçici olarak konserve 
edilmiş (0710 ve 0711 
pozisyonundaki ürünlerin bir 
kısmı hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir.) 
Tatlı mısır (pişirilmemiş veya 
buharda veya kaynar suda 
pişirilmiş), dondurulmuş 

Kullanılan tüm bitkisel 
girdilerin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Taze veya soğutulmuş tadı 
mısırdan yapılan imalat 

Y0711 Tatlı mısır, geçici olarak 
konserve edilmiş 

Taze veya soğutulmuş tatlı 
mısırdan yapılan imalat 

Y Fasıl 08 Yenilebilen meyveler ve 
kabuklu meyveler,; turunçgil 
meyvelerin, kavun ve 
karpuzların kabukları ( 
0811,0812,0313, 0814 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

d) 

0811 . Meyveler ve kabuklu 
meyveler, pişirilmemiş veya 
buharda veya kaynar suda 
pişirilmiş, (ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeleri 
içersin içermesin) 

- ilave şeker içerenler 

- diğerleri 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm meyve ve 
kabuklu meyvelerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

0812 Geçici olarak konserve 
edilmiş (örneğin kükürt 
dioksit gazı kullanılarak 
salamurada,kükürtlü su 
içinde veya diğer koruyucu 
eriyikler içinde) fakat bu 
halleri ile derhal yenilmeye 
elverişli olmayan sebze ve 
kabuklu meyveler 

Kullanılan tüm meyve ve 
kabuklu meyvelerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

(1) Bu ürünler için daima, madde 4te tanımlanan Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

d) (2) (3) veya (4) 

0813 Meyveler, kurutulmuş (0801-
0806 pozisyonları hanç);bu 
fasılda yer alan meyve ve 
kabuklu meyve karışımları 

Kullanılan tüm meyve ve 
kabuklu meyvelerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

0814 Turunçgil meyveler, kavun 
ve karpuz kabuklan, taze, 
soğutulmuş, kurutulmuş 
veya geçici olarak konserve 
edilmiş (salamurada, 
sülfürlü suda veya diğer 
koruyucu eriyikler içinde) 

Kullanılan tüm meyve ve 
kabuklu meyvelerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

-

Fasıl 09 Kahve, çay, paraguay çayı 
ve baharat (0910 
pozisyonundaki baharat 
karışımları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

d) 

Y0910 Bu faslın 1(b) notunda 
belirtilen karışımlar 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Fasıl 10 Hububat 0) 

Y Fasıl 11 Değirmencilik sanayi 
ürünleri, malt, nişastalar, 
inülin, buğday glüteni (1106 
pozisyonundaki ürünlerden 
bir kısmı hariç olup bulara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm hububat, 
yenilebilen bitkisel ürünler ve 
0714 pozisyonunda yer alan 
kök ve yumrularının o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Y1106 0713 Pozisyonundaki 
kabuğu çıkarılmış, 
kurutulmuş baklagil 
sebzelerin un ve ezmeler 

0708 Pozisyonundaki 
baklagil sebzeleri 
kurutulması veya 
değirmenden geçirilmesi 

Fasıl 12 Yağlı tohum ve meyveler, 
muhtelif tane, tohum ve 
meyveler; sanayide ve tıpta 
kullanılan bitkiler saman ve 
kaba yem (yağlı tohum ve 
meyvelerin un ve ezmeleri 
(hardal un ve ezmesi 
dışında) hariç hariç olup 
bunlara ilişkin kuralar 
aşağıda belirtilmiştir) 

O) 

Bu ürünler için daima, madde 4te tanımlanan "Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

1208 Yağlı tohum ve meyvelerin 
un ve ezmeleri (hardal un 
ve ezmesi hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y Fasıl 13 

1301 

Fasıl 14 

Laklar, sakızlar, reçineler ve 
diğer bitkisel özsu ve 
hülasalar (1301 
pozisyonundaki ürünler hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 
Laklar, doğal sakızlar, 
reçineler, sakız reçineleri ve 
balzamlar 

örülmeye elverişli bitkisel 
ürünler, tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan bitkisel ürünler 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

1301 pozisyonunun 
kullanılan tüm girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini 
aşmadığı imalat 
(D 

-

Y Fasıl 15 Hayvansal ve bitkisel kab ve 
sıvı yağlar ve bunların 
parçalanma ürünleri; 
yenilebilen müstahzar 
yağlar; hayvansal ve bitkisel 
mumlar (1501; 1502; 1504; 
pozisyonları, 1505 
pozisyonunun bir kısmı; 
1506; pozisyonu, 1507den 
1515'e kadar olan 
pozisyonların bir kısmı, 
1516'nın bir kısmı, 1517'nin 
bir kısmı ,1519 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir). 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

1501 Lard, diğer domuz yağlan 
ve kümes hayvanlarının 
yağlan (eritilmiş), presle 
veya çözücü ile elde edilmiş 
olsun olmasın 

- Kemik veya artıklardan 
elde edilen yağlar 

- diğerleri 

0203, 0206, 0207 
pozisyonundaki ürünler veya 
0506 pozisyonundaki 
kemikler dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

0203 ve 0206 
pozisyonlarındaki yenilebilir 
domuz sakatatından veya 
0207 pozisyordanndaki 
kümes hayvardannın 
yenilebilir sakatatından 
yapılan imalat 

t1) Bu Orunlar için daima, madde 4te tanımlanan Tamamen ekle edilmişlik* kriteri uygulanır. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

d) • (2) (3) veya (4) 

1502 Sığır cinsi hayvanların, 
koyun ve keçilerin yağları ( 
ham veya eritilmiş), presle 
veya çözücü ile elde edilmiş 
olsun olmasın 

- Kemik veya artıklardan 
elde edilen yağlar 

0201,0202, 0204 
pozisyonlarındaki ürünler 
veya 0506 pozisyonundaki 
kemikler dışındaki 
ürünlerden yapılan imalat 

1504 

- diğerleri 

Balıklar ve deniz 
memelilerinin katı ve sıvı 
yağları ve bunların 
fraksiyonları, rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat 
kimyasal olarak 
değiştirilmemiş 

- Balıklar ve deniz 
memelilerinin katı ve sıvı 
yağlarının katı 
fraksiyonları 

- diğerleri 

02 Fasılda yer alan 
kullanılan tüm ürünlerin o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

1504 Pozisyonundaki diğer 
maddelerde dahil olmak 
üzere herhangi bir üründen 
yapılan imalat 

02 ve 03 numaralı fasıllarda 
yer alan, kullanılan tüm 
hayvansal girdilerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
İmalat 

Y 1505 Rafine edilmiş lanolin 1505 Pozisyonundaki ham 
yapağı yağından yapılan 
imalat 

1506 Diğer hayvansal katı ve sıvı 
yağlar ve bunların 
fraksiyonları, rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat 
kimyasal olarak 
değiştirilmemiş 

- Katı fraksiyonlar 1506 Pozisyonundaki diğer 
maddelerde dahil olmak 
üzere herhangi bir üründen 
yapılan imalat 

Y 1507-1515 

- diğerleri 

Sabit bitkisel yağlar ve 
bunların fraksiyonları, rafine 
edilmiş olsun olmasın fakat 
kimyasal olarak 
değiştirilmemiş 

02 numaralı fasılda yer alan, 
kullanılan tüm hayvansal 
girdilerin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı I Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

- Katı fraksiyonlar ( Jojoba 
yağı fraksiyonları hariç) 

1507-1515 Pozisyonlarında 
yer alan diğer maddelerden 
yapılan imalat 

- Diğerleri 

- Çin ağacı yağı (Tung yağı) 
Mersin ağacı mumu, 
Japon mumu ve, 

Kullanılan tüm bitkisel 
girdilerin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

- Teknik ve sınai amaçlarla 
kullanılanlar (insan gıdası 
olarak kullanılan ürünlerin 
imalinde kullanılanlar 
hariç) dışında 

Y 1516 Hayvansal ve bitkisel yağlar, 
ve bunların fraksiyonları 
(tekrar esterlenmiş, rafine 
edilmiş olsun olmasın fakat 
daha ileri bir işlem 
görmemiş) 

Kullanılan tüm bitkisel ve 
hayvansal girdilerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

Y1517 1507-1515 numaralı 
başlıklarda yer alan bitkisel 
yağların yenilebilen sıvı 
karışımları 

Kullanılan tüm bitkisel 
girdilenn o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Y 1519 Suni mum karakterini haiz 
sınai yağ alkolleri 

1519 Pozisyonundaki yağ 
asitleri içeren tüm 
maddelerden yapılan imalat 

1601 Et, et sakatatı veya kandan 
imal edilen sosis ve benzeri 
ürünler, esası bu ürünler 
olan gıda müstahzar/arı 

Fasıl 1 'de yer alan 
hayvanlardan yapılan imalat 

1602 Hazırlanmış veya konserve 
edilmiş diğer et veya sakatat 

Fasıl 1'de yer alan 
hayvanlardan yapılan imalat 

1603 Et, balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar ve diğer su 
omurgasızlarının hülasa ve 
suları 

Fasıl 1'de yer alan 
hayvanlardan yapılan imalat 
Ancak kullanılan tüm balık, 
kabuklu hayvanlar, 
yumuşakça ve diğer su 
omurgasızlarının o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

1604 Hazırlanmış veya konserve 
edilmiş balıklar, balık 
yumurtalarından elde edilen 
havyar ve benzeri ürünler 

Kullanılan tüm balık ve balık 
yumurtalarının o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

1605 Hazırlanmış veya konserve 
edilmiş kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar ve suda 
yaşayan diğer omurgasızlar. 

Kullanılan tüm kabuklu 
hayvanlar, yumuşakça ve 
diğer su omurgasızlarının o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 



AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) , 

Y 1701 Kamış veya pancar seken 
ve kimyaca saf sakkaroz ( 
katı halde), ilave aroma 
veya renk verici madde 
içermeyen 

Kullanılan tüm girdilerin 
üriinünkindeo farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y 1701 Kamış veya pancar şekeri 
ve kimyaca saf sakkaroz ( 
katı halde), ilave aroma 
veya renk verici madde 
içeren 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

1702 Diğer şekerler ( kimyaca saf 
sakkaroz,mattoz. glukoz ve 
fruktoz dahil) (katı halde): 
ilave şeker veya renk verici 
maddeler katılmamış şeker 
şurupları, suni bal (tabii bal 
ile karıştırılmış olsun 
olmasın); karamel 

- Kimyaca saf maltoz ve 
fruktoz 

- İlave aroma veya renk 
verici maddeler içeren katı 
haldeki diğer şekerler 

- Diğerleri 

1702 Pozisyonundaki diğer 
maddeleri de içeren tüm 
girdilerden yapılan imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin o 
ülke menşeli olması gereken 
imalat 

Y 1703 Şeker ekstraksiyonundan 
veya rafinajından elde edilen 
melaslar, aromalandırılmış 
veya renklendirilmiş 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

Y 1703 Şeker ekstraksiyonundan 
veya rafinajından elde edilen 
melaslar ,ilave aroma veya 
renk verici maddeler 
içermeyen 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

1704 Kakao içermeyen şeker 
mamulleri (beyaz çikolata 
dahil) 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçiük veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 18 Kakao ve kakao 
müstahzarları (1801 ve 
1806 pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

1801 Kakao dane ve kırıkları 
(ham veya kavrulmuş) 

d) 

1806 Çikolata ve kakao ihtiva 
eden diğer gıda 
müstahzarları 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandırdığı İmalat 

-

1901 Malt hülasası; tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan esasını 
un, ezme, nişasta veya malt 
hülasası teşkil eden gıda 
müstahzarları (içinde kakao 
tozu bulunmayanlar veya 
ağırlık itibarıyla % 50'den az 
kakao tozu içerenler) 
(tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan);esasını 0401 ila 
0404 pozisyonlarında yer 
alan maddeler teşkil eden 
gıda müstahzarları (İçinde 
kakao tozu bulunmayan 
veya ağırlık itibarıyla 
%10'dan az kakao tozu 
içerenler) (tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan) 

- Malt hülasası 

- Diğerleri 

Fasıl 10'da yer alan 
hububattan yapılan imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

(1) 8u ürünler için daima, madde 4te tanımlanan Tamamen elde edilmişlik* knteri uygulanır. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

1902 Makarnalar (pişirilmiş veya 
et veya diğer maddelerle 
doldurulmuş veya başka 
şekilde hazırlanmış olsun 
olmasın) (spagetti, 
makaranı, şehriye, lazanya, 
gnocchi, ravioli, canelloni 
gibi); kuskus (hazırlanmış 
olsun olmasın) 

Durum buğdayı hariç olmak 
üzere kullanılan tüm 
hububat, et, sakatat, balık, 
kabuklu hayvan, 
yumuşakçanın o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

1903 Tapyoka ve nişastadan 
hazırlanan tapyoka 
benzerleri (flokon, dane, 
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı 
veya benzeri şekillerde) 

1108 Pozisyonundaki 
patates nişastası dışındaki 
girdilerden yapılan imalat -

1904 Hububat ve hububat 
ürünlerinin kabartılması veya 
kavrulması suretiyle elde 
edilen gıda müstahzarları 
(çom flakes gibi); dane 
halindeki hububat (mısır 
hariç) (Sn pişirme yapılmış 
veya başka şekilde 
hazırlanmış) 

- Kakao içermeyenler 

- Kakao içerenler 

- Kullanılan tüm hububat ve 
unları (Zea inüurata cinsi 
mısır, durum buğdayı ve 
türevleri hariç) nın o 
ülkede elde edilmiş 
olması gereken imalat, ve 

- Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, 1806 pozisyonu 
hariç olmak üzere kullanılan 
tüm girdilerin OrOnünkinden 
farklı bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

1905 Ekmek, pasta, bisküvi ve 
diğer ekmekçi mamulleri 
(kakao içersin içermesin); 
hosti, eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri, mühür 
güllacı, pirinç kağıdı ve 
benzeri ürünler 

Fasıl 11 dışındaki 
girdilerden yap/lan imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

d) (2) (3) veya (4) 

2001 Sebzeler, meyveler, sen 
kabuklu meyveler ve 
yenilen diğer bitki parçaları 
(sirke veya asetik asitle 
hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) 

Kullanılan tüm bitkisel 
ürünlerin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

2002 Domatesler (sirke veya 
asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) 

Kullanılan tüm domateslerin 
o ülkede elde edilmiş 
olması gereken imalat 

2003 Mantar ve domalanlar 
(sirke veya asetik asitten 
başka usullerle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş) 

Kullanılan tüm mantar ve 
domalanların o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

2004 ve 2005 Diğer sebzeler ( sirke veya 
asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) ( dondurulmuş veya 
dondurulmamış) 

Kullanılan tüm sebzelerin o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

2006 Meyvalar, sert kabuklu 
meyvalar, meyva kabukları 
ve diğer bitki parçaları 
(şekerle konserve edilmiş) 
(suyu alınmış, üstü şekerle 
kaplanmış veya 
kristalleşmiş) 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

2007 Reçeller, jöleler, 
marmelatlar, meyva veya 
meyva püresi ve meyva 
veya sert kabuklu meyva 
pastları (pişirilerek 
hazırlanmış) (şeker veya 
diğer tatlandırıcıları içersin 
içermesin) 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

2008 Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan meyvalar, sert 
kabuklu meyvalar ve yenilen 
diğer bitki parçalan (başka 
surette hazırlanmış veya 
konserve edSmi.ş) (ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler veya alkol katılmış 
olsun olmasın) 

- Meyvalar ve sert kabuklu 
meyvalar( buharda veya 
suda kaynatma dışında 
herhangi bir yöntemle 
pişirilmiş) (ilave şeker 
içermeyen, dondurulmuş) 

Kullanılan tüm meyva ve 
sert kabuklu meyvalann o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü ı 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

- Sert kabuklu meyvalar, 
ilave şeker veya alkol 
içermeyen 

0801,0802 ve 1202-1207 
pozisyonlarında yer alan o 
ülke menşeli kabuklu 
meyve ve yağlı tohumların 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %60'ını aştığı 
imalat 

- Diğerleri Fasıl 17nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

I 

Y2009 Sebze suları (fermente 
edilmemiş veya alkol 
katılmamış, ilave şeker veya 
tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y2009 Meyva suları (üzüm şırası 
dahil) (fermente edilmemiş 
ve alkol-katılmamış), ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler katılmış olsun 
olmasın 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Y Fasıl 21 Yenilen çeşitli gıda 
müstahzarları (2101 
pozisyonunun bir kısmı 
,2103 pozisyonunun bir 
kısmı, 2104 pozisyonu, ve 
2106 pozisyonunun bir kısmı 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Y2101 Kavrulmuş hindiba ve 
hülasa, esans ve 
konsantreleri 

Kullanılan hindibanın o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Y2103 - Soslar ve müstahzarları, 
çeşni ve lezzet verici 
karışımlar 

- Hazır hardal 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat, Ancak hardal unu 
veya ezmesi veya hazır 
hardal kullanılmış olabilir. 

Hardal unu veya 
ezmesinden yapılan imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı 1 Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y2104 - Çorbalar, et suları ve 
bunların müstahzarları 

2002-2005 Pozisyonlarında 
yer alan hazırlanmış ve 
konserve edilmiş sebzeler 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat 

Y2104 - Karışım halindeki 
homojenize gıda 
müstahzarları 

Ürünün toplu halde 
sınırlandırıldığı pozisyona 
uygulanan kural geçerlidir. 

Y2106 Şeker şurupları, 
aromalandırılmış veya renk 
verici maddeler katılmış 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

-

Y Fasıl 22 Meşrubat, alkollü içkiler ve 
sirke (2201; 2202 
pozisyonları, 2204 
pozisyonunun bir kısmı, 
2205 pozisyonu, 2207, 2208 
ve 2209 pozisyonlarının bir 
kısmı hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

2201 Sular (tabi ve suni mineral 
sular ve gazlı sular dahil) 
(ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler 
katılmamış veya 
lezzetlendirilmemiş), buz ve 
kar 

Kullanılan tüm suların o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

2202 Sular (mineral sular ve gazlı 
sular dahil) (ilave şeker 
veya tatlandırıcı maddeler 
katılmış veya 
lezzetlendirilmiş) ve 
alkolsüz diğer içkiler (2009 
pozisyonundaki meyva ve 
sebze sulan) 

1 

Fasıl 17'nin kutlanılan tüm 
girdilerinindeğerinin ürünün 
ve kullanılan herhangi bir 
meyve suyunun (ananas, 
limon ve Özüm suyu hariç) 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması ve 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farktı 
bir pozisyonda 
sınıftandınldığı imalat 

Y2204 Taze uzum şarapları, 
(kuvveflenrürifmiş şaraplar 
dahil), alkol ilave edilmiş 
üzüm şırası 

Üzüm ürünleri ihtiva eden 
aşağıdaki ürünler 

Diğer üzüm şırasından 
yapılan imalat 



AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşel i girdilere uygulananarak m e n ş e statüsü

sdsdsd

 
veren işçilik veya işlemler 

(D. (2) (3) veya (4) 

2205 
Y2207 
Y 2208 ve 
Y2209 

Vermut ve bitkiler veya 
kokulu maddelerle 
lezzetlendirilmiş diğer taze 
üzüm şarapları ; etil alkol ve 
diğer alkoller (denature 
edilmiş olsun olmasın); 
alkollü içkiler, likörler ve 
diğer alkollü içecekler, içki 
imalinde kullanılan bileşik 
alkoll karışımları, sirke 

Ü z ü m veya ü z ü m d e n elde 
edilen diğer maddeler 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat 

Y2208 Alkol derecesi hacim 
itibarıyla % 50'den az olan 
viskiler 

Kullanılan herhangi bir 
hububat esas l ı alkolün 
değerinin fabrika ç ıkış 
fiyatının %15'ini geçmediğ i 
imalat, 

Y Fasıl 23 Gıda sanayinin döküntü ve 
kalıntıları; hayvanlar için 
hazır lanmış kaba yemler 
(2303 ve 2306 
pozisyonlarının bir kısmı ve 
2309 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
a ş a ğ ı d a belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 

' pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y2303 Mısır nişastası kalıntıları 
(konsantre edilmiş ıslatma 
suları hariç) (kuru madde 
üzerinden hesaplandığında 
protein muhtevası % 40'tari 
fazla olanlar) 

Kullanılan mısırın 
tamamının o ülkede elde 
edilmiş olduğu imalat 

Y2306 Zeytinyağı üretiminden arta 
kalan küspe ve diğer katı 
artıklar (ağır l ık itibarıyla 
zeytinyağı oranı % 3' ten 
fazla olanlar) 

Kullanılan zeytinin 
tamamın ın o ülkede elde 
edilmiş olduğu imalat 

2309 Hayvan g ıdas ı olarak 
kullanılan müstahzarlar 

Kullanılan tüm hububat, 
şeker , melas ve sütün 
o ü lkede elde edilmiş olduğu 
imalat 

2401 İ ş l enmemiş tütün, tütün 
artıkları 

(D 

O Bu Uranla' için daima, madde 4te tanımlanan Tamamen elde edilmişlik' kriteri uygulanır. 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uyguiananarak menşe statüsü : 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

2402 Tütün veya tütün yenne 
geçen maddelerden 
yapılmış purolar, uçları açık 
purolar, sigarillolar ve 
sigaralar 

Kullanılan işlenmemiş tütün 
artıklarının (2401 
pozisyonunda yer alan) 
ağırlık itibarıyla en az % 
70'inin o ülkede elde edilmiş 
olduğu imalat 

Y2403 İçilen tütün ' Kullanılan işlenmemiş tütün 
artıklarının (2401 
pozisyonunda yer alan) 
ağırlık itibarıyla en az % 
70'inin o ülkede elde edilmiş 
olduğu imalat 

Y2403 Diğer mamul tütün ve 
mamul tütün yerine geçen 

s maddeler, homojenize veya 
yeniden tertiplenmiş tütün; 
tütün hülasa ve salçaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y Fasıl 25 Tuz, kükürt, topraklar ve 
taşlar, alçılar, kireç ve 
çimento ( 2504,2515, 2516, 
2518,2519, 2520, 
2524, 2525 ve 2530 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y2504 Doğal kristalize grafit 
(karbon muhtevası 
bakımından 
zenginleştirilmiş, 
saflaştınımış ve ezilmiş) 

Ham kristalize grafitin 
karbon muhtevası 
bakımından 
zenginleştirilmesi, 
saflaştırılması ve ezilmesi 

• 

Y2515 Mermer, kabaca yontulmuş, 
testere ile veya başka 
surette dikdörtgen şeklinde 
(kare dahil) bloklar veya 
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen 
kalın dilimler halinde 
kesilmiş 

Mermerin testere ile veya 
başka surette kalınlığı 25 
cm'yi geçmeyen dilimler 
halinde (daha önceden 
kesilmiş olsa bile ) kesilmesi 

Y2516 Granit, porfir, bazalt, gre, ve 
yontulmaya veya inşaata 
elverişli diğer taşlar (testere 
ile veya diğer şekilde 
kabaca bloklar veya 
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen 
dikdörtgen şeklinde (kare 
dahil) dilimler halinde 
kesilmiş) 

Taşların testere ile veya 
başka surette kalınlığı 25 
cm'yi geçmeyen dilimler 
halinde (daha önceden 
kesilmiş olsa bile) kesilmesi 

Y2518 Kalsine edilmiş dolomit Kalsine edilmemiş dolomitin 
kalsine edilmesi 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygülananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

0) (2) (3) veya (4) 

Y2519 Ezilmiş doğal magnezyum 
karbonat (manyezit), (hava 
geçirmeyen mühürlenmiş 
kaplarda) ve magnezyum 
oksit, saf olsun olmasın, 
(eritilmiş manyezit veya 
sinterlenmiş manyezit hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak doğal 
manyezit kullanılmış olabilir. 

Y2520 Dişçilikte kulanılmak üzere 
özel olarak hazırlanmış 
alçılar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Y2524 Doğal asbest lifleri Asbest konsantrelerinden 
yapılan imalat 

Y2525 Mika tozu Mika ve mika döküntülerinin 
öğütülmesi 

Y2530 Kalsine edilmiş veya toz 
haline getirilmiş toprak 
boyalar 

Toprak boyaların kalsine 
edilmesi veya öğütülmesi 

Fasıl 26 Metal cevherleri, cüruf ve kül Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y Fasıl 27 Mineral yakıtlar, yağlar, ve 
bunların distüasyon ürünleri; 
bitümenli maddeler; mineral 
mumlar (2707 
pozisyonunun bir kısmı ve 
2709-2715 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. 

Y2707 Güç temininde veya yakıt 
olarak kullanılmaya mahsus, 
250 dereceye kadar olan 
sıcaklıkta taşkömürü 
katranının hacim itibarıyla 
% 65'ten fazla 
damıtılmasından elde edilen 
(petrol esansı ve benzol 
karışımları dahil), 
bileşimindeki aromatik 
unsurları aromatik 
olmayanlardan daha fazla 
olan yağlar 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler)O) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

Y2709 Bitümenli mmeralllerden 
elde edilen ham yağlar 

Bitümenli malzemenin 
tahripti ayrıştırılması 

W Ek I. Açıklayıcı Not 6'ya bakınız. 
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i AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

2710-2712 Petrol yağları ve bitûmenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar (ham olanlar hariç); 
başka yerde 
sınıflandırılmayan veya yer 
almayan ağırlık itibarıyla % 
70 veya daha fazla temel 
bileşen olarak petrol yağları 
veya bitûmenli minerallerden 
elde edilen yağlar ihtiva 
eden müstahzarlar 

Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

Vazelin, parafin mumu, 
mikrokristalize petrol mumu, 
yağlı mum. ozokerit, linyit 
mumu, turb mumu, diğer 
mineral mumlar, sentez 
veya diğer işlemlerle elde 
edilmiş benzeri ürünler 
(renklendirilmiş olsun 
olmasın) 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
iştem(ler) <1> 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

2713-2715 Petrol koku, petrol bitümeni, 
ve petrol yağlarından ve 
bitûmenli maddelerden elde 
edilen diğer artıklar 

Tabii bitümen ve 
asfalt.bitümenii veya yağlı 
şist ve katranlı kumlan 
asfalttı ve asfaltlı kayalar 

Tabu asfalt tabii bitümen, 
petrol bitümeni, mineral 
katran ve mineral katran zrfö 
esaslı bitûmenli karışımlar 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler) (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

O Ek I. Açıklayıcı Not ffya bakınız. 
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AS baslık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü \ 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 28 Anorganik kimyasallar; 
kıymetti metallerin, 
radyoaktif elementlerin, 
nadir toprak metalllerinin ve 
izotoplarının organik veya 
anorganik bileşikleri (2805, 
2811,2833 ve 2840 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20' sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Y2805 "Mischmetall" Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20' 
sini aşmadığı, elektrolitik 
veya termal ısıtma yoluyla 
yapılan imalat 

r 

Y2811 Sülfür trioksit Sülfür dioksitten yapılan 
imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

Y 2833 Alüminyum sülfat Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
50'sini aşmadığı imalat 

Y2840 Sodyum perborat Disodyum tetraborat 
pentahidrattan yapılan 
imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

Y Fasıl 29 Organik kimyasallar (2901, 
2902, 2905 pozisyonlarının 
bazı kısımları ve 2915, 
2932, 2933 ve 2934 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
baslıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20' sini aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren İşçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y2901 Güç temininde veya yakıt 
olarak kullanılmaya mahsus 
aşıklık hidrokarbonlar 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler) 0) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

Y2902 Güç temininde veya yakıt 
olarak kullanılmaya mahsus 
siklanikler, siklenikler 
(azulenler hariç), benzen, 
toluen, ksilen 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler) (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

Y2905 Bu pozisyonda yer alan 
alkollerin ve etanol ve 
gliserolün metal alkolaöarı 

2905 Pozisyonunda yer alan 
diğer maddelerde dahil 
olmak üzere herhangi bir 
pozisyondan yapılan imalat 
Ancak ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmemek koşuluyla metal 
alkolafjar kullanılabilir. 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını -aşmadığı imalat 

<1> Ek I - Açıklayıcı Not 6'ya bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

0) (2) . (3) veya (4) 

2915 Doymuş asiklik 
monokarboksilik asitler ve 
bunların anhidritferi, 
halojenürieri, peroksitleri, 
peroksiasitjeri; bunların 
halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitroianmış, nıtrozolanmış 
türevleri 

Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat 
Ancak 2915 ve 2916 
pozisyonlarında yer alan 
ürünlerin kullanıldığı 
durumda girdilerin değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmediği imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün j 
fabrika çıkış fiyatının % I 
40'ını aşmadığı imalat 

2932 Sadece oksijenli heterosiklik 
bileşikler 

- Halkalı eterler ve bunların 
halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitroianmış 
veya nitrozolanmış 
türevleri 

Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat 
Ancak 2909 pozisyonunda 
yer alan ürünlerin kullanıldığı 
durumda girdilerin değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmediği imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

- Siklik asetaller ve halkalı 
yarı asetaller ve bunların 
halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitroianmış 
veya. nitrozolanmış 
türevleri 

Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün j 
fabnka çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

- Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandınldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20' sini aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

2933 Sadece azotlu heterosiklik 
bileşikler; nükleik asitler ve 
tuzlan 

Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat 
Ancak 2932 ve 2933 
pozisyonlarında yer alan 
ürünlerin kullanıldığı 
durumda girdilerin değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmediği imalat | 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

2934 Diğer heterosikük bileşikler Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat 
Ancak 2932, 2933 ve 2934 
pozisyonlarında yer alan 
ürünlerin kullanıldığı 
durumda girdilerin değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sint geçmediği imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

Y Fasıl 30 Eczacılık ürünleri 
(3002,3003 ve 3004 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir). 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20' sini aşmadığı imalat 

3002 İnsan kanı; tedavide, 
korunmada veya teşhiste 
kullanılmak üzere 
hazırlanmış hayvan kanı; 
senim ve diğer kan 
fraksiyonlan; aşılar, 
toksinler, mikroorganizma 
kültürleri (mayalar hariç) ve 
benzerr ürünler 

- DozJandırılmış veya 
perakende satışa hazır 
durumda, tedavide veya 
korunmada kullanılan iki 
veya daha fazla ürün 
karışımları ve 
kanştmlmamış ürünler 

- Diğerleri 

- - insan kanı 

3002 Pozisyonunda yer alan 
ürünlerde dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
ürünlerden yapılan imalat 
Bu tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan 
ürünlerde dahi olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
ürünlerden yapılan imalat 
Bu tanıma uyan girdSer 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 
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AS başlık Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
numarası veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

— Tedavide veya 3002 Pozisyonunda yer alan 
korunmada kullanılmak ürünlerde dahil olmak üzere 
üzere hazırlanmış herhangi bir pozisyondaki 
hayvan kanı ürünlerden yapılan imalat 

Bu tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

- - Serum .hemoglobin ve 3002 Pozisyonunda yer alan 
serum globulini ürünlerde dahil olmak üzere 
dışındaki kan herhangi bir pozisyondaki 
fraksiyonları ürünlerden yapılan imalat 

Su tanıma uyan girdiler -
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

- - hemoglobin, kan 3002 Pozisyonunda yer alan 
globulini ve serum ürünlerde dahil olmak üzere 
globulini herhangi bir pozisyondaki 

ürünlerden yapılan imalat 
Su tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

- -diğerleri 3002 Pozisyonunda yer alan 
ürünlerde dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
ürünlerden yapılan imalat. 
Bu tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 
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[ AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü : 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) ı 

3003 ve 3004 İlaçlar (3002. 3005 ve 3006 
pozisyonundakiler hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ûrOnünkinden farklı bir 
pozisyonda 
sınırlandırıldığı , 
ancak 3003 ve 3004 
pozisyonundaki girdilerin 
fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmemek 
koşuluyla bir arada 
kullanılabildiği ve, 

- kullanılan tüm girdilerin 
fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

Y Fasıl 31 Gübreler (3105 
pozisyonunda yer alan 
maddeler hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda 
sınırlandırıldığı , 
ancak aynı pozisyonda 
yer alan girdilerin 
fabrika çıkış fiyatının %20' 
sini geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün j 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat ! 

j 

T 3105 Azot, fosfor ve potasyum 
gibi bitki besin 
maddelerinden ikisini veya 
üçünü içeren mineral veya 
kimyasal gübreler; bu 
fasıldaki ürünlerin tablet 
veya benzeri şekillerde veya 
lOkg.ı geçmeyen 
ambalajlarda olanları: 
(- sodyum nitrat 
- calsiyum siyanamid 
- potasyum sülfat 
- magnezyum potasyum 

sülfat sulphate hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı , 
ancak aynı pozisyonda yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı, ve 

- kullanılan tüm girdilerin, 
fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'mı aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

0) (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 32 Debagatte veya boyacılıkta 
kullanılan hülasalar, tanenler 
ve türevleri, diğer boyayıcı 
maddeler, pigmentler, boya 
ve vernikler, macunlar, 
mürekkepler 
( 3201 pozisyonu hariç olup 
buna ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
ancak aynı pozisyonda yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını aşmadığı imalat 

Y3201 Tanenler ve bunların tuzları, 
esterleri, eterleri ve diğer 
türevleri 

Bitkisel tanen hülasalarından 
yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabnka 
çıkış fiyatının-% 40'ını 
aşmadığı imalat 

3205 Boyayıcı laklar ve bu faslın 
3 numaralı notunda belirtilen 
müstahzarlardan esası 
boyayıcı lak olanlar 

3203, 3204 ve 3205 
Pozisyonları hariç olmak 
üzere herhangi bir 
pozisyondaki maddelerden 
yapılan imalat Ancak 3205 
pozisyonundaki girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla , 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y Fasıl 33 Uçucu yağlar ve rezinorrJer; 
parfümeri, kozmetik ve 
tuvalet müstahzarları ( 3301 
pozisyonu hariç olup buna 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir). 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı , 
ancak aynı pozisyonda yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

(1) Başlık 32"deld Not 3'e gore bu müstahzarlar. Başlık 32 içinde başka bir başlık altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir 
maddenin boyanmasında kullanılan veya boyoma müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler. 

< 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

3301 Uçucu yağlar (terpeni 
alınmış olsun olmasın) 
(konkretler ve sıvı olanlar 
dahi l) ; rezinorder; uçucu 
yağların katı yağlarda, sabit 
yağlarda, mumlarda veya 
benzerlerinde 'enflurage' 
veya 'maceratjon' suretiyle 
elde edilen konsantreleri; 
uçucu yağların terpeninin 
alınmasından arta kalan 
terpenli yan ürünler; uçucu 
yağların damıtılmış 
aromatik suları ve sulu 
çözeltileri 

Bu pozisyondaki 'farklı' <1' 
bir grup dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden yapılan 
imalat Ancak bu grupta yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y Fasıl 34 Sabunlar, yuzeyaktif 
organik maddeler, yıkama 
müstahzarları, yağlama 
müstahzarları, suni mumlar, 
müstahzar mumlar, 
temizleme veya bakım 
müstahzarları, ışık temini 
için kullanılan her türlü 
mumlar ve benzerleri, model 
yapmaya mahsus her türlü 
patlar, dişçi mumları ve alçı 
esaslı dişçilik müstahzarları. 
(3403 Pozisyonunun bir 
kısmı ve 3404 pozisyonu 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı , 
ancak aynı pozisyonda yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y3403 Ağırlık itibarıyla % 70'ten az 
petrol yağları veya brtümenli 
mineral maddeler içeren 
yağlama müstahzarları 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler) R> 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

O Grup', başlığın, diğer kısımlanndan noktalı virgül ile ayrılmış olan herhangi bir kısmı olarak kabul edilir. 

(3 Ek I - Açıklayıcı Not ffya bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

3404 Suni mumlar ve müstahzar 
mumlar 

- Suni mumlar ve parafin 
esaslı müstahzar mumlar 
, petrol mumlan, bitümenli 
minerallerden elde edilen 
mumlar, yağlı mum veya 
pullu mum 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandınldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

- Diğerleri -1516 Pozisyonundaki mum 
karakterini haiz hidrojenize 
yağlar, 
- 1519 pozisyonundaki 
mum karakterini haiz, 
kimyasal olarak 
belirlenmemiş yağ asitleri 
veya sınai yağ alkolleri, 
- 3404 pozisyonundaki 
maddeler dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

Ancak bu ürünler fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y Fasıl 35 

3505 

Albüminoid maddeler; 
değişikliğe uğramış nişasta 
esaslı ürünler; tutkallar 
enzimler (3505 pozisyonu ve 
3507 pozisyonunun bir kısmı 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 
Dekstinler ve tadil edilmiş 
diğer nişastalar (önceden 
jelatinlenmiş veya esterifiye 
edilmiş nişastalar gibi); 
nişasta, dekstrin veya diğer 
tada edilmiş nişasta esaslı 
zamklar 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandınldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

- Nişasta eterlen ve 
esterleri 

3505 Pozisyonu dahil olmak 
üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden 
yapılan imalat 

- Diğerleri 1108 pozisyonu dışında 
herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden yapılan imalat 

Y3507 Başka yerde 
sınıflandırılmayan veya yer 
almayan mûstahar enzimler 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Fasıl 36 

Y Fasıl 37 

3701 

Patlayıcılar, pirotekni 
mamulleri, kibritler, piroforik 
alaşımlar; ateş alıcı 
maddeler 

Fotoğrafçılıkta veya 
sinamacılıkta kullanılan 
eşya. 3701, 3702 ve 3704 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Fotoğrafçılıkta kullanılan 
hassas hale getrilimiş boş 
fotoğraf levhaları ve boş düz 
filmler (kağıt, karton veya 
mensucat hariç olmak üzere 
herhangi bir maddeden); 
anında develope edilerek 
fotğraf veren boş, düz, 
hassa hale getirilmiş filmler ( 
seri halinde olsun olmasın) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sinı 
geçmediği imalat 
Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika j 
çıkış fiyatının % 40'ını i 
aşmadığı imalat j 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

- Anında develope edilerek 
fotoğraf veren filmler 

3701 veya 3702 pozisyonu 
dışında herhangi bir 
pozisyonundaki maddeler 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat Ancak 3702 
pozisyonundaki girdiler 
değerlerinin fabrika çıkış 
frtatının % 30'unu 
geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının'% 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Diğerleri 3701 veya 3702 pozisyonu 
dışında kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 
Ancak 3701 ve 3702 
pozisyonundaki girdiler 
toplam değerlerinin fabrika 
çıkış frtatının % 20'sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

• Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

3702 . Fotoğrafçılıkta kullanılan 
rulo haline getirilmiş boş 
fotoğraf filmleri (kağıt, 
karton veya mensucat 
dışındaki herhangi bir 
maddeden); rulo halinde 
anında develope edilerek 
fotoğraf veren filmler ( 
hassas, boş) 

3701 veya 3702 pozisyonu 
dışında kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

3704 

Y Fasıl 38 

Photographic plates, film 
paper, paperboard and 
textiles, exposed but not 
developed 

Çeşitli kimyasal ürünler ( 
3801 pozisyonu, 3803, 
3805, 3806, 3807 
pozisyonlarının bazı 
kısımları, 3808-3814 

3701- 3705 pozisyonları, 
dışında kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 
Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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A S başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

3801 Suni grafit kolloidal veya 
yarı kolloidal grafit; esası 
hamur, blok, levha veya 
diğer yarı mamul grafit veya 
diğer karbon olan 
müstahzarlar 

- Sıvı yağ içinde çözelti 
halinde olan kolloidal 
grafit yarı kolloidal grafit, 
elektrotlar için karbonlu 
hamurlar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

- Hamur halinde grafit. 
Ağırlık itibarıyla %30'dan 
fazla grafitin mineral 
yağlarla olan karışımları 

3403 pozisyonunda yer alan 
girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%20'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y 3803 

- Other 

Rafine edilmiş tali oil (sıvı 
reçine) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 
Tali oil (sıvı reçine)' nin 
rafine edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y 3805 Sülfat terebarrbn esansı, 
saflaştırılmış 

Sülfat terebantinin ham 
esanslarının damıtma veya 
rafinaj yoluyla saflaştırılması 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y 3806 Ester sakızları Reçine asitlerinden yapılan 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y 3807 Odun katranı yağlan Odun katranının 
damıtılması 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

3808 Haşarat öldürücü, kemirici 
hayvanlara karşı koruyucu, 
zararlı mantarları yokedici, 
sürgünleri önleyici ürünler ve 
bitkilerin büyümesini 
düzenleyici, dezenfekte edici 
ve benzeri ürünler 
(perakende satılacak 
şekillerde veya ambalajlarda 
veya müstahzar haline 
getirilmiş) (kükürtlü şerit, fitil 
ve mumlar ile sinek kağıtları 
gibi") 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

3809 Tarifenin başka yerinde yer 
almayan veya belirtilmeyen 
mensucat, kağıt, deri ve 
benzeri sanayilerde 
kullanılan türde "apre veya 
finisaj" müstahzarları, 
boyayıcı maddelerin 
sabitJeştirilmesini veya 
boyama işlemini 
hızlandırmayı sağlayıcılar 
ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örneğin; 
müstahzar haşıl ve apreler, 
müstahzar mordanlar gibi): 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat -

3810 Metal satıhların 
temizlenmesinde kullanılan 
müstahzarlar; metallere 
lehim ve kaynak 
yapılmasında kullanılan sıvı 
müstahzarlar ve diğer 
yardımcı müstahzarlar; 
metal ve diğer maddelerden 
meydana gelen lehim ve 
kaynak pastaları ve tozları; 
lehim ve kaynak 
çubuklarının ve 
elektrodlarının 
sıvanmasında veya 
kaplanmasında kullanılan 
müstahzarlar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

3811 Ateşlemeyi önleyici 
müstahzarlar; oksidasyonu 
durdurucu maddeler, 
peptjzan katkılar, 
akışkanlığı düzenleyici 
maddeler, aşınmayı önleyici 
katkılar ve mineral yağlar 
(benzin dahil) veya mineral 
yağlar gibi aynı amaçla 
kullanılan diğer sıvı yağlar 
için diğer müstahzar 
katkılar. 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

- Yağlama yağları için 
müstahzar katkılar (petrol 
yağları veya bitûmenli 
mineral' maddelerden 
elde edilen yağlar ihtiva 
edenler) 

3811 Pozisyonunda yer alan 
girdilerin ürünün değerinin 
% 50 'sini geçmediği imalat 

- Digeriert Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

3812 Vulkanizasyon çabuklaştırıcı 
müstahzarlar; kauçuk ve 
plastikler için tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan plasöfiyan 
bileşikler; oksidasyonu 
önleyici müstahzarlar ve 
kauçuk veya plastikleri 
dayanıklı hale getirmede 
kullanılan diğer stabilizator 
bileşikler 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

3813 Yangın söndürme aletleri 
için dolgu maddeleri ve 
bileşimler; her çeşit yangın 
söndürme bombaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

3814 Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan organik karma 
çözücüler ve ince!ticiler;boya 
ve vernik çıkarmada 
kullanılan müstahzarlar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

3818 Elektronikte kullanılmak 
üzere dope edilmiş kimyasal 
elementler (disk, pul veya 
benzeri şekillerde); 
elektronikte kullanılmak 
üzere dope edilmiş kimyasal 
bileşikler: 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

3819 Hidrolik fren sıvıları ve 
hidrolik transmisyonlar için 
petrol yağlan veya bitûmenli 
minerallerden elde edilen 
yağları içermeyen veya 
ağırlık itibarıyla % 70'ten az 
oranda içeren müstahzar 
sıvılar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü ¡1 
veren işçilik veya işlemler j 

(1) (2) (3) veya (4) J 

3820 Donmayı önleyici 
müstahzarlar ve donmayı 
çözücü müstahzar sıvılar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

i 
i 

3822 Laboratuvariarda veya 
teşhiste kullanılan karma 
reaktifler ( 3002 ve 3006 
pozisyonunda yer alanlar 
hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

3823 Dökümhane maçalarına 
veya kalıplarına mahsus 
müstahzar bağlayıcılar; 
tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan kimya sanayii veya 
kimya sanayiine bağlı 
sanayiilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve 
müstahzarlar (tabii ürünlerin 
karışımlarından oluşanlar 
dahil); tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan kimya sanayii 
ve kimya sanayiine bağlı 
sanayiilere mahsus artık 
ürünler: 

- Bu pozisyonun aşağıdaki 
bölümleri 

— Dökümhane maçaları 
veya kalıplarına 
mahsus doğal reçine 
ürünleri esaslı 
müstahzar bağlayıcılar 

— Naftenik asitler, 
bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve 
esterleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

— Sorbitol (2905 
pozisyonundakiler 
dışında) 

— Petrol sOlfonatJarı 
({alkali metallerin, 
amonyumun ve 
etanolaminlerin petrol 
sOlfonatları hariç); 
bitümenli 
minerallerden elde 
edilen yağların tiofenli 
sûlfonik asitleri ve 
bunların tuzları 

— İyon değiştiriciler 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

— Vakum tüpleri için 
emici bileşikler 

— Gaz temizleyici 
alkalinize demir 
oksitler 

— Amonyaktı gaz sıvıları 
ve kömür gazının 
saflaştırmasında 
kullanılmış ve tesiri 
kalmamış oksit 

— Sülfonaftenik asitler, 
bunların suda 
çözünmeyan tuzları ve 
esterleri 

— Füzel yağları ve dippel 
yağları 

— Farklı anyonlar içeren 
tuzların karışımları 

— Yazı teksirinde, 
matbaa 
merdanelerinde ve 
benzeri işlerde 
kullanılan jelatin esaslı 
patlar (Kağıttan veya 
dokumaya elverişli 
maddelerden bir 
mesnet üzerinde 
bulunsun bulunmasın) 

- Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Y 3901 -
3915 

İlk şekillerde plastikler, 
bunların döküntü, kalıntı ve 
hurdaları (3907 pozisyonu 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 
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AS başlık Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü i 
numarası veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

- Katılma - Kullanılan tüm girdilerin Kullanılan tüm girdilerin 
homopolimerizasyonu değerinin ürünün fabrika değerinin ürünün fabrika 
ürünleri çıkış fiyatının % 50'sini çıkış fiyatının % 25'ini 

aşmadığı imalat aşmadığı imalat 
- 39 uncu fasıl girdilerinin 

değerinin ününün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat*1) 

- Diğerleri 39 uncu fasıl girdilerinin Kullanılan tüm girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının değerinin ününün fabrika 
% 20'sini geçmemek çıkış fiyatınırr% 25'ini 
koşuluyla kullanıldığı imalat aşmadığı imalat 
(1) 

Y3907 Polikarbonat ve Kullanılan tüm girdilerin 
akrilonitril-butadien- ürününkinden farklı bir 
stiren pozisyonda sınırlandırıldığı 
kopolimerlerinden(ABS) imalat. Ancak aynı 
yapılan kopolimerler pozisyonda yer alan 

ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat (1) 

Y3916 - Plastik eşya ve yarı 
3921 mamuller (3916, 3917, 

3920 ve 3921 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) Fasıl 39 'da yer alan Kullanılan tüm girdilerin 

girdilerin değerinin fabrika değerinin fabrika çıkış J - Yüzey işleminden daha çıkış fiyatının % 50'sini fiyatının % 25'ini geçmediği S ileri işlem görmüş. geçmediği imalat imalat 1 
dikdörtgen veya kareden i 
başka şekillerde kesilmiş I 
yassı mamuller; yüzey | işleminden daha ileri işlem I 
görmüş diğer ürünler I 

- Diğerleri 1 

O Bir taraftan 3901-3906 pozisyonları arasında yer alan maddelerden meydana gelen ürünlerin sozkonusu olduğu durumlarda, diğer 
taraftan da 3907-3911 pozisyonlarında yer alan ürünler için. sozkonusu kısıtlama, sadece, urtlnde ağırlıkça hakim madde grubu için 
geçenidir 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

— Katılma 
homopolimenzasyonu 
ürünleri 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % SO'sini 
aşmadığı ve 
- 39 uncu fasıl girdilerinin 

değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat <1> 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

— Diğerleri Kullanılan 39 uncu fasıl " 
girdilerinin değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının 
% 20'sini geçmemek 
koşuluyla kullanıldığı 
imalat (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Y 3916 ve 
Y 3917 

Profiller ve ince ve kalın 
borular 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % SO'sini 
aşmadığı ve 
- aynı pozisyonda yer alan 

girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmediği 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Y 3920 

Y 3921 

lonomer yapraklar ve filmler 

Meta/ize plastik fofyolar 

Başlıca çinko ve sodyum 
olmak üzere metal iyonları 
ile kısmen nötralize edilmiş 
etilen ve metakrilik asit 
kopolimeri olan kısmi 
termoplasnk tuzlardan 
imalat 

23 mikrondan daha az 
kalınlıkta çok saydam 
polyester folyolardan imalat 
(2) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

3922 - 3926 Plastik eşya Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

M Bir taraftan 3901-3906 pazisyonlan arasında yer alan maddelerden meydana gelen ürünlerin sozkonusu okluğu durumlarda, diğer 
taraftan da 3907-3911 pozisyonlarında yer alan ürünler için. sozkonusu kısıtlama, sadece. Orunde ağırlıkça halam madde grubu için 
geçerlidir. 

Aşağıdaki folydar çok saydam olarak kabul edilecektir optik bulanıklığı, -ASTM - D 1003-16 ya gere Gardner Hazemetresi ile 
ölçüldüğünde (yani Haze faKtort)) - % 7den az olan tolyolar 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya 
(4001 Pozisyonunun bir 
kısmı, 4005, 4012 
pozisyonları ve 4017 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. 

Y4001 Ayakkabılar için lamine 
edilmiş tabakalar veya krep 
kauçuk 

Tabii kauçuk tabakalarının 
lamine edilmesi 

4005 Karıştırılmış kauçuk, 
vulkanize edilmemiş, ilk 
şekillerde veya levha, 
tabaka veya şerit halinde 

Kullanılan tüm girdilerin (tabii 
kauçuk hariç) değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

4012 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 

Kullanılmış lastiklere sırt 
geçirilmesi 

4011 veya 4012 
pozisyonları dışındaki 
herhangi bir girdiden yapılan 
imalat 

Y4017 Sertleştirilmiş kauçuktan 
eşya 

Sertleştirilmiş kauçuktan 
imalat 

Y Fasıl 41 Ham deriler, köseleler, 
postlar (kürkler hariç) (4102 
pozisyonunun bir kısmı, 
4104-4107 pozisyonları ve 
4109 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir). 

Kullanılan girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y4102 

4104-4107 

Koyun veya kuzuların ham 
derileri, yünü alınmış 

Deriler, kılları veya yünleri 
alınmış (4108 ve 4109 
pozisyonlarındaki deriler 
hariç hariç) 

Yünlü koyun ve kuzu 
derilerinin yünlerinin 
alınması 
ön dabaklama yapılmış 
derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
Kullanılan girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
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AS başlık 
numarası 

I Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

4109 Rugan ve ruganla kaplanmış 
deri ve köseleler; metalize 
deri ve köseleler 

4104-4107 pozisyonundaki 
girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

Fasıl 42 Deri eşya; saraciye eşyası 
ve eğer ve koşum takımları; 
seyahat eşyası, el çantaları 
ve benzeri mahfazalar; 
hayvan bağırsağından 
mamul eşya (ipek böceği 
guddesi hariç) 

Kullanılan girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y Fasıl 43 Postlar, kürkler ve taklit 
kürkler; bunların mamulleri 
(4302 pozisyonunun bir 
kısmı ve 4303 pozisyonu 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y4302 Dabaklanmış veya 
aprelenmiş kürkler, 
birleştirilmiş: 

- Tabaka, çapraz veya 
benzeri'şekillerde 

- Diğerleri 

Dabaklanmış veya 
aprelenmiş ancak 
birieştirilmemiş kürklerin 
kesim ve birleştirilmesine 
ilaveten ağartma veya 
boyama 

Birieştirilmemiş, 
dabaklanmış ve aprelenmiş 
kürklerden imalat 

4303 Kürkten giyim eşyası ve 
aksesuarları ve kürkten 
diğer eşya 

4302 Pozisyonundaki 
birieştirilmemiş, 
dabaklanmış ve aprelenmiş 
kürklerden imalat 

Y Fasıl 44 Ağaç ve ahşap eşya; odun 
kömürü (4403, 4407,4408 
pozisyonlarının bazı 
kısımları, 4409 pozisyonu, 
4410-4413 pozisyonlarının 

bazı kısımlan, 
4415,4416 pozisyonlarının 
bazı kısımları, 4418 
pozisyonu ve 4421 
pozisyonlannın bazı 
kısımlan hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

Kullanılan girdilerin tümünün 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

Y4403 Kare şeklinde kabaca 
yontulmuş ağaçlar 

Kabuklan veya kısırları 
alınmış veya alınmamış 
yuvarlak ağaçlardan yapılan 
imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y4407 

Y4408 

Uzunlamasına testere ile 
biçilmiş veya yontulmuş, 
dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış, kalınlığı 
6mm.yi geçmeyen ağaçlar 
(rendelenmiş, 
zımparalanmış veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etmiş 
olsun olmasın) 

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, 
uzunlamasına testere ile 
biçilmiş, dilimlenmiş veya 
yaprak halinde açılmış veya 
(V) şeklinde birleştirilmiş 
kaplamalık yapraklar ve 
kontraplak için yapraklar 

Rendeleme, zımparalama 
veya (V) şeklinde birleştirme 

Dilimlere ayırma, 
rendeleme, veya (V) 
şeklinde birleştirme 

Y4409 Herhangi bir kenarında veya 
yüzünde sürekli olarak şekil 
verilmişi lambalanmış, yiv 
açılmış, set açılmış, 
şevienmiş, ortaları (V) 
şeklinde oluklanmış, kornişti, 
kalıplanmış, yuvarlatılmış ve 
benzeri şekillerde) ağaçlar, 
(birleştirilmemiş parke 
tahtaları dahil) (rendelenmiş, 
zımparalanmış veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etmiş 
olsun olmasın) 

- Rendelenmiş veya 
zımparalanmış 

- Köşebentler ve pervazlar 

- Diğerleri 

Zımparalama veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etme 

Komisleme veya kalıplama 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y 4410-4413 Köşebentler ve pervazlar, 
kalıplanmış süpürgelik ve 
diğer kalıplanmış yonga 
levhalar dahi) 

Komisleme veya kalıplama 

Y4415 Ahşaptan büyük ve küçük 
sandıklar, kafes sandıklar, 
şifindir sandıklar ve benzeri 
ambalajlar 

Ebatlarına göre kesilmemiş 
yonga levhalardan imalat 

Y4416 Ahşap variller, kovalar, 
gerdeller, ve diğer fıçıcı 
eşyası ve bunların aksam 
ve parçaları 

İki esas yüzü testere ile 
biçilmiş fakat daha ileri bir 
işlem görmemiş, yarık 
açılmış tahtalardan imalat 
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A S başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

d ) (2) (3) veya (4) 

4418 Sina ve inşaat için 
marangozluk mamulleri ve 
doğrama parçaları (hücreli 
ahşap levhalar, birleştirilmiş 
parke tahtalarından panolar, 
padavralar ve 'shakes') 

- Bina ve inşaat için 
marangozluk mamulleri ve 
doğrama parçaları 

- Köşebentler ve pervazlar 

- Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
Ancak hücreli ahşap 
levhalar, birleştirilmiş parke 
tahtalarından panolar, 
padavralar ve 'Shakes' 
kullanılabilir 

Komişleme ve zımparalama 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y4421 Kibrit imali için kesilmiş 
çöpler, kundura çivileri 

4409 Pozisyonu dışındaki 
ahşap malzemeden imalat 

Y Fasıl 45 Mantar ve mantardan eşya 
4503 pozisyonu hariç olup 
buna ilşkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

4503 Tabii mantardan mamul 
eşya 

4501 Pozisyonundaki 
mantardan imalat 

Fasıl 46 Hasırdan, sazdan ve 
örülmeye elverişli diğer 
maddelerden mamul ler; 
sepetçi ve hasırcı eşyası 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Fasıl 47 Odun veya diğer lifli 
selülozık maddelerin 
hamurlan; kağıt veya karton 
döküntü, kırpıntı ve hurdalar 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandınldığı 
imalat 

Fasıl 48 Kağıt ve karton; kağıt 
hamurundan, kağıttan veya 
kartondan eşya (4811 
pozisyonunun bir kısmı, 
4816 ve 4817 pozisyonlan, 
4818, 4819, 4820 ve 4823 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup, bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürünûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

O) (2) (3) veya (4) 

Y4811 Üzerleri çizilmiş, kaplanmış 
veya sadece kare biçimine 
getirilmiş kağıt ve karton 

Fasıl 47'nın kağıt yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 

4816 Karbon kağıdı, kendinden 
kopya eden kağıt ve diğer 
kopya ve transfer kağıtları 
(4809 pozisyonu hariç), 
mumlu teksir kağıdı ve ofset 
levhalar (kutulara konularak 
perakende satılacak hale 
getirilmiş olsun, olmasın) 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 

4817 Mektup zarfları, mektup 
kartları, resimsiz 
kartpostallar ve haberleşme 
kartları; bunların kağıt ve 
kartondan kutuları (poşetler 
ve benzeri diğer zarflar içine 
takım halinde yerleştirilmiş 
olanlar) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

i 

Y4818 Tuvalet kağıdı Fasıl 47'nin kağıt yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 

Y4819 Kağıttan, kartondan, selüloz 
vatkadan veya selüloz lif 
tabakalarından kutular, 
mahfazalar, torbalar ve 
diğer ambalaj kutuları 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

Y4820 Ajandalar Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

Y4823 Diğer kağıt karton, selüloz, 
vatka ve selüloz lif 
tabakaları (ölçüsüne veya 
şekline göre kesilmiş) 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü , 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 49 Basılı kitaplar, gazeteler, 
resimler ve baskı sanayiinin 
diğer mamulleri; el ve 
makina yazısı metinler ve 
planlar (4909 ve 4910 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

4909 Matbu veya resimli 
kartpostallar; tebrik kartları, 
davetiyeler veya teşekkür 
karttan (resimli, zarftı veya 
süslemeli olsun, olmasın) 

4909 ve 4911 pozisyonu 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat 

4910 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 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

4909 ve 4911 pozisyonu 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat 

Y Fasıl 50 İpek; 5003 pozisyonunun bir 
bölümü, 5004 pozisyonu, 
5006 pozisyonunun bir 
bölümü ve 5007 pozisyonu 
hariç olup, bunlara İBşkin 
kurallar aşağıda befirtilmiştir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

Y5003 İpek döküntüleri (çekilmeye 
elverişli olmayan kozalar, 
iplik döküntüleri ve ditme 
suretiyle elde edilen 
döküntüler dahi), karde 
edDmiş veya taranmış 

İpek döküntülerinin karde 
edilmesi veya taranması 
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AS başlık Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü I 
numarası veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

5004- İpek ipliği ve ipek - ham ipek veya ipek 
Y5006 döküntülerinden elde edilen döküntüsü (karde edilmiş, 

iplikler taranmış veya başka bir 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış)'nden, 
- karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka bir 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış diğer tabii 
elyaftan, 
- kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, 
veya 
- kağıt yapımında kullanılan 
maddelerden yapılan imalat 
0) 

5007 İpek veya ipek 
döküntülerinden dokunmuş 
mensucat: 

- kauçuk ipliklerle Tek kat iplikten yapılan 
birleştirilmiş olanlar imalat (1) 

- Diğerleri - Hindistan cevizi liflerinden - Diğerleri 
yapılan ipliklerden, 
- tabii elyaftan, 
- karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış suni 
devamsız liflerden, 
- kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan. 
veya 

• - kağıttan imalat 

veya 

en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme. 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj. 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği imalat) 

O Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin Özel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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AS başlık Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
numarası veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 51 Yapağı ve yün, ince veya Kullanılan tüm girdilerin 
kaba hayvan kılı, at kılından ürününkinden farklı bir 
iplik ve dokunmuş mensucat pozisyonda sınırlandırıldığı 
(5106-5110ve 5111-5113 imalat 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

5106-5110 Yün, ince veya kaba hayvan - Karde edilmiş, taranmış 
kıllarından veya at kılından veya başka şekilde 
iplikler eğrilmeye hazırlanmış 

ham ipek veya ipek 
döküntülerinden, 

- Karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış doğal 
elyaflardan, 

- Kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan. 
veya 

- kağıttan yapılan imalat (') 

5111-5113 Yünden, ince ve kaba 
hayvan kılından veya at 
kılından mensucat 

- kauçuk ipliklerle Tek katlı iplikten imalat 
birleştirilmiş olanlar 

- diğerleri - hindistan cevizi lifli, 
- doğal lifli, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız lifli, 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamuru esaslı. 
veya 

- kağıt ipliklerden imalat 
veya 

en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 

(') Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin ezel koşullar için. Açıklayıcı Not 4e bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

(1) 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Y Fasıl 52 

5204-5207 

Pamuk, 5204-5207 
pozisyonları ve 5208-5212 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir 

Pamuktan iplikler 

5208-5212 Pamuktan dokunmuş 
mensucat 

- kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- diğerleri 

dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği imalat) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

- Karde edilmiş, taranmış 
veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmış ham 
ipek veya ipek 
döküntülerinden, 
- Karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış doğal 
elyaflardan, 
- Kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, ve 
- kağıt yapmaya mahsus 
maddelerden imalat O 

Tek kat iplikten yapılan 
imalat (i) 

- hindistan cevizi lifli, 
- doğal lifli, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız lifli, 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamuru esaslı, 
veya 

- kağıttan imalat, 

veya 

en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve 

t1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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| AS başlık 
1 numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

0) (2) (3) veya (4) 

tıraşlama gibi) beraber 
yapılan baskı (kullanılan 
baskısız mensucatın 
r'eğerinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 47,5'ini 
geçmediği ima'at) (1) 

Y Fasıl 53 dokumaya elverişli diğer 
bitkisel lifler; kağıt ipliği, 
ve kağıt ipliğinden 
dokunmuş mensucat 
(5306-5308 pozisyonu ve 
5309- 5311 pozisyonu 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirlenmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
İmalat 

5306-5308 Diğer bitkisel liflerden 
iplikler; kağıt ipliği 

- Karde edilmiş, taranmış 
veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmış 
ham ipek veya ipek 
döküntülerinden, 

- Karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış doğal 
elyaflardan, 

- Kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, 
veya 

- kağıt yapmaya mahsus 
maddelerden yapılan 
imalat <1> 

5309-5311 Diğer bitkisel liflerden 
dokunmuş mensucat; 
kağıt ipliğinden dokunmuş 
mensucat 

- kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

Tek kat iplikten yapılan 
imallat (t) 

O Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 1 
veren işçilik veya işlemler 

0) (2) (3) veya (4) 

- diğerleri - hindistan cevizi lifli iplikten, 
- doğal liflerden 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız 
liflilerden 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan, veya 

- kağıttan imalat, 
veya 
en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderieme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği 
imalat)(1) 

5401-5406 Sentetik ve suni liflerden 
monofiller ve iplikler 

- Karde edilmiş, taranmış 
veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmış 
ham ipek veya ipek 
döküntülerinden, 

- Karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış doğal 
elyaflardan, 

- Kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, 
veya 

• kağıt yapmaya mahsus 
maddelerden yapılan 
imalat W 

5407-5408 Suni ve sentetik 
ipliklerden dokunmuş 
mensucat 

- kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

Tek kat iplikten yapılan 
imalat (1) 

f1' Tekstil maddelerinin karışımından yapılan Ortlnlere ilişkin özel koşullar İçin. Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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AS başlık . Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
numarası veren işçilik veya işlemler 

O) (2) (3) veya (4) 

- diğerleri - hindistan cevizi lifli 
ipliklerden, 

- doğal liflerden,, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için | hazırlanmamış, sentetik I 
ve suni devamsız l 
liftlerden, l 

- kimyasal girdiler veya s 
tekstil hamurundan, veya tt 

- kağıttan imalat. 

veya 

en az iki hazırlama veya I 
finisaj işlemiyle (temizleme, | ağartma, merserize etme, I termofiksaj, şardonlama, | kafenderieme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onanm ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kutlanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının | % 47,5'tni geçmediği imalat) D 
0) | 

5501-5507 Sentetik ve suni devamsız Kimyasal girdilerden veya I lifler dokumaya elverişli madde 1 
hamurlarından yapılan 1 
imalat 

5508-5511 İplik ve dikiş ipliği - Karde edilmiş, taranmış 
veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmış 
ham ipek veya ipek 
döküntülerinden, 

- Karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış doğal 
elyaflardan, 

- Kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, 
veya 

- kağıt yapımına mahsus 
maddelerden yapılan 
imalat (1) 

Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü I 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

5512-5516 Sentetik ve suni liflerden 
dokunmuş mensucat 

- kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- diğerleri 

Tek kat iplikten yapılan 
imalat (1) 

- hindistan cevizi lifli iplikten, 
- doğal liflerden,, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme İçin 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız 
liflerden 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan, veya 

- kağıttan imalat, veya 

en az iki hazırlama veya 
finisaj İşlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezfik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini 0) geçmediği 
imalat) 

Y Fasıl 56 Vatka, keçe ve dokunmamış 
mensucat; özel iplikler, 
sicim, kordon, ip halat ve 
bunlardan mamul eşya ( 
5602, 5604.5605 ve 5606 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

-hindistan cevizi lifli iplikten, 
- doğal liflerden 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan 

maddelerden imalat (1) 

O Tekstil maddelerinin kansımından yapılan OrOnlere ilişkin fizel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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AS başlık Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
numarası veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

5602 Keçeler (emdirilmiş, 
sıvanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olsun 
olmasın) 
- İğne işi keçe - doğal liflerden, - İğne işi keçe 

- kimyasal girdilerden veya 
dokumaya elverişli madde 
hamurlarından yapılan 
imalat 0) 
Ancak 
- 5402 pozisyonundaki 

poOpropüen | filamentJerinin, I 
- 5503 ve 5506 | pozisyonundaki 

porıpropiien 
filamenöerinin 
veya, 

- 5501 pozisyonundaki 
pofıpropüen filament 
demetlerinin. 

9 desiteksten daha az olan 
tek katlı filament veya 
Etlerinin tüm durumlardaki 
denominasyonfannın 
bunların kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%40'ını aşmamak koşuluyla 
kullanılabildiği imalat 

- Diğerleri - tabi liflerden, 
- kazeinden yapılmış suni ve 
sentetik Ederden 
- kimyasal girdiler ve tekstil 

hamurundan yapılan 
imalat (1) 

5604 Dokumaya elverişli Dokumaya elverişli liflerle 
maddelerle kaplanmış kaplanmamış kauçuk ip 
kauçuk ip veya halatlar, veya halattan imalat 
dokumaya elverişli iplik ve 
5404 ve 5405 
pozisyonlarındaki şerit ve 
benzerleri (kauçuk veya 
plastik emdirilmiş. 
kaplanmış, sıvanmış) 

- Dokumaya elverişli Dokumaya etverişO liflerle 
maddelerle kaplanmış kaplanmamış kauçuk ip 
kauçuk ip ve halatlar veya halattan imalat 

(') Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere iUşldn Özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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I AS başlık 
j numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

- Diğerleri - karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış doğal 
Bilerden, 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan, veya 

- kağıt yapımında kullanılan 
maddelerden imalat 0) 

5605 Dokumaya elverişli 
ipliklerden metalize iplikler, 
( gipe edilmiş olsun 
olmasın), ip, şerit veya toz 
şeklindeki metalle 
birleştirilmiş veya metalle 
kaplanmış 5404 veya 5405 
pozisyonundaki şerit ve 
benzerleri 

- doğal liflerden, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız 
lifllerden 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan veya 

- kağıt yapımında kullanılan 
maddelerden imalat (1) 

5606 Gipe iplikler, 5404 ve 5405 
pozisyonlarındaki şerit ve 
benzerleri (gipe edilmiş) 
( 5605 pozisyonundaki eşya 
ve gipe edilmiş at kılı hariç), 
tırtıl iplik 
( kıtık, şenil iplikler dahil); 
senet iplik (chainette) 

- doğal liflerden 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış doğal 
liflerden, 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan, veya 

- kağıt yapımında kullanılan 
maddelerden imalat (1) 

O Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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| AS başlık Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
S numarası veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Fasıl 57 Halılar ve dokumaya everişü 
maddelerden diğer yer 
kaplamaları 

- İğne işi keçeden - doğal liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya 
dokumaya elverişli madde 
hamurlarından yapılan 
imalat P> 
Ancak 

| -5402 pozisyonundaki 
i poGpropüen filamentlerinin, 
D - 5503 ve 5506 
I pozisyonundaki 
I poBpropilen 

filamentlerinin, veya 
- 5501 pozisyonundaki 

polipropilen filament 
demetlerinin, 

9 desiteksten daha az olan 
tek katlı filament veya lirlerin 
tüm durumlardaki 
denominasyonlarının,değeri 
eri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını aşmamak 
koşuluyla, kullanılabildiği 
imalat 

- Diğer keçeden - Karde edilmemiş veya 
taranmamış veya 
başka şekilde 
eğrilmeye I 
hazırlanmamış doğal I 
liflerden, veya | - kimyasal girdilerden I 
veya dokumaya | elverişli madde 1 
hamurlarından yapılan 1 imalat (1) 

- Dokumaya elverişli - hindistan cevizi lifli 
diğer maddelerden y e r ipliklerden, 
kaplamalan - suni ve sentetik Sfli filament kaplamalan 

ipliklerinden 
- doğal Etlerden, veya, 
- karde edilmemiş 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız 
liflerden yapılan imalat 
(D 

(1) Tekstil maddelerinin kanşımından yapılan ürünlere Uslan özel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakına. 
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FAS başlık 
| numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 58 Özel dokunmuş mensucat; 
tufte edilmiş dokumaya 
elverişli mensucat; 
dantela; duvar halıları; 
şeritçi ve kaytancı eşyası; 
işlemeler (5805 ve 5810 
pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

- Kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Tek kat iplikten yapılan 
imalat W 

- doğal liflerden, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden 
veya dokumaya elverişli 
madde hamurlarından 
yapılan imalat (1) 

veya, 
en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezfik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği imalat) 

5805 E l ile dokunmuş duvar 
halıları, (Gobelins, 
Flanders, Aubusson, 
Beauvais ve benzerleri) 
ve iğne işlemesi duvar 
halıları (küçük nokta, 
kanaviçe gibi) , hazır eşya 
halinde olsun olmasın 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıftandırıldığı 
imalat 

Tekstil maddelerinin karışımından üretilen ürünlere ilişkin özel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

0) (2) (3) veya (4) 

5810 Parça, şerit veya motif 
halinde işlemeler 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat,ve 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50' sini 
aşmadığı imalat 

5901 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 

İplikten imalat 

5902 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 

İplikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya 
tekstil hamurundan imalat 

5903 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, 
kaplanmış veya plastikle 
lamine edilmiş mensucat 
(5902 pozisyonundaki hariç) 

İplikten imalat 

5904 Linoleum (kesilerek şekil 
verilmiş olsun olmasın); bir 
sıvama veya kaplama 
maddesinin dokumaya 
elverişli madde üzerine 
tatbiki suretiyle elde edilen 
yer kaplamaları (kesilerek 
şekil verilmiş olsun olmasın) 

İplikten imalat t1) 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere Diskin özel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakine. 
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AS başlık Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
numarası veren işçilik veya işlemler 

0) (2) (3) veya (4) 

5905 Dokumaya elverişli 
maddelerden duvar 
kaplamaları 

- Plastik veya diğer İplikten imalat 
maddeler emdirilmiş, 
sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş 
olanlar 

- Hindistan cevizi lifli iplikten, 
- Diğerleri - doğal liflerden, veya, - Diğerleri 

- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden, 
-kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan yapılan imalat 
veya 
en az iki hazırlık veya finisaj 
işlemiyle (temizleme. 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardoniama, 
kalenderieme, çekmezfik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği imalat) 
(1) 

5906 Kauçuktu mensucat (5902 
Pozisyonundakiler hariç) 

- Örülmüş olanlar - doğal liflerden, veya, 
- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız fitlerden 
veya 
- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan imalat 
(1) 

- Sentetik filament 
ipliklerinden mamul diğer Kimyasal girdilerden yapılan 
mensucat (ağırlık imalat 
itibarıyla içerdiği 
dokumaya elverişli 
madde oranı % 90'ı 
geçmeyenler) 

- Diğerleri 
İplikten imalat 

- Diğerleri 
İplikten imalat 

Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin ezel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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AS başlık Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
numarası . veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

5907 Emdirilmiş, sıvanmış veya İplikten imalat 
kaplanmış diğer mensucat; 
tiyatro dekorları, atölye 
fonları veya benzeri işler için 
boyanmış bezler (tualler) 

5908 Dokumaya elverişli diğer 
maddelerden örülmiş fitiller 
(lamba, ocak, çakmak, mum 
ve benzerleri için ); beyaz 
alevli lambalar için 
gömlekler ve bunların 
imaline yarayan boru 
şeklinde örme mensucat ( 
emdirilmiş olsun olmasın) 

- Beyaz alevli lambalar için Boru şeklinde lamba 
gömlekler, emdirilmiş gömleği için dokunmuş 

mensucattan imalat 

- diğerleri Kullanılan tüm girdilerin - diğerleri 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

5909-5911 Sınai amaçlarla kullanılan 
dokumaya elverişli 
maddelerden mamul eşya 

- 5911 pozisyonundaki 6310 Pozisyonundaki 
keçeler dışındaki iplikten, döküntü 
cilalama diskleri ve mensucattan veya 
halkaları paçavradan yapılan imalat 

- Diğerleri - Hindistan cevizi lifli iplikten, 
-doğal liflerden, veya, I 
• karde edilmemiş D 
taranmamış veya başka S 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden 
veya 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan 
imalat 0) | j 

Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin öze! koşullar için, Açıklayıcı Not 4e bakını;. 
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AS başlık Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 1 
numarası veren işçilik veya işlemler 

0 ) (2) (3) veya (4) 

Fasıl 60 Örme Mensucat -doğal liflerden, veya, 
- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız 
liflerden veya 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan 
imalat M 

Fasıl 61 Örme giyim eşyası ve 
aksesuarları 

- Şekline göre kesilmiş 
parçalardan veya 
örülerek 
şekillendirilmiş, iki veya 
daha fazla örme 
mensucatın dikilmesi 
veya başka surette 
birleştirilmesiyle elde 
edilenler 

İplikten imalat (i) W 

- Diğerleri -doğal liflerden, veya, 
- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız 
liflerden veya 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan 
imalat (1) 

Y Fasıl 62 Giyim eşyası ve giyim 
eşyasının aksesuarları 
(örülmemiş olanlar) ( 
6202, 6204, 6206,6209, 
6210 pozisyonlarının bazı 
kısımları, 6213 ve 6214 
pozisyonları, 6216 
pozisyonunun bir kısmı ve 
6217 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda beliritlmiştir) 

İplikten imalat (i) (2) 

Y 6202, Kadın, kız çocuklar ve İplikten imalat p) 
Y 6204, bebekler için giyim eşyası veya 
Y6206 , ve aksesuarları (işlemeli Kullanılan işlenmemiş 
ve olanlar) mensucatın değerinin 
Y6209 ürünün fabrika çıkış 

fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat (2) 

( ' Tekstil maddelerinin karışımından yapılan aronlere ilişkin özel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
^ Açıklayıcı Not S'e bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

Y6210 ve 
Y6216 

Alüminyumlu polyester 
tabakasıyla kaplanmış 
ateşe dayanıklı 
mensucattan eşya 

İplikten imalat (2) veya. 
Kullanılan kaplanmamış 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını aşmadığı 
imalat (2) 

6213 ve 6214 Mendiller, şallar, eşarplar, 
fularlar, kaşkollar, peçeler, 
duvaklar ve benzeri eşya 

- İşlemeli olanlar Ağartılmamış tek kat iplikten 
yapılan imalat 0 ) , ® 
veya 
Kullanılan işlenmemiş 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını aşmadığı 
imalat (2) 

6217 

- Diğerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır 
aksesuarları; giyim 
eşyasının veya giyim eşyası 
aksesuarının parçaları 
(6212 pozisyonundakiler 
hariç) 

- İşlemeli olanlar 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
yapılan imalat (2) 

İplikten imalat (1) 
veya 
Kullanılan işlenmemiş 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını aşmadığı 
imalat (1) 

( ' Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin ezel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız, 

f Açıklayıcı Not S'e bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü I 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

- Alüminize polyester 
kaplı, ateşe dayanıklı 
mensucattan eşya 

İplikten imalat, veya (1) 
Kullanılan kaplanmamaş 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını aşmadığı 
imalat 0) 

- Kol ve yakalar için 
kesilmiş astarlar 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda 
sınıflandırdığı imalat, 
ve 
Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

- Diğerleri İplikten imalat (1) 

Y Fasıl 63 Dokumaya elverişli 
maddelerden diğer hazır 
eşya; takımlar; kullanılmış 
giyim eşyası ve dokumaya 
elverişli maddelerden 
kullanılmış eşya; paçavralar 
(6301-6304,6305, 6306 
pozisyonları ve 6307 
pozisyonunun bir kısmı ve 
6308 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

6301-6304 Battaniyeler, diz 
battaniyeleri, yatak 
çarşafları ve benzerleri; 
perdeler ve benzerleri; diğer 
mefruşat eşyası 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

- doğal liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya 

dokumaya elverişli madde 
hamurlarından imalat (3 

( ) Tekstil maddelerinin kanşımından yapılan ürünlere ilişkin ezel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
® Açıklayıcı Not S> bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü I 
veren işçilik veya işlemler 

d ) (2) (3) veya (4) 

- Diğerleri 

-İşlemeli olanlar Ağartılmamış tek kat iplikten 
imalat 0) (3 
veya 
Kullanılan işlenmemiş 
(örülmüş olanlar hariç) 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%40'ını aşmadığı imalat 

-Diğerleri Ağartılmamış tek kat iplikten 
imalat (1) (2) 

6305 Ambalaj için torba ve 
çuvallar 

-doğal liflerden, veya, 
- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden 

6306 Vagon ve mavna örtüleri, 
tenteler ve dış storlan 
çadıdar; kayıklara, deniz 
taşıtlarına mahsus yelkenler, 
kamp eşyası 

- Dokunmamış 
mensucattan 

- Diğerleri 

veya 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan 
imalat 

- doğal liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya 

dokumaya elverişli madde 
hamurlarından imalat (1) 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
imalat (t) 

6307 Diğer hazır eşya (elbise 
patronları dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

(1) Tekstil maddelerinin kanşımından yapılan ürünlere İlişkin ezel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4e bakınız. 
' ' Elastiki olmayan veya kauçukla birleştirilmemiş olan, dikilerek veya örülerek (kesilmiş veya şekilli olarak orrjlmOş) birleştirilmek 
suretiyle eMe edilmiş dm» eşyalar için Açıklayıcı Not 5e bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

d ) (2) (3) veya (4) 

6308 Kilimler, halılar, işlemeli 
masa örtüleri ve peçetelerin 
yapımında kullanılan 
mensucat ve ipliklerden 
müteşekkil takımlar 
(aksesuarlarıyla birlikte 
olsun olmasın) ve benzeri 
dokumaya elverişli eşya 
(perakende olarak satılacak 
hale getirilmiş) 

Takımı oluşturacak 
parçalardan herbiri takım 
içinde olmaması halinde 
kendilerine ayrı ayrı 
uygulanacak kuralın 
gereklerini karşılamalıdır. 
Ancak, ülke menşeli 
olmayan eşyaların toplam 
değeri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının 
% 15'ini geçmemek 
koşuluyla takım içinde yer 
alabilir. 

6401-6405 Ayakkabı 6406 Pozisyonundaki iç 
tabanlara veya diğer taban 
elemanlarına takılmış yüzler 
hariç, herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden 
yapılan imalat 

6406 Ayakkabı aksamı; 
çıkarılabilir iç tabanlar; topuk 
rampası ve benzeri eşya ve 
bunların aksamı 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y Fasıl 65 Başlıklar ve aksamı (6503 
ve 6505 pozisyonları hariç 
olup bunlara ait kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

6503 6501 Pozisyonunda yer alan 
şapka taslakları ve 
disklerinden yapılmış keçe 
şapkalar ve diğer keçe 
başlıklar (astarlanmış veya 
donatılmış olsun olmasın) 

İplikten veya dokumaya 
elverişli madde liflerinden 
yapılan imalat (1) 

6505 Dantel, keçe veya 
dokumaya elverişli diğer 
maddelerden yapılmış veya 
örülmüş şapkalar ve diğer 
başlıklar, parça hallnde( 
fakat şerit halinde olanlar 
hariç) (astarlanmış veya 
donatılmış olsun olmasın); 
her türlü maddeden saç 
fileleri (astarlanmış veya 
donatılmış olsun olmasın) 

İplikten veya dokumaya 
elverişli madde liflerinden 
yapılan imalat (1) 

(1) Açıklayıcı Not 5> bakınız. 
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1 AS başlık 
1 numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 66 Şemsiyeler, güneş 
şemsiyeleri, bastonlar, 
iskemle bastonlar, kamçılar, 
kırbaçlar ve bunların aksamı 
( 6601 Pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

6601 Şemsiyeler ve güneş 
şemsiyeleri (bastonlu 
şemsiyeler, bahçe 
şemsiyeleri ve benzeri 
şemsiyeler dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini 
aşmadığı imalat 

Fasıl 67 

Y Fasıl 68 

Hazırlanmış ince ve kalın 
kuş tüyleri ve bunlardan 
mamul eşya; yapma 
çiçekler; insan saçından 
eşya 
Taş, alçı, çimento, amyant, 
mika ve benzeri 
maddelerden eşya (6803, 
6812 ve 6814 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup 
bunlaraiDşkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

Y6803 İşlenmiş kayağan taşı ve 
aglomere edilmiş kayağan 
taşından eşya 

İşlenmiş kayağan taşından 
imalat 

Y6812 Amyanttan mamul eşya; 
amyant ve amyant ve 
magnezyum karbonat esaslı 
kanşımlar 

Herhangi bir pozisyonun 
girdilerinden yapılan imalat 

Y6814 Mikadan mamul eşya, 
(aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş 
mika dahil) (kağıt karton 
veya diğer maddelerden bir 
mesnet Özerinde) 

İşlenmiş mikadan imalat 
(aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş 
mika dahi) 

Fasıl 69 Seramik mamulleri Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 
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1 AS başlık 
| numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

l Y Fasıl 70 Cam ve cam eşya (7006, 
7007, 7008,7009, 7010, 
7013 pozisyonları ve 7019 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

7006 7003, 7004 ve 7005 
pozisyonundaki camların 
kavislendirilmiş, kenarları 
işlenmiş, hakkedilmiş, 
delinmiş, emaye yapılmış 
fakat diğer maddelerle 
çeçevelenmemiş ve 
donatılmamış olanları 

7001 Pozisyonundaki 
girdilerden yapılan imalat 

7007 Emniyet camları 
(sertleştirilmiş, 
tempertenmiş, veya lamine 
edilmiş camlardan) 

7001 Pozisyonundaki 
girdilerden yapılan imalat 

7008 Çok katlı yalıtım camlan 7001 Pozisyonundaki 
girdilerden yapılan imalat 

7009 Cam aynalar (çerçeveli 
olsun olmasın) (dikiz 
aynaları dahil) 

7001 Pozisyonundaki 
girdilerden yapılan imalat 

7010 Cam damacana, kavanoz, 
şişe, çanak, tüp, serum 
ampulleri ve diğer kaplar 
(eşyanın nakli ve 
ambalajında kullanılmaya 
elverişli esişten); camdan 
konserve kavanozları; 
camdan kapak ve benzerleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

veya 

Kesilmemiş cam eşyanın 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 
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| AS başlık 
| numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

0) (2) (3) veya (4) 

7013 Sofra, mutfak, tuvalet, 
yazıhane, ev tezyinatı ve 
benzeri işler İçin cam eşya 
(7010 ve 7018 
pozisyonundakiler hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat, 

veya 

Kesilmemiş cam eşyanın 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı cam kesim işlemi, 

veya 

Kıymeti ününün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini aşmamak 
koşuluyla elde üflenmiş cam 
eşyanın elde dekore 
edilmesi (serigrafi baskısı 
hariç) 

Y7019 Cam liflerinden( iplik hariç) 
eşya 

- Boyanmamış şeritlerden, 
yan bükülmüş ipliklerden, 
ipliklerden veya yontularak 
şekil verilmiş ipliklerden, 
veya 
- cam yününden imalat 

Y Fasıl 71 Tabii inci veya küttür incileri, 
kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlar, kıymetli metaller, 
kıymetli metallerle kaplama 
metaller ve bunlardan 
mamul eşya, taklit 
mücevherci eşyası; metal 
paralar (7102, 7103,7104, 
pozisyonlarının bazı 
kısımları, 7106pozisyonu, 
7107 pozisyonunun bir 
kısmı, 7108 pozisyonu, 
7109 pozisyonunun bazı 
kısımlan, 7110 pozisyonu, 
7111 pozisyonunun bazı 
kısımlan, 7116 ve 7117 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda 
belirlenmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y7102 
Y7103 ve 
Y7104 

İşlenmiş kıymetli ve yarı-
ktymetii taşlar (tabu, sentetik 
veya terkip yoluyla elde 
edilmiş) 

İşlenmemiş kıymetti veya 
yarı kıymetti taşlardan imalat 

7106, 
7108 ve 
7110 

Kıymetli taşlar 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

- İşlenmemiş olanlar 7106, 7108 ve 7110 
Pozisyonlarında yer 
almayan girdilerden yapılan 
imalat, veya 

7106, 7108 ve 7110 
pozisyonlarında yer alan 
kıymetti metallerin elektroliz, 
ısıl veya kimyasal işlemlerle 
ayrıştırılması veya 

7106, 7108 ve 7110 
pozisyonlarında yer alan 
kıymetli metallerin 
birbirleriyle veya adi 
metallerlerle alaşımlarının 
yapılması 

- Yarı işlenmiş veya toz 
halinde olanlar 

İşlenmemiş kıymetli 
metallerden imlat 

Y7107, 
Y7109 ve 
Y 7111 

Kıymetli metallerle 
kaplanmış metaller (yarı-
işlenmiş) 

İşlenmemiş kıymetli 
metallerle kaplanmış 
metallerden imalat 

7116 TabS ve kültür incilerinden, 
kıymetli ya da yarı kıymetli 
taşlardan eşya (tabii, 
sentetik veya terkip yoluyla 
elde edilmiş) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıklş fiyatının %50'sini 
aşmadığı imalat 

7117 Taklit mücevherci eşyası Kullanılan tüm girdilerin 
Orûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
veya 
Kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini 
geçmemek koşuluyla, 
kıymetti metallerle 
kaplanmamış adi 
metallerden yapılan imalat 

Y Fasıl 72 

-

Demir ve çelik (7207,7208-
7216,7217 pozisyonları, 
7218 pozisyonunun bir 
kısmı, 7219-7222.7223 
pozisyonları, 
7224 pozisyonunun bir 
kısmı, 7225-7227.7228 ve 
7229 pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

7207 Demir veya alaşımsız 
çelikten yar ı-mamuRer 

7201,7202.7203,7204 
veya 7205 Pozisyonlarındaki 
girdilerden yapılan imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

7208 - 7216 Demir veya alaşımsız 
çelikten yassı hadde 
mamulleri, profiller, çubuklar 

7206 Pozisyonundaki ilk 
şekilde bulunan girdilerden 
veya külçeden imalat 

1 7 2 1 7 
Demir veya alaşımsız 
çelikten teller 

7207 Pozisyonundaki yarı 
mamul ürünlerden imalat 

Y 7218, 
7219-7222 

Paslanmaz çelikten yarı 
mamuller, yassı hadde 
mamulleri, çubuklar, profiller 

7218 Pozisyonundaki ilk 
şekilde bulunan girdilerden 
veya külçeden imalat 

7223 Paslanmaz çelikten teller 7218 Pozisyonundaki yarı 
mamul ürünlerden imalat 

Y 7224, 
7225-7227 

Diğer alaşımlı çelikten yarı 
mamuller, yassı hadde 
mamuleri (düzensiz 
kangallar halinde) 

7224 Pozisyonundaki Pk 
şekilde bulunan girdilerden 
veya külçeden imalat 

7228 Diğer alaşımlı çelikten 
çubuk ve profiller; alaşımlı 
veya alaşımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanılan içi 
boş çubuklar 

7206, 7218 veya 7224 
Pozisyonundaki ilk şekilde 
bulunan girdilerden veya 
külçeden imalat 

7229 Diğer alaşımlı çelikten teller 7224 Pozisyonundaki yan 
mamul ürünlerden imalat 

Y Fasıl 73 Demir veya çelikten eşya 
(7301 pozisyonunun bir 
kısmı, 7302, 7304, 7305, 
7306 pozisyonları, 7307 
pozisyonunun bir kısmı, 
7308 pozisyonu ve 7315 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara Şişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y 7301 Palplanşlar 7206 Pozisyonundaki 
girdilerden imalat 
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1 AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

7302 Demir veya çelikten 
demiryolu ve tramvay hattı 
malzemesi; raylar, 
kontrraylar, makas dilleri, 
makas göbekleri, 
kruvazman ve makaslar, 
gergi çubuktan, dişli raylar, 
traversler, cebireler, yastık 
ve köşelikler, selefler, 
sıkıştırma levhaları ve 
kramponlar, rayların 
döşenmesi, eklenmesi veya 
sabrtJeştirilmesi için bağlantı 
levha ve çubukları 'de özel 
olarak imal edilmiş diğer 
parçalar 

7206 Pozisyonundaki 
girdilerden imalat 

7304, 
7305 ve 7306 

Demir (dökme demir hariç) 
veya çelikten ince ve kalın 
borular, içi boş profiller 

7206,7207,7218 ve 7224 
Pozisyonlarındaki girdilerden 
imalat 

Y7307 Paslanmaz çelikten boru 
bağlantı parçaları 
(ISO NoX5CrNiMo 1712), 
muhtelif parçalardan oluşan 

Kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %35'ini geçmemek 
koşuluyla dövülmüş 
taslaklardan tornalamak, 
delmek, diş açmak, 
çapaklarından temizlemek, 
kum püskürtmek yoluyla 
yapılan imalat 

7308 Demir veya çelikten inşaat 
(9406 pozisyonundaki 
prefabrik yapılar hariç) ve 
inşaat aksamı (köprüler, 
köprü aksamı, bent 
kapaklan, kuleler, püonlar, 
ayaklar, sütunlar, inşaat 
iskeleleri, çatılar, kapılar, 
pencereler ve bunların 
çerçeveleri ve kapı eşikleri, 
kepenkler, korkuluklar, 
parmaklıklar gibi); inşaatta 
kullanılmak Özere 
hazırlanmış demir veya 
çelikten saçlar, çubuklar, 
profiller, borular ve 
benzerleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 
Ancak 7301 
Pozisyonundaki kaynaklı 
profiller ve köşebentler 
kulanılmayabBir. 

Y 7315 Patinaj zincirleri Kullanılan 7315 Pozisyonu 
girdilerin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini aşmadığı 
imalat 
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Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Bakır ve bakırdan eşya 
(7401, 7402, 7403, 7404 
ve 7405 hariç olup bunlara 
ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Bakır matları, çöktürülmüş 
bakır (tersip bakır) 

Rafine edilmemiş bakır, 
elektrolitik rafine için bakır 
anotları 

Rafine edilmiş bakır ve bakır 
alaşımları (ham): 

- rafine bakır, 

- Bakır alaşımları ve başka 
elementler ihtiva eden 
rafine bakır 

Bakır döküntü ve hurdaları 

Bakırın Sn alaşımları (kupro 
alyajiar) 

Nikel ve nikelden eşya 
(7501-7503 hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
ve, 
- kulanıian tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı, imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürûnûnktnden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Rafine edilmiş, işlenmemiş 
bakırdan veya bakır artık ve 
döküntülerinden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

7501 - 7503 Nikel matları, nikel oksit 
sinterieri ve nikel 
metalürjisinin diğer ara 
ürünleri; işlenmemiş nikel; 
nikel döküntü ve hurdaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

Y Fasıl 76 Alüminyum ve 
alüminyumdan eşya (7601, 
7602 pozisyonları ve 7616 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

7601 İşlenmemiş alüminyum Alaşımsız alüminyum veya 
alüminyum döküntü ve 
hurdalarından elektroliz veya 
ısıl işlem yoluyla yapılan 
imalat 

7602 Alüminyum döküntü ve 
hurdaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Y7616 Alüminyum tellerden diğer 
eşya {tüller, mensucat, örgü 
ve kafeslikler, 
mukavemetJendirici 
mensucat ve benzeri 
malzemeler dışındaki 
(sonsuz bantlar dahil)} ve 
metal depluvayye 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürûnünkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ancak imalatında sonsuz 
bantlar da dahil, alüminyum 
tel benzeri eşya, takviye 
edilmiş mensucat, telden 
mensucat, gaz mensucat, 
örgü, kafeslik ve 
parmaklıklar veya 
alüminyum depluvayye 
kullanılabildiği, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50'sini aşmadığı imalat 
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| AS başlık 

numarası 
Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 

veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

I Y Fasıl 78 
Kurşun ve kurşundan eşya 
(7801 ve 7802 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
,ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50'sini aşmadığı imalat 

7801 İşlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

'İşlenmemiş' veya 'külçe' 
kurşundan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
Ancak 7802 
pozisyonundaki döküntü ve 
hurdalar kulanılmayabüir. 

7802 Kurşun döküntü ve hurdalan Kullanılan tüm girdSerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıftandınldığı 
imalat 

Y Fasıl 79 Çinko ve çinkodan eşya 
(7901 ve 7902 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

- Kutlanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
Orunun fabrika çıkış fiyatının 
% 50'sini aşmadığı imalat 

7901 İşlenmemiş çinko Kullanılan tüm girdilerin 
arOrftnkhden farktı bir 
pozisyonda sınıftandınldığı 
imalat. 
Ancak ,7902 
pozisyonundaki döküntü ve 
hurdalar kuDanılmayabffir. 

7902 Çinko döküntü ve hurdalan Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıftandınldığı 
imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 80 

• 

Kalay ve kalaydan eşya 
(8001, 8002 ve 8007 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

8001 İşlenmemiş kalay Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
Ancak 8002 pozisyonundaki 
döküntü ve hurdalar 
kullanılmayabilir. 

8002 ve 8007 Kalay döküntü ve hurdaları; 
kalaydan diğer eşya 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Fasıl 81 Diğer adi metaller, sermetler 
ve bunlardan mamul eşya 

Diğer adi metaller; 
işlenmemiş; ve bunlardan 
mamul eşya v_ 

- Diğerleri 

Ürününkjyle aynı pozisyonda 
yer alan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

Y Fasıl 82 Adi metallerden aletler, 
bıçakçı eşyası ve sofra 
takımları; adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 
(8206,8207, 8208 
pozisyonları, 8211 
pozfeyonunun bir kısmı, 
8214 ve 8215 pozisyonlan 
hariç olup bunlara üşkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 1 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

8206 8202-8205 
pozisyonlarındaki aletlerin iki 
veya daha fazlasından 
meydana gelen aletler 
(perakende satış için 
hazırlanmış takım halinde) 

8202-8205 pozisyonları 
dışında kalan girdilerden 
yapılan imalat 
Ancak 8202-8205 
pozisyonlarındaki aletler 
takım halindeki ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
15'ıni aşmamak koşuluyla 
kullanılabilir. 

8207 El aletlerinin (mekanik olsun 
olmasın) veya makinalı 
aletlerin değişebilen aletleri 
(basınçla çukuriaştırma, 
ıstampalama, zımba ile 
delme, set ve yiv açma, 
raybalama, frezeleme, 
tornalama, vidalama gibi) 
(metallerin çekilmesine veya 
ekstruzyonla işlem 
görmesine mahsus haddeler 
ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus 
aletler dahil) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
,ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8208 Mekanik makina ve 
cihazlara mahsus bıçaklar 
ve kesici ağızlar 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
.ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
.ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y8211 Kesici ağızlı bıçaklar 
(ağızlan tırtıktı olsun 
olmasın) (8208 
pozisyonundakiler hariç) 

Kutlanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 
Ancak, a d metalden bıçak 
saplan ve bıçak ağızlan 
kullanılabilir. 

8214 Diğer bıçakçı eşyası (saç 
kesmeye ve hayvan 
kırkmaya mahsus 
makinalar, kasap ve mutfak 
satırlan, et baltalan, et 
kıyma bıçaklan ve kağıt 
bıçaklan gibi); manikür veya 
pedikür takınılan ve aletleri 
(tırnak törpüleri daha) 

Kullanılan tüm girdaerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 

Ancak adi metalden saplar 
kullanılabilir. 
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1 AS başlık 

numarası 
Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 

veren işçilik veya işlemler 

0) (2) (3) veya (4) 

8215 Kaşıklar, çatallar, kepçeler, 
delikli kepçeler, spatulalar, 
balık bıçakları, yağ 
bıçaklan, şeker maşaları ve 
benzeri mutfak ve sofra 
eşyası 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
Ancak adi metalden saplar 

. kullanılabilir. 

Y Fasıl 83 Adi metallerden çeşitli eşya 
(8306 pozisyonu hariç olup 
buna ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y8306 Adi metallerden heykelcikler 
ve diğer sus eşyası 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandmldığı 
imalat 
Ancak 8306 
pozisyonundaki girdiler 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmamak 
koşuluyla kullanılabilir. 

Y Fasıl 84 NOklear reaktörler, kazanlar, 
makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler ve bunların aksam 
ve parçaları (8401 
pozisyonunun bir 
kısmı,8402, 8403 
pozisyonları, 8404 
pozisyonunun bir kısmı, 
8406-8409,8411,8412 
pozisyonları, 8413 ve 8414 
pozisyonlarının bazı 
kısımları, 8415, 8418 
pozisyonları, 8419 
pozisyonunun bir kısmı, 
8420, 8423, 8425-8430 
pozisyonları, 8431 
pozisyonunun bir kısmı, 
8439.8441,8444-8447 
pozisyonları, 8448 
pozisyonunun bir kısmı, 
8452,8456-8466, 8469-
8472, 8480, 8482, 8484-
8485 pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Y8401 Nükleer yakıt elemanları Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat (') 

Kullanılan'tüm girdilerin 
değerini! Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 30'ıunu 
aşmadığı imalat 

1) Bu kural. 31 Aralık 1998'» kadar geçerli olacaktır. 
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J AS başlık 
D numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü j 
veren işçilik veya işlemler 

(2) (3) veya (4) 

8402 Buhar kazanları (aynı 
zamanda su buharı da 
üretebilen merkezi ısıtma 
için sıcak su kazanları 
hariç); kızgın su kazanları 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25 ini 
aşmadığı imalat 

8403 ve 
Y8404 

Merkezi ısıtma kazanları 
(8402 pozisyonundakiler 
hariç) ve merkezi ısıtma 
kazanları için yardımcı 
cihazlar 

8403 ve 8404 Pozisyonları 
dışında kalan girdilerden 
yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çikış fiyatının % 40'ını [ 
aşmadığı imalat I 

8406 Buhar türbinleri Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8407 Kıvılcım ile ateşlemen içten 
yanmalı doğrusal veya 
döner pistonlu motorlar ( 
patlamalı motor) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8408 Sıkıştırma ile ateşlemeli 
içten yanmalı pistonlu 
motorlar (dizel veya yarı 
dizel) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8409 Sadece veya esas itibariyle 
8407 veya 8408 
pozisyonundaki motorların 
aksam ve parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8411 Türbojetler, türbo-
propellerler ve diğer gaz 
türbinleri 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ciron tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

8412 Diğer motorlar ve kuvvet 
hasıl eden makinalar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y8413 Döner deplasmanlı (pozitif 
hareketli) pompalar 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'lni 
aşmadığı imalat t 

Y8414 Sanayide kutlanılan fanlar, 
vantilatörler ve benzerleri 

-Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini 
aşmadığı imalat t . 

8415 Klima cihazları (motorlu bir 
vantilatör Pe nem ve ısıyı 
değiştirmeye mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayrı 
olarak ayarianamadığı 
cihazlar dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8418 Buzdolapları, dondurucular 
ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar (elektrikli 
olsun olmasın); ısı 
pompalan (8415 
pozisyonundaki klima 
cihazları hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdflerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdflerin değerinin ülke 
menşei girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini I 
aşmadığı imalat t 
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AS baştık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

Y 8419 Ağaç, kağıt hamuru ve 
karton sanayii makinaiarı 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
ürününki ile aynı 
pozisyonda kullanılan 
girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemek 
koşuluyla kullanıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

8420 Kalenderler ve diğer hadde 
makinaiarı (metal veya cam 
hadde makinaiarı hariç) ve 
bu makinaların silindirleri 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ününün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırtançinde, 
ürününki ile aynı 
pozisyonda kullanılan 
girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemek 
koşuluyla kullanıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat t 

8423 Tartı alet ve cihazları 
(hassasiyeti 5 santigram 
veya daha ryi olan teraziler 
hariç) (tartarak sayan ve 
kontrol eden baskül ve 
teraziler dahil); her tür tartı 
alet ve cihazlarına mahsus 
ağırlıklar 

-Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
-Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fryabnın %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini 
aşmadığı imalat t 

8425 - 8428 Kaldırma, elleçleme, 
yükleme veya boşaltma 
işlerine mahsus matoıalar 

-Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
-yukarıdaki sınırlar İçinde, 
kullanılan 8431 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin | 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat t 



— 139 — 

i AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

8429 Kendinden hareketli 
buldozerler, angledozerter, 
greyderler, toprak 
tesfiyesine mahsus 
makinalar, skreyperler, 
mekanik küreyiciler, 
ekskavatörler, kûreyici 
yükleyiciler, sıkıştırma işini 
tokmaklamak suretiyle 
yapan makinalar ve yol 
silindirleri 

- Yol silindirleri Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

-Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8431 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ününün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

8430 

Y 8431 

Toprağın, minerallerin ve 
cevherlerin taşınması, 
yayılması, sıkştırılması, 
bastırılıp sıkıştırılması, 
çıkarılması veya 
definmesine mahsus diğer 
makina veya cihazlar; kazık 
varyosları ve kazık sökme 
makinaları; kar küreyicteri 
ve pûskürtûcüleri 
Yol silindirlerinin aksam ve 
parçaları 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8431 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

8439 Lifli selülozik maddelerden 
kağıt hamuru imaline veya 
karton imaline veya 
finisajına mahsus makina 
veya cihazlar 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının 
% 25'ini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

8441 Kağıt hamuru, kağıt veya 
karton imaline mahsus 
makina veya cihazlar (her 
tür kesme makinası dahil) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının 
% 25'ini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika I 
çıkış fiyatının %30'unu 1 
aşmadığı imalat | 

8444 - 8447 Tekstil sanayiinde 
kullanılan ve 8444-8447 
pozisyonlarında yer alan 
makinâlar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Y8448 8444 ve 8445 
pozisyonundaki tekstil 
makinalan için yardımcı 
makina ve cihazlar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

8452 Dikiş makinalan (8440 
pozisyonundaki kitap 
dikme makinalan har iç ) ; 
özellikle dikiş makinalan 
için imal edilmiş mobilya, 
tabla ve mahfazalar; dikiş 
makinalannın iğneleri 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygutananarak menşe statüsü I 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

- Dikiş makinaları (yalnız 
mekik dikişi yapanlar) 
(motorsuz olanlarının 
başlan 16 Kg.ı, motorlu 
olanlarının da başlan 17 
Kg.ı geçmeyenler) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, 
- Başın (motorsuz) 
montajında kullanılan o 
ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin o ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı, ve 
- Kullanılan zigzag, ip 
germe ve çengel 
mekanizmasının o ülke 
menşeli olması gereken 
imalat 

- Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

8456 - 8466 8456-8466 
pozisyonlarındaki takım 
tezgahları, makinalar, 
aletler, bunların aksam ve 
parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

8469 - 8472 Büro makinaları (örneğin, 
yazı makinaları, hesap 
makinaları, otomatik bilgi 
işlem makinaları, kopyalama 
makinaları, katlama 
makinaları) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

8480 Metal dökümhaneleri için 
dereceler (döküm kasaları); 
döküm plakaları, döküm 
modelleri; metaller (külçe 
kalıplan hariç), metal 
karbürler, cam, mineral 
maddeler, kauçuk veya 
plastik maddeler için kalıplar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'ini 
aşmadığı imalat 
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I AS başlık 
numarası 

Orun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

8482 Her nevi rulmanlar -Kullanılan tüm girdilerin 
ürünOnkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
ve, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini 
aşmadığı imalat 

8484 Diğer maddeler De 
birleştirilmiş metal 
tabakalarından veya iki ya 
da daha fazla metal 
tabakalardan yapılmış 
contalar; poşet zarf veya 
benzeri ambalajlara farklı 
kompozisyonlarda takım 
veya grup halinde 
tertiplenmiş contalar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

8485 Bu fasılın başka 
pozisyonlarında 
belirtilmeyen veya yer 
almayan makinaların aksam 
ve parçaları (elektrik 
konektörleri, izolatörler, 
bobinler, kontaklar ve diğer 
elektrikli aksam ve parçalar 
hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Y Fasıl 85 Elektrikli makrna 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 buniann aksam, 
parça ve aksesuarı (8501, 
8502 pozisyonlan, 8518 
pozisyonunun bir kısmı, 
8519-8529 pozisyonlan, 
8535-8537 pozisyonlan, 
8541 pozisyonunun bir 
kısmı, 8542,8544-8548 
pozisyonlan hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ÜrünOnkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü I 
veren isçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

I 8501 
Elektrik motorları ve 
jeneratörler {elektrik enerjisi 
üretim (elektrojen) grupları 
hariç} 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8503 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

8502 Bektrik enerjisi üretim 
(elektrojen) grupları ve 
rotatif elektrik konvertflrleri 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
birarada kullanılan 8501 ve 
8503 girdilerinin değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Y8518 Mikrofonlar ve bunların 
mesnetleri, hoparlörler 
(kabinlerine monte edilmiş 
olsun olmasın); elektrikli ses 
frekansı yûkselteçleri, takım 
halindeki ses amplifikatörleri 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
-kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

8519 Plak döndürücüler, pikaplar, 
kaset çalarlar ve kaydedilen 
sesi tekrar vermeye mahsus 
diğer cihazlar (ses kaydedici 
tertibatı bulunmayan): l 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) 0 ) veya (4) 

- Elektrikli gramofonlar -Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

- Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin urunun fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

8520 

8521 

Manyetik ses kaydetme 
cihazları ve diğer ses 
kaydeden cihazlar 
(kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus tertibatı 
olsun olmasın) 

Video kayıt veya gösterme 
cihazlan, video ayarlayıcısı 
olsun olmasın 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı , 
imalat 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

8522 8519-8521 
pozjsyontanndaki cihazlann 
aksam ve parça ve 
aksesuarlan 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerin» ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

8523 Ses veya benzeri kayıtlar 
için hazırlanmış fakat kayıt 
yapılmamış mesnetler 
(37. fasıldaki ürünler hariç) 

Kutlanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8524 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 

Kutlanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukandaki sınırlar içinde, 
kubanılan 8523 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin I 
değerinin ürünün fabrika J 
çıkış fiyatının % 30'unu I 
aşmadığı imalat 

8525 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 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- o ülke menşeD olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika [ 
çıkış fiyatının % 25'ini I 
aşmadığı imalat | 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uyguiananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

8526 Radar cihazları, hava ve 
deniz trafiğine yardımcı 
telsiz cihazlan ve uzaktan 
kumanda etmeye mahsus 
telsiz kontrol cihazlan 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- o ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

I 8527 Telsiz telefon, telsiz telgraf 
veya radyo yayınlan için 
alıcı cihazlar (aynı kabin 
içinde ses kayıt veya 
kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihaz veya 
saatle birlikte olsun olmasın) 

• Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'mı 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin j 
değerinin ürünün fabrika S 
çıkış fiyatının % 25'ini 0 
aşmadığı imalat I 

8528 Televizyon alıcılan {görüntü 
(video) monitörleri ve 
projektörleri dahil} (aynı 
kabin içerisinde bir radyo 
yayını alıcı cihazı veya ses 
ya da görüntü kayıt veya 
tekrar verme cihazıyia 
birlikte olsun olmasın) 

- Video kayıt ve tekrar 
gösterme cihazları (video 
ayarlayıcısı Se birlikte) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menseli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 
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1 AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

- Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

8529 Sadece veya esas itibariyle 
8525-8528 pozisyonlarında 
yer alan cihazlara mahsus 
aksam ve parçalar 

- Sadece veya esas 
itibariyle video kayıt veya 
gösterme cihazlarıyla 
birlikte kullanılmaya uygun 
olanlar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40ını 
aşmadığı imalat 

- Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

8535 ve 8536 Elektrik devrelerinin 
anahtarianması (açılıp 
kapatılması) veya 
korunmasına veya elektrik 
devresine veya devresinden 
bağlantı yapmaya mahsus 
elektrik teçhizatı 

• Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
• yukandaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8538 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

d ) (2) (3) veya (4) 

8537 Elektriğin kontrol ve 
dağıtımına mahsus olup 
8535-8536 pozisyonlarında 
yer alan iki veya daha fazla 
cihazla donatılmış tablolar, 
panolar (sayısal kumanda 
panoları dahil), konsollar, 
masalar, kabinler ve diğer 
mesnetler (90. fasılda yer 
alan alet ve cihazlarla 
donanmış olanlar dahil) 
(8517 pozisyonunda yer 
alan cihazlar hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8538 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Y8541 Diotlar, transistörler ve 
benzeri yan iletken tertibat 
{henüz cip halinde 
kesilmemiş disk(wafer)'ler 
hariç} 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkjnden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

8542 Elektronik entegre 
devreler ve mikrodevreler 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıda belirtilen sınırlar 
içinde birarada kullanılan 
8541 ve 8542 girdilerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

8544 İzole edilmiş (emaye 
kaplanmış veya anodize 
edilşmiş olanlar dahil) 
teller, kablolar ( koaksiyel 
kablolar dahil) ve diğer 
izole edilmiş elektrik 
iletkenler (bağlantı 
parçalan İle teçhiz edilmiş 
olsun olmasın); tek tek 
kaplanmış liflerden oluşan 
fiber optik kablolar ( 
bağlantı parçalan İle veya 
elektrik iletkenleri ile 
teçhiz edilmiş olsun 
olmasın) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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A S başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

8545 Elektrik işlerinde kullanılan 
kömür elektrodlar, kömür 
fırçalar, lamba kömürleri, 
pil kömürleri ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya 
(metalli veya metalsiz) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8546 Her türlü maddeden 
elektrik izolatörleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8547 Elektrikli makina, cihaz, 
alet veya elektrik 
tesisattan için tamamen 
izole edici maddelerden 
mamul 
(montaj amacıyla döküm 
sırasında gövde içine 
gömülmüş küçük metal 
parçalan içerenler dahil) 
izole edici bağlantı 
parçalan ( örneğin: vidalı 
duylar )(8546 
pozisyonundaki izolatörler 
hariç); adi metallerden 
elektrik için iç yüzeyleri 
izole edilmiş borular ve 
bunlann bağlantı parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8548 Bu fasılın herhangi bir 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan makina, 
cihaz veya aletlerin 
elektrikli aksam ve 
parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8601 - 8607 Demiryolu ve tramvay 
lokomotifleri, demiryolu 
taşıtlannın veya 
tramvaylannın aksam ve 
parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ciron tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 1 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

8608 Demiryolu veya tramvay 
hatlarında kullanılan sabit 
malzeme; demiryolları, 
tramvaylar, karayolları, 
dahili su yollan, park 
yerleri, liman tesisleri veya 
hava limanlan için mkanşk 
( elektromekanik dahil) 
işaret, emniyet veya trafik 
kontrol ve kumanda 
cihazları; bunların aksam 
ve parçalan 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

8609 Bir veya daha fazla taşıma 
şekline göre özel olarak 
yapılmış ve donatılmış 
konteynerter (sıvıların 
taşınmasına mahsus 
konteynerter dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y Fasıl 87 Motorlu kara taşıtları, 
traktörler, bisikletler, 
motosikletler ve kara 
taşıtan; bunların aksam, 
parça ve aksesuarları ( 
8709-8711 pozisyonları, 
8712 pozisyonunun bir 
kısmı, 8715 ve 8716 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8709 Fabrika, antrepo, liman veya 
havaümanarında kısa 
mesafelerde eşya taşımaya 
mahsus, kaldırma tertibatı 
le donatılmamış kendinden 
hareketi yok arabaları; 
demiryolu istasyon 
platformlannda kullanılan 
türde çekiciler; bu taşıtlann 
aksam ve parçaları 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

8710 Tanklar ve diğer zırhtı savaş 
arabaları (motorlu) (silahla 
donatılmış olsun olmasın) 
ve bunların aksam ve 
parçaları 

- Kutlanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 
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1 AS baslık 
j numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

d ) (2) (3) veya (4) 

I 8711 
Motosikletler (mopedler 
dahil) ve bir yardımcı 
motoru bulunan tekerlekli 
taşıtlar (sepetli olsun 
olmasın; sepetler) 

- içten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar 

- Silindir hacmi 50 cm3'ü 
geçmeyenler 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin dike 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
aşmadığı imalat | 

- Silindir hacmi 50 cm3'ü 
geçenler 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 1 
değerinin ürünün fabrika 1 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

- Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Y 8712 Bityalı rulmansız bisikletler 8714 pozisyonunda 
bulunmayan maddelerden 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 
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AS baştık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya "işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

8715 Çocuk arabaları, pusetler ve 
çocuk taşımaya mahsus 
benzeri arabalar ve bunların 
aksam ve parçalan 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40' mı 
aşmadığı imalat 

Kutlanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

8716 Her türlü taşıtlar için 
römorklar ve yan römorklar; 
hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer taşıtlar; 
bunların aksam ve parçalan 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Y Fasıl 88 Hava ve uzay taşıtan ve 
bunlann aksam ve parçalan 
(8804 pozisyonunun bir 
kısmı ve 8805 
pozisyonundakiler hariç olup 
bunlara Diskin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y 8804 RotoşüMer 8804 Pozisyonundaki diğer 
ürünlerde dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyonun 
girdilerinden yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8805 Hava taşıtlarını fırlatma 
cihaz ve tertibata ve hava 
taşıtlarının iniş cihaz ve 
tertibatı ve benzeri cihaz ve 
tertibat, yerde uçuş eğilimi 
yapmaya mahsus cihazlar, 
bunların aksam ve parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandınldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Fasıl 89 Gemiler ve suda yüzen taşıt 
ve araçlar 

i 

Kutlanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandınldığı 
imalat 
Ancak, 8906 pozisyonundaki 
dünlerin başlıkları 
kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygufananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 90 Optik alet ve cihazlar, 
fotoğraf, sinema, ölçü, 
kontrol, ayar alet ve 
cihazları, tıbbi veya cerrahi 
alet ve cihazlar; bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 
(9001,9002,9004 
pozisyonlan, 9005 
pozisyonunun bir kısmı, 
9006 pozisyonunun bir 
kısmı, 9007, 9011 
pozisyonlan, 9014 
pozisyonunun bir kısmı, 
9015-9020 ve 9024-9033 
pozisyonlan hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

9001 Optik lifler ve optik lif 
demetleri; optik lif kabloları 
(85.44 pozisyonundakiler 
hariç); yaprak veya levha 
halinde polarizan maddeler; 
her tOr maddeden mercekler 
(kontakt lensler dahil) 
prizmalar, aynalar ve diğer 
optik elemanlar (monte 
edilmemiş) (optik tarzda 
işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

9002 Alet ve cihazlar için her tür 
maddeden monte edilmiş 
mercekler, prizmalar, 
aynalar ve diğer optik 
elemanlar (optik tarzda 
işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

9004 Gözlükler ve benzerleri 
(görme kusurunun 
giderilmesine mahsus 
gözlükler, koruyucu 
gözlükler ve diğer gözlükler) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

d ) (2) (3) veya (4) 

I Y 9005 
Çift gözlü dürbünler, tek 
gözlü dürbünler, diğer optik 
teleskoplar ve bunların 
mesnetleri (diğer astronomi 
aletleri ve bunların 
mesnetleri hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Y 9006 Fotoğraf makinalan 
(sinematografik olanlar 
hariç); fotoğrafçılıkta flaş 
ışığı meydana getirmeye 
mahsus cihazlar ve flaş 
lambaian (elektrikle çalışan 
flaş lambaian hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeG olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

9007 Sinema kameraları ve 
projektörleri (ses kaydına 
veya kaydedilen sesin tekrar 
verilmesine mahsus 
cihazları bulunsun 
bulunmasın) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin I 
değerinin Ürünün fabrika I 
çıkış fiyatının % 30'unu S 
aşmadığı imalat 
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I AS başlık 
j numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşel i girdilere uygulananarak m e n ş e statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

9011 Kombine haldeki optik 
mikroskoplar 
(fotomikrografi, 
sinefotomikrografi veya 
mikroprojeksiyon 
mikroskopları dahil) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
ç ık ı ş fiyatının % 40'ını 
a ş m a d ı ğ ı , ve 
- ülke menşel i olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşel i girdilerin değerini 
a şmadığ ı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
ç ık ı ş fiyatının % 30'unu 
a ş m a d ı ğ ı imalat 

Y 9014 Diğer seyrüsefer alet ve 
cihazları 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
ç ık ı ş fiyatının % 40'ını 
a ş m a d ı ğ ı imalat 

9015 Arazi ö l ç m e (fotogrametrik 
ölçüm aletleri dahil), 
hidrografik, oşinografik, 
hidrolojik, meteorolojik veya 
jeofizik alet ve cihazları 
(pusulalar hariç); 
telemetreler 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
a ş m a d ı ğ ı imalat 

9016 Hassas-teraziler (hassasiyeti 
5 santigram veya daha iyi 
olanlar) (ağırlıkları ile birlikte 
olsun o lmasın) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
a ş m a d ı ğ ı imalat 

9017 Resim yapmaya, çizim 
yapmaya veya hesap 
yapmaya mahsus aletler 
(çizim makinalan, 
pantograflar, iletkiler, pergel 
takımları, sürgOlO cetveller, 
hesap daireleri gibi); 
tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan elde kullanılan 
uzunluk ölçü aletleri (ölçü 
çubukları ve şerit metreler, 
mikrometreler, kalibreler 
gibi) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
a ş m a d ı ğ ı imalat 



— 156 — 

AS başlık, 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

9018 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) 

9018 Pozisyonundaki girdiler 
de dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

9019 Mekano-terapi cthazian; 
masaj cihazları; psiko-tekni 
cihazları; ozonoterapi, 
oksijenoterapi, aeroterapi, 
suni teneffüs veya diğer 
terapik teneffüs cihazları 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

9020 Diğer teneffüs cihazları ve 
gaz maskeleri (mekanik 
parçalan ve değiştirilebilen 
filtreleri olmayan koruyucu 
maskeler hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürünün kinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

9024 Maddelerin (metal, ağaç, 
dokumaya elverişli madde, 
kağıt, plastik maddeler gibi) 
serdiğini, dayanıklılığını, 
mukavemetini, elastikiyetini 
veya diğer mekanik 
özelliklerini denemeye ve 
kontrol etmeye mahsus 
makina ve cihazlar 

*• 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Hidrometreler ve yüzer 
türdeki benzeri aletler, 
termometreler, pirometreler, 
barometreler, higrometreler 
ve psikometreler (kaydedici 
tertibatı olsun olmasın) ve 
bunların birbirleriyle kombine 
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 ve 9032 
pozisyonlarındaki alet ve 
cihazlar hariç) 

Fiziksel ve kimyasal analiz 
için alet ve cihazlar 
(polarimetreler, 
refraktometreler, 
spektrometreler, gaz veya 
duman tahlil cihazları); 
akışkanlığı, gözenekliliği, 
genleşmeyi, yüzey gerilimini 
veya benzerlerini ölçmeye 
veya muayenesine mahsus 
alet ve cihazlar; ısı, ışık ve 
ses ölçmeye veya 
muayenesine mahsus alet 
ve cihazlar (fotometreler 
dahil); mikrotomlar 

Gaz, sıvı ve elektrik 
sayaçları (bunların kalibre 
cihazları dahil) 

- Aksam ve parçalar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ününün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Önünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

- Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- Kullanılan o ülke menşeli 
olmayan girdilerin değerinin 
o ülke menşeli olanların 
değerini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

9029 Devir adedi sayaçları, üretim 
sayaçları, taksimetreler, 
milometreier, pedometreler 
ve benzerieri; hız 
göstergeleri ve takometreler 
(9014 ve 9015 
pozisyonundakiler hariç); 
stroboskoplar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

9030 Elektriki miktarları ölçmeye 
veya muayeneye mahsus 
osiloskop, spektrum 
anaKzörieri ve diğer alet ve 
cihazian (9028 
pozisyonundaki elektrik 
sayaçları hariç); alfa, beta, 
gama, X - ışını, kozmik veya 
diğer iyonlaşma ışınlarını 
ölçmeye veya bulmaya 
mahsus alet ve cihazlar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

9031 Bu fasılın herhangi bir 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan ölçme veya 
muayene alet, cihaz ve 
makinaları; profil 
projektörleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

9032 Otomatik ayar ve kontrol 
alet ve cihazları 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı mensen girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

0) (2) 0) veya (4) 

9033 90. fasılda yer alan makina, 
alet ve cihazlara ait aksam, 
parça ve aksesuar (bu 
taşılın başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Y Fasıl 91 Saatler ve bunların aksam 
ve parçaları (9105 ve 
9109-9113 hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

9105 Diğer saatler - Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- Kullanılan o ülke menşeli 
olmayan girdilerin değerinin 
o ülke menşeli olanların 
değerini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

9109 Diğer saat makaraları 
(tamamlanmış ve 
birleştirilmiş) (cep ve kol 
saatleri .hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- Kullanılan o ülke menşeli 
olmayan girdilerin değerinin 
o ülke menşeli olanlann 
değerini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin | 
değerinin ürünün fabrika | 
çıkış fiyatının % 30'unu | 
aşmadığı imalat 1 

9110 Tamamlanmış saat 
makinalan (birieştirilrnemiş 
veya kısmen birleştirilmiş) 
(şablonlar); 
tamamlanmamış saat 
makinalan (birleştirilmiş); 
saat makinalarının taslaktan 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıda belirtilen sınırlar 
içinde, kullanılan 9114 
pozisyonu girdilerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin | 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 1 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

9111 9101 ve 9102 
pozisyonlarındaki saatlerin 
zarfları ve bunların aksam 
ve parçaları 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkmden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 1 

9112 Masa ve duvar saatlerinin 
zarflan ve bu fasıldaki 
eşyaya ait benzeri zarflar 
ve bunların aksam ve 
parçalan 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ününün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ününün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

9113 Saat kayıştan ve bunların 
aksam ve parçalan 

- Adi metalden olanlar 
(kıymetli metallerle 
kaplanmış olsun 
olmasın) 

- Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ününün fabrika 
çıkış fiyatının % SO'sini 
aşmadığı imalat 

• 

Fasıl 92 Müzik aletleri; bunların 
aksam, parça ve 
aksesuarı 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Fasıl 93 Silahlar ve mühimmat; 
bunlann aksam, parça ve 
aksesuarı 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % SO'sini 
aşmadığı imalat 1 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(D (2) (3) veya (4) 

Y Fasıl 94 Mobilyalar, tıpta veya 
cerrahide kullanılan 
mobilyalar, yatak takımlan 
ve benzeri doldurulmuş 
eşya; tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan aydınlatma 
cihazları; reklam 
lambalan, ışıklı tabelalar, 
ışıklı isim plakalan ve 
benzerleri, prefabrik 
yapılar (9401 pozisyonu, 
9403 pozisyonunun bir 
kısmı, 9405 ve 9406 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Y 9401 ve 
Y9403 

Adi metalden mobilya 
(Metrekare ağırlığı 300 
gram veya daha az olan 
dolgusuz pamuklu kumaş 
kaplanmış) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat, 

veya 

9401 veya 9403 
pozisyonlarındaki 
kullanılmaya hazır 
formlardaki pamuklu 
mensucattan 

- değeri ürünün fabrika çıkış 
değerinin %25'ini 
aşmaması, 
- kullanılan diğer girdilerin o 
ülke menşeli olması ve 9401 
veya 9403 pozisyonlarından 
başka pozisyonlarda yer 
alması koşuluyla imalat 

9405 Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan aydınlatma 
cihazları (projektörler ve 
sahne projektörleri dahil) ve 
bunlann aksam ve parçalan; 
tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan sabit bir ışık 
kaynağına sahip reklam 
lambalan, ışıklı isim 
tabelalan ve benzeri eşya ve 
bu eşyanın aksam ve 
parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

Ürün tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

0) (2) (3) veya (4) 

9406 Prefabrik yapılar Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Y Fasıl 95 Oyuncaklar, oyun ve spor 
malzemeleri, bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 
(9503 ve 9506 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

9503 Diğer oyuncaklar, eğlence 
amacıyla küçültülmüş 
modeller ve benzeri 
modeller (hareketli olsun 
olmasın); her tür bilmeceler 
(puzzle) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
• Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Y 9506 Bu taşılın diğer 
pozisyonlarında 
belirtilmeyen veya yer 
almayap jimnastik, atletizm 
ve diğer sporlara veya açık 
hava oyunlarına mahsus 
eşya ve malzeme; yüzme 
havuzları ve küçük oyun 
havuzlan 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
Ancak, golf sopası yapmaya 
mahsus kabaca şekil 
verilmiş bloklar kullanılabilir 

Y Fasıl 96 Çeşitli mamul eşya (9601, 
9602, 9603 pozisyonlarının 
bir kısmı, 9605, 9606, 9612 
pozisyonları, 9613 ve 9614 
pozisyonlarının bir kısmı 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandınldığı 
imalat 

Y 9601 
ve 9602 

Yontulmaya elverişli 
hayvansal, bitkisel ve 
mineral maddelerden eşya 

Aynı pozisyonda yer alan 
yontulmaya elverişli 
'işlenmiş' girdilerden imalat 

Y 9603 Süpürgeler ve fırçalar (çalı 
süpürgesi ve benzerleri, 
zerdeva ve sincap kılından 
yapılan fırçalar hariç), ede 
kullanılmaya mahsus 
mekanik süpürgeler 
(motorlular hariç), boya 
yastık ve ruloları, silecekler 
ve paspaslar 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 
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| AS başlık 
I numarası 

Urun tanımı Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(1) (2) (3) veya (4) 

9605 Insanlann tuvalet malzemesi 
olarak ve dikiş dikmekte 
veya elbise ve 
ayakkabılarını temizlemekte 
kullandıkları seyahat 
takımları 

Takımı oluşturan eşyalardan 
herbiri takım içerisinde 
olmaması halinde kendisine 
uygulanacak kuralı 
karşılamalıdır. 
Ancak, o ülke menşeli 
olmayan girdiler ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %15' 
ini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

9606 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme 
formları ve bunların diğer 

• aksamı; düğme taslakları 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

9612 Yazı makinaları için şeritler 
be benzeri şeritler 
(mürekkepli veya iz 
bırakacak şekilde başka 
surette hazırlanmış) ( 
makaralı veya kartuşlu olsun 
olmasın); ıstampalar 
(mürekkep emdirilmiş olsun 
olmasın, kutulu veya 
kutusuz) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıftandınldığt, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Y 9613 Basınç ateşlemen 
çakmaklar 

Kullanılan 9613 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30' unu 
aşmadığı imalat 

Y 9614 Pipolar ve pipo lüleleri Kabaca şekil verilmiş 
bloklardan imalat 

Fasıl 97 Sanat eserleri, koDeksiyon 
eşyası ve antikalar 

Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırdığı 
imalat 
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EK III 

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKALARI 

1. EUR.1 Dolaşım sertifikalan bu Ekte yer alan örnek şeklinde düzenlenmelidir. Bu form 
Anlaşmanın akdedildiği dillerden birinde veya birden fazlasında basılmalıdır. Sertifikalar 
anlaşmanın akdedildiği dillerden birinde veya daha fazlasında, ihracatçı ülkenin iç 
hukukuna uygun şekilde hazırlanmalıdır. El yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple doldurulacaktır.. 

2. Her sertifika, eksi 5 ve artı 8 mm'lik toleranslarla, 210 x 297 mm ebatlarında olmalıdır. 
Kullanılan kağıt beyaz ve yazılmaya uygun büyüklükte olmalı, mekanik hamur ihtiva 
etmemeli ve metrekaresinin ağırlığı 25 gramdan az olmamalıdır. Mekanik veya kimyasal 
yolla yapılan tahrifatın gözle görülebilmesi için,yeşil renkte kıvrımlı çizgilerden meydana 
gelen bir fonla kaplanmalıdır. 

3. İsrail ve Türkiye yetkili makamlan bu sertjfikalann basımını kendileri yapabilirler veya bu 
işi onaylannı alan Basımevlerine verebilirler, ikinci durumda her sertifikada bu onayın 
bulunması gerekir. Her sartifikada basımcının kimliğinin belirlenebilmesi için basımcının 
ismi ve işaretinin bulunması gerekir. Basılmış olsun olmasın her sertifikanın diğer 
belgelerden ayırdedilmesini sağlayacak bir seri numarasına sahip olması gerekmektedir. 
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OOLAŞıM SERTIFIKASı 
! • . İ h r a c a t ç ı (Adı. açık adna. Qka) 

3. Malın gdndenldJği şahıs Ostm.açik adres, Oft») (tarahe ba&) 

EUR.1 No A 000.000 

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notlan okuyunuz 

terrihU ticarette kullanılan belge 

(igt QOtêtor, afta gruptan wya alanlarını yazınrzf 
A. Ürünlerin menşei 
sayılan (İlke, ülka gruptan 
veya alanlar 

5. Vanş ülkesi, ülke 
grupları veya alanlar 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler ( tona/re bağlı) 

T. Sıra no; Kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri ' ; Eşyanın tanımı 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler ( 
litre, metreküp,' 
vs.) 

lO.Fanıralar 
(Teıahebağb) 

11. GÜMRÜK ONAYI Onaylanan beyan . 
İhraç belgesi W 
Form „ No... 
Gümrük idaresi 
Düzenleyen Oflce veya alan 

(imza) 

12. İHRACATÇININ BEYANI 
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda 
Delirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi 
için gerekli dan koşullara uygun olduğunu 
beyan ederim. 

(frnza) 

0) İhracatçı OJke veya atanın rnevzuunın gerektirdiği durumlarda doldurunuz 
® Örneğin, ithalat bekjeteri, dotasım sertifikalan, İmalatçı beyanian gibi imalatta kullanılan ürünlere veya aynı halde re-export edilen maJtera art 
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1&. Ooğnıluğun konlroMl Mtfn. 14. Kontrolün sonucu 1&. Ooğnıluğun konlroMl Mtfn. 

Yapılan kontrol bu belgenin f*) 

• 
betirülen gûmrOk idaresince vertdiğinı ve içerdiği bügdann doğru 
olduğunu, 

O 
Gerekfl doğruluk ve kurallara uygunluk kosuftarma cevap 
vermediğini {ekil notlara bakılacaktır) 

göstermekteolr. 
8u belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun tontroiü talep edifir. 

Yapılan kontrol bu belgenin f*) 

• 
betirülen gûmrOk idaresince vertdiğinı ve içerdiği bügdann doğru 
olduğunu, 

O 
Gerekfl doğruluk ve kurallara uygunluk kosuftarma cevap 
vermediğini {ekil notlara bakılacaktır) 

göstermekteolr. 

(Yvvtanh) 

„ „ Mahur 

(Ytfvmtanh) 

MOrtûr 

(İmza) - Omza) 

0 Uvqun olan kutuv» 00 işareti kovunuz. 

NOTLAR 

1. Sertifikalar.silintiler veya birbiri Üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin 
çizilmesi ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf 
edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. 

2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde dnüne bir sıra numarası konulmalıdır. 
Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kutlanılmayan yerler, sonradan yapılacak her turlu ilaveyi 
imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir. 

3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU 

1. İhracatçı (eark at^ aaras, l»a (Tarana US» EUR.1 No A 000.000 
Bu formu doHunrıadan anca arkadaki notlan okuyunuz 

2. ve 

«vasındaJri terohJJ ticarette kullanılacak tKlge için 
başvurudur. 

X Malın gdndenldigi sants (İsım, açık aüras. Cılka (Tarar)» bağı) 

ı'Jtb&l Û*e*er, QOce qrubu ve alarían yazınız} 
4. Malm menşei sayılan 
(İlke, (ilke grubu veya. alan 

S. Vans ülkesi, ülke grubu 
veya alanı 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tarohe bağh) 7. Gözlemler 

3. Madde numarası; İşaretler ve manan; Koli sayısı ve Mini; Malların taraml'1' 9. Brüt ağırlık (kg) 
ve (litre, metreküp, 
vb.) ölçüler 

10. Faturalar 
fTaraho baÇli) 

& Mallar cunbalajtanrnarntş ise sayamı veya 'detone1 olduğunu beDröno. 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyaların ihracatçısı; 

Eşyaların, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli koşullara uygun olduğunu B E Y A N ; 

Eşyaların bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü 
destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu meretler tarafından hesaplanmın 
kontrolünü ve yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşyalar için gerekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
ederim. 

(Yer ve tarih) 

(İmza) 
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EK IV 

Madde 22(4)te belirtilen beyanat 

Aşağıda imzası olan, bu belgelerde belirlenen malların ihracatçısı ben, aksi ispat edilmedikçe, 
bu malların 

Türkiye / İsrail ( 1 ) 

İsrail / Türkiye (1 ) 

arasındaki tercihli ticarette menşe kazanmak için gerekli koşullan sağladığını beyan ederim. 

I 

(yer ve tarih) 

(imza) 

(imzanın altında imzalayanın 
ismi açıkça yazılmış olmalıdır) 

(1) Gerekli olduğu yerin üstünü çiziniz 



ORTAK DEKLARASYONLAR 

Menşe Kurallarının Kümülasyonuna İlişkin Ortak Deklarasyon 

Türkiye, İsrail ve Avrupa Birliği arasındaki üçlü ticareti güçlendirmek; tercihli 
anlaşmaların daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak; Türkiye-AB Gümrük 
Birliği ve İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın uyumlu bir şekilde işlemesini sağlamak; 
bölgesel Avrupa ve Akdeniz işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ve İsrail 
AB'nin, kendileriyle akdettiği tercihli anlaşmalardaki hükümleri,' menşe kurallarının 
kümülasyonuna imkan verecek şekilde değiştirmesi için her türlü çabayı gösterirler. 

AB, İsrail ile Anlaşmasında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, benzer 
değişiklikler, Menşe kurallarının üçlü kümülasyonuna imkan verecek surette Türkiye-
İsrail Serbest Ticaret Alanı Anlaşması'na tatbik edilecektir. 

Kamu Alımlarına İlişkin Ortak Deklarasyon 

Kamu alımlarına ilişkin olarak her iki taraf, ülke içinde faaliyet gösteren 
şirketlerle ilgili mevzuatlarını uygulamaya devam ederken.diğer tarafın şirketlerine 
üçüncü bir ülkenin şirketlerine tanıdıklarından daha az ayrıcalık tanımayacaklardır. 
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T Ü R K İ Y E CUMHURİYETİ 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

A B G Y / 1 6 4 3 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki İsrail Devleti Büyükelçiliğine 

saygılarını sunar ve 14 Mart 1996 tarihinde Türkiye ve İsrail arasında imzalanan Serbest T i 

caret Alanı Anlaşmasının özünü değiştirmeyen ancak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince ya

pılması gerekli görülen aşağıdaki düzeltmeleri bildirmekten onur duyar. 

1) Madde 1, fıkra 1'de "at the latest January 1, 2000..." yanlış yazılmış olup "at the 

latest on January 1, 2000 ..." ile değiştirilmelidir. 

2) Madde 2 fıkra 1 'de ".. the Turkish Customs Tariffs..." yanlış yazılmış olup "...the 

Turkish Customs Tariff..." ile değiştirilmelidir. 

3) Madde 2 fıkra l 'de "... the Israel Customs Tariffs..." yanlış yazılmış olup "... the 

Israel Customs Tariff..." ile değiştirilmelidir. 

4) Madde 4 fıkra 3'Üe "... göre tedricen kaldırılacak ..." yanlış yazılmış olup "... gö

re tedricen indirilecek.." ile değiştirilmelidir. 

5) Madde 4 fıkra 6'da "... Anlaşmanın ... temel vergilerin % 75 ' i seviyesine ..." yan

lış yazılmış olup "... Anlaşmanın ... vergiler, temel vergilerin % 75' i seviyesine indirilecek 

...ile değiştirilmelidir. 

6) Madde 4 fıkra 8'de "... yürürlüğe girmesiyle ... temel vergilerin % 50 's i . . . " yanlış 

yazılmış olup "... yürürlüğe girmesiyle, vergiler temel vergilerin % 50'si seviyesinde indiri

lecektir" ile değiştirilmelidir. 

7) Madde 4 fıkra 8'de " - 1 Ocak 1997'de temel vergilerin % 75 ' i " yanlış yazılmış 

olup " - 1 Ocak 1997'de temel vergilerin % 25 ' i " ile değiştirilmelidir. 

8) Madde 4 fıkra 9'da ". . .Anlaşmanın ... temel vergilerin 2/3'ü ..." yanlış yazılmış 

olup "... Anlaşmanın ... vergiler temel vergilerin 2/3'ü oranında indirilecektir..." ile değişti

rilmelidir. 

9) Madde 13 fıkra 1 'de "exist" yanlış yazılmış olup "exists" ile değiştirilmelidir. 

10) Madde 18 fıkra 1 'de "... in the event of Turkey, " yanlış yazılmış olup " in 

the event, Turkey " ile değiştirilmelidir. 
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11) Madde 19 fıkra 1 'de "... Dünya Ticaret Örgütünün, Ticarete Teknik Engeller A n 

laşmaları..." yanlış yazılmış olup "... Dünya Ticaret Örgütünün, Ticarete Teknik Engeller A n 

laşması ..." ile değiştirilmelidir. 

12) Madde 20 fıkra 2'de "... of the later" yanlış yazılmış olup "... of the latter" ile de

ğiştirilmelidir. 

13) Madde 21 fıkra 1 'de "by that obligation" yanlış yazılmış olup "by that obligati

on" ile değiştirilmelidir. 

14) Madde 26 fıkra 1'de "... ödemeler dengesi güçlükleri veya...." yanlış yazılmış 

olup " ödemeler dengesi güçlüğü veya...." ile değiştirilmelidir. 

15) Madde 28 fıkra 1 'de " a meeting be held...." yanlış yazılmış olup "....a meeting 

to be held...." ile değiştirilmelidir. 

16) Madde 28 fıkra 3'de "... i f no later date if contained therein,..." yanlış yazılmış 

olup "... i f no later date is contained therein,..." ile değiştirilmelidir. 

17) Madde 28 fıkra 3'de "... to the fulfilment of ..." yanlış yazılmış olup "... to the 

fulfillment of ..." ile değiştirilmelidir. 

18) Madde 34 fıkra 1 'de "Protocols A and Protocol B , . . . " yanlış yazılmış olup "Pro

tocol A and Protocol B , . . . " ile değiştirilmelidir. 

19) Madde 38 fıkra 3'de "... Türkçe, İbranice ve İngilizce dillerinde, 3 metin ve eşit 

derecede geçerlidir" yerine "... İngilizce dilinde" şeklinde değiştirilmelidir. 

20) "Yorum farklılığı durumunda, İngilizce metin geçerlidir" hükmünü içeren 38'nci 

maddenin 4 'ncü fıkrası silinecektir. 

21) Ek II fıkra 2'de "... taçking" yanlış yazılmış olup "... taking" ile değiştirilmelidir. 

22) Ek V, Ek Vb , Ek VU 'de "Türk Kodları" yanlış yazılmış olup "Türk Gümrük Kod

ları" ile değiştirilmelidir. 

23) Ek IX, madde 1, fıkra l 'de "... accede the following ..." yanlış yazılmış olup 

"...acade to the following" ile değiştirilmelidir. 

24) Ek IX, Madde 2, fıkra 1 'de "... accede the following ..." yanlış yazılmış olup "... 

accede to the following..." ile değiştirilmelidir. 

25) Ek IX, Madde 2, fıkra 1 'de "... Israel shall exceed or is Party ..." yanlış yazılmış 

olup exceed kelimesi accede ile değiştirilmelidir. 
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26) Ek I X , Madde 2, fıkra 3'de " - Budapest Treaty of the International..." yanlış ya

zılmış olup " - Budapest Treaty on the International..." ile değiştirilmelidir. 

27) Ek I X , Madde 5'de "Patent İşlemleri için Uluslararası Kayıt Hakkındaki Buda

peşte Uluslararası Anlaşması (1977 tarihli ve 1980'de değişiklik yapılmış)" yanlış yazılmış 

olup "Patent İşlemleri Amacıyla Mikro-organizmaların Saklanmasının Uluslararası Tanınma

sına İlişkin Budapeşte Anlaşması (1977 tarihli ve 1980'de değişiklik yapılmış)" ile değişti

rilmelidir. 

28) Protokol A , Madde 2, fıkra 1'de "....otherwise is speicified yanlış yazılmış 

olup otherwise specified...." ile değiştirilmelidir. 

29) Protokol A , Madde 5, fıkra 2'de ". . . .Kolon D'de gösterilen tarife kotaları sınırla

maları içinde ve bu E k ' i n C Kolonunda gösterilen spesifik yükümler çerçevesinde uygulana

caktır." yanlış yazılmış olup " . . . .Kolon C'de gösterilen tarife kotaları sınırlamaları içinde ve 

bu E k ' i n D Kolonunda gösterilen spesifik yükümler çerçevesinde uygulanacaktır." ile değiş

tirilmelidir. 

30) Protokol A , Madde 5, fıkra 2'de " gösterilen tarife kotası içinde " yanlış 

yazılmış olup gösterilen tarife kotaları içinde " ile değiştirilmelidir. 

31) Protokol A , Madde 5, fıkra 2'de " of an ad valorem duty and specific duty 

and listed...." yanlış yazılmış olup " of an ad volarem duty and a specific duty as listed...." 

ile değiştirilmelidir. 

32) Protokol A , madde 5, fıkra 4'de regarding to the industrial..." yanlış yazıl

mış olup "....regarding the industrial " ile değiştirilmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçiliğinden İsrail Devleti Hü

kümetinin Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşma-

sı 'nın ayrılmaz parçası haline gelecek olan bu Nota'nın muhtevasına mutabakatını bildirme

sini rica eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu vesile ile İsrail Devleti Büyükelçiliğine 

en derin saygılarını yineler. 

Ankara, 31 Ek im 1996 



İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ , A N K A R A 

N O 48/346/2 

İsrail Büyükelçiği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve 

T.C. Dışişleri Bakanlığı 'nın A B G Y / 1 6 4 3 sayılı ve 31 Ekim 1996 tarihli Nota'sının içeriğini 

İsrail Hükümeti 'nin kabul ettiğini teyit etmekten şeref duyar. Sözkonusu Nota, İsrail Hükü

meti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Alanı kurulmasını öngören 14 Mart 

1996 tarihinde imzalanan Anlaşmada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından gerekli gö

rülen, ancak Anlaşmanın içeriğini değiştirmeyen 32 düzeltmeyi içermektedir. 

Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği İsrail Hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Dışişleri Bakanlığı 'nın Notası ile mutabık olduğunu ve bu cevabi Nota 'nın Türkiye Cumhu

riyeti ve İsrail Devleti arasındaki Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşmasının ayrılmaz parçası ola

cağını belirtmekten onur duyar. 

İsrail Büyükelçiliği bu vesileyle Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını bildirmek

ten şeref duyar. 

Ankara, 5 Kasım 1996 

Dışişleri Bakanlığı 

Ankara 
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Agreement 

Establishing A Free Trade Area Between The 
Republic of Turkey And The State of Israel 

P R E A M B L E 

THE REPUBLIC OF TURKEY 

(hereinafter referred to as "Turkey") on the one part, and 

THE STATE OF ISRAEL 
(hereinafter referred to as "Israel") on the other part, 

R E C A L L I N G their intention to participate actively in the process of economic 
integration in Europe and expressing their preparedness to cooperate in seeking ways 
and means to strengthen this process; 

H A V I N G regard to the Agreement Establishing an Association between Turkey and 
the European Economic Community and the Euro-Mediterranean Agreement 
Establishing an Association between the European Communities and the State of 
Israel, as well as to Turkey's and Israel's Free Trade Agreements with EFTA States; 

H A V I N G regard to the experience gained from the co-operation developed between 
the Parties as well as between them and their main trading partners; 

D E C L A R I N G their willingness to take action with a view to promoting harmonious 
development of their trade as well as to expanding and diversifying their mutual co
operation in the fields of common interest, including fields not covered by this 
Agreement, thus creating a framework and supportive environment based on equality, 
non-discrimination, and a balance of rights and obligations, 

R E C A L L I N G the mutual interest of Turkey and Israel in the continual reinforcement 
of the multilateral trading system and considering their capacity as Contracting Parties 
to GATT/WTO, the provisions and instruments of which constitute a basis for their 
foreign trade policy; 

RESOLVED to lay down for this purpose provisions aimed at the progressive 
abolition of the obstacles to trade between Turkey and Israel in accordance with the 
provisions of these instrumants, in particular those concerning the establishment of 
free trade areas; 

CONSIDERING the respective commitments of the Parties to this Agreement 
(hereinafter referred to as "the Parties") to free trade and in particular to compliance 
with the rights and obligations arising out of the General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) as it results from the negotiations of the Uruguay Round; 

H A V E DECIDED, in pursuance of these objectives, to conclude the following 
Agreement. 



A R T I C L E 1 

Objectives 

1. Turkey and Israel shall gradually establish, during a transitional period ending at 
the latest January 1, 2000, a free trade area in accordance with the 
provisions of this Agreement and in conformity with those of the GATT 1994 and 
of other multilateral agreements on trade in goods annexed to the Agreement 
establishing the WTO, hereinafter referred to as the " G A T T " 

2. The objectives of this Agreement are: 

a) to promote, through the expansion of reciprocal trade in goods and services, 
the harmonious development of the economic relations between Turkey and 
Israel; 

b) to provide fair conditions of competition for trade between Turkey and Israel; 

c) to contribute in this way, by removal of barriers to trade, to the harmonious 
development and expansion of world trade; 

d) to enhance co-operation between Turkey and Israel. 

A R T I C L E 2 

Basic Duties 

1. For commercial exchanges covered by this Agreement, the Israel Customs Tariffs 
shall be applied to the classification of goods for imports to Israel. The Turkish 
Customs Tariffs shall be applied to the classification of goods for imports into 
Turkey. 

2. For each product listed in Chapter I of this Agreement the basic duty to which the 
successive reductions set out in this Agreement are to be applied shall be the M F N 
duties that are applied erga omnes on the date of the entry into force of the 
Agreement. 

3. If after entry into force of this Agreement, any tariff reduction is applied on an 
erga omnes basis, in particular reductions resulting from the tariff agreement 
concluded as a result of the GATT Uruguay Round and Turkey-EC Customs 
Union, such reduced duties shall replace the basic duties referred to in paragraph 2 
as from that date when such reductions are applied, unless otherwise agreed in this 
Agreement, its Protocols and Annexes. 

4. Turkey and Israel shall communicate each other their respective basic duties. 



C H A P T E R 1 

INDUSTRIAL PRODUCTS 

A R T I C L E 3 

Scope 

The provisions of this Chapter shall apply to products originating in Turkey and Israel 
listed in Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding 
System with the exception of the products listed in Annex I. 

A R T I C L E 4 

Customs Duties on Imports and Charges Having Equivalent Effect 

1. No new customs duties on imports or charges having equivalent effect shall be 
introduced, nor shall those already applied be increased, in trade between Turkey 
and Israel from the date of entry into force of this Agreement, 

2. Customs duties on imports applicable in Israel to products originating in Turkey 
which are not listed in Annex II, Annex III and Annex VIII shall be abolished 
on the entry into force of the Agreement. 

3. Customs duties on imports applicable in Israel to products originating in Turkey 
which are listed in Annex II shall be gradually abolished in accordance with the 
timetable provided in that Annex and abolished on January 1, 2000 at the latest. 

4. Customs duties on imports applicable in Israel to products originating in Turkey 
which are listed in Annex III shall be gradually abolished in accordance with the 
following timetable: 

-upon the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 2/3 of 
the basic duty, 

-on January 1, 1998 to 1/3 of the basic duty, 
-on January 1, 1999 the remaining duties shall be eliminated. 

5. Customs duties on imports applicable in Turkey to products originating in Israel 
other than those products listed in Annex IV, Annex V , Annex V ia , Annex 
VIb, Annex VII and Annex VIII shall be abolished on the entry into force of 
this Agreement. 
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6. Customs duties on imports applicable in Turkey to products originating in Israel 
listed in Annex IV and Annex V shall be gradually abolished according to the 
following timetable: 

- upon the entry into force of the agreement to 75 % of the basic duty, 
- on January 1, 1998 to 50 % of the basic duty, 
- on January 1, 1999 to 25 % of the basic duty, 
- on January 1, 2000 the remaining duties shall be eliminated. 

7. Customs duties on imports applicable in Turkey to products originating in Israel 
which are listed in Annex Via and VIb shall be gradually reduced and abolished 
in accordance with the timetable provided in that Annex. 

8. Customs duties on imports applicable in Turkey to products originating in Israel 
which are listed in Annex VII shall be gradually abolished: 

- upon the entry into force to 50 % of the basic duty, 
- on January 1, 1997 to 75 % of the basic duty, 
- on January 1, 1999 the remaining duties shall be eliminated. 

9. Customs duties on imports applicable in a Party to products originating in the 
other Party which are listed in Annex VIII shall be gradually abolished: 

- upon the entry into force of the Agreement to 2/3 of the basic duty, 
- on 1.1.1998 the remaining duties shall be eliminated. 

A R T I C L E 5 

Customs Duties of a Fiscal Nature 

The provisions of Article 4 shall also apply to customs duties of a fiscal nature. 

A R T I C L E 6 

Customs Duties on Exports and Charges Having Equivalent Effect 

1. No new customs duty on exports or charges having equivalent effect shall be 
introduced in trade between Turkey and Israel. 

2. Upon the entry into force of this Agreement, customs duties on exports and any 
charges having equivalent effect shall be abolished. 
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A R T I C L E 7 

Quantitative Restrictions on Imports and Exports and Measures Having 
Equivalent Effect 

1. No new quantitative restrictions on imports and exports or measures having 
equivalent effect shall be introduced, nor shall those existing be made more 
restrictive, in trade between the Parties from the date of the entry into force of this 
Agreement. 

2. For the purpose of this Agreement "quantitative restrictions and measures having 
equivalent effect" mean prohibitions or restrictions on imports or exports into 
Turkey from Israel or into Israel from Turkey made effective through quotas, 
import licenses or other administrative measures and requirements restricting 
trade. 

C H A P T E R II 

A G R I C U L T U R A L , PROCESSED A G R I C U L T U R A L A N D FISHERY 
PRODUCTS 

A R T I C L E 8 

Scope 

The provisions of this Chapter shall apply to agricultural, processed agricultural 
and fishery products originating in the Parties falling within Chapters 1-24 of the 
Harmonized Commodity Description and Coding System as well as the products 
listed in Annex I of this Agreement. 

A R T I C L E 9 

Exchange of Concessions 

1. The Parties declare their readiness to foster, in so far as their agricultural policies 
allow, the harmonious development of trade in agricultural products and to discuss 
this issue periodically in the Joint Committee. 

2. In pursuance of this objective Protocol A providing for measures to facilitate trade 
in agricultural, processed agricultural and fishery products has been concluded 
between Turkey and Israel. 
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3. Turkey and Israel shall progressively establish a greater liberalization of their 
trade in agricultural products of interest to both Parties. Turkey and Israel agree to 
examine the possibility of granting each other further concessions within the 
framework of the Joint Committee. 

A R T I C L E 10 

Sanitary and Phytosanitary Measures 

1. The Parties shall apply the sanitary and phytosanitary measures in accordance with 
the provisions of the relevant Agreement of GATT. 

2. The Parties shall not apply their regulations in veterinary, plant health and health 
matters as an arbitrary or unjustifiable discrimination between the Parties or a 
disguised restriction in the trade between them. 

C H A P T E R III 

C O M M O N PROVISIONS 

A R T I C L E 11 

Rules of Origin and Co-operation in Customs Administration 

1. Protocol B lays down the rules of origin and methods of administrative co
operation. 

2. The Parties shall take all appropriate measures, including arrangements regarding 
administrative co-operation, to ensure that the provisions of Article 4 to 7, 9, 15 
and 18 and Protocol B are effectively and harmoniously applied, taking into 
account the need to reduce as far as possible the formalities imposed on trade and 
the need to achieve mutually satisfactory solutions to any difficulties arising out 
of the operation of those provisions. 

A R T I C L E 12 

General Exceptions 

Nothing in this Agreement shall preclude prohibitions or restrictions on imports, 
exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy 
or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants 
and of the environment; the protection of national treasures possessing artistic. 
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historic or archaeological value; or the protection of intellectual, industrial and 
commercial property, or rules concerning gold or silver. Such prohibitions or 
restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a 
disguised restriction on trade between Turkey and Israel. 

A R T I C L E 13 

State Monopolies 

1. The Parties shall progressively adjust any state monopolies of a commercial 
character, so as to ensure that, by the end of the second year following the entry 
into force of this Agreement, no discrimination regarding the conditions under 
which goods are procured and marketed exist between nationals of Turkey and 
Israel. 

2. The Joint Committee shall be informed about the measures adopted to implement 
this objective. 

A R T I C L E 14 

Internal Taxation 

1. The Parties shall refrain from any measure or practice of an internal fiscal nature 
establishing, whether directly or indirectly, discrimination between the products 
originating in Turkey and like products originating in Israel. 

2. Products exported by one Party to the other Party may not benefit from 
repayment of indirect internal taxation in excess of the amount of indirect or 
direct taxes imposed on them. 

A R T I C L E 15 

Dumping 

If a Party to this Agreement finds that dumping is taking place in trade with the 
other Party, within the meaning of Article VI of the GATT, it may take 
appropriate measures against this practice in accordance with the Agreement on 
Implementation of Article VI of the GATT 1994 and with its relevant internal 
legislation, under the conditions and in accordance with the procedures laid down 
in Article 18. 
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A R T I C L E 16 

Emergency Action on Imports of Particular Products 

Where any product is being imported in such increased quantities and under such 
conditions as to cause, or threaten to cause: 

a) serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in 
the territory of one of the Parties, or 

b) serious disturbances in any sector of the economy, or 

c) difficulties which could bring about serious deterioration in the economic 
situation of a region, 

the Party concerned may take appropriate measures under the conditions and in 
accordance with the procedures laid down in Article 18. 

A R T I C L E 17 

Re-export and Serious Shortage 

Where compliance with the provisions of Articles 6 and 7 leads to: 

a) Re-export towards a third country against which the exporting Party 
maintains, for the product concerned, quantitative export restrictions, export 
duties or measures or charges having equivalent effect; or 

b) a serious shortage, or threat thereof, of a product essential to the exporting 
Party, 

and where the situations referred to above give rise, or are likely to give rise, to 
major difficulties for the exporting Party, that Party may take appropriate 
measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in 
Article 18. The measures shall be non-discriminatory and be eliminated when 
conditions no longer justify their maintenance. 

A R T I C L E 18 

Procedure for the Application of Safeguard Measures 

In the Svent of Turkey or Israel subjects imports of products liable to give rise to 
the difficulties referred to in Article 16, to an administrative procedure, the 
purpose of which is to provide rapid information on the trend of trade flows, it 
shall inform the other Party. 
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2. In the cases specified in Articles 15, 16 and 17, before taking the measures 
provided for therein or, as soon as possible in cases to which ^paragraph 3 (d) 
applies, the Party in question shall supply the Joint Committee with all relevant 
information required for a thorough examination of the situation with a view to 
seeking a solution acceptable to the Parties. 

In the selection of appropriate measures, priority shall be given to those which 
least disturb the functioning of the Agreement. 

The safeguard measures shall be notified immediately to the Joint Committee and 
shall be the subject of periodical consultations within the Committee, particularly 
with a view to their abolition as soon as circumstances permit. 

3. For the implementation of paragraph 2, the following provisions shall apply. 

a) as regards Article 15, the Joint Committee shall be informed of the dumping 
case as soon as the authorities of the importing Party have initiated an 
investigation. If no end has been put to the dumping or no other satisfactory 
solution has been reached within thirty days of the notification being made, the 
importing Party may adopt the appropriate measures; 

b) as regards Article 16, the difficulties arising from the situation referred to in 
that Article shall be referred for examination to the Joint Committee, which may 
take any decision needed to put an end to such difficulties. 

If the Joint Committee or the exporting Party has not taken a decision putting an 
end to the difficulties or no other satisfactory solution has been reached within 
thirty days of the matter being referred, the importing Party may adopt the 
appropriate measures to remedy the problem. These measures must not exceed the 
scope of what is necessary to remedy the difficulties which have arisen; 

c) as regards Article 17, the difficulties arising from the situations referred to in 
that Article shall be referred for examination to the Joint Committee. 

The Joint Committee may take any decision needed to put an end to the 
difficulties. If it has not taken such a decision within thirty days of the matter 
being referred to it, the exporting Party may apply appropriate measures on the 
exportation of the product concerned; 

d) Where exceptional circumstances requiring immediate action make prior 
information or examination, as the case may be, impossible, the Party concerned 
may, in the situations specified in Articles 15, 16 and 17 apply forthwith such 
precautionary measures as are strictly necessary to remedy the situation, and shall 
inform the other Party immediately. 
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A R T I C L E 19 

Standards 

1. The rights and obligations of the Parties relating to standards or technical 
regulations shall be governed by the WTO Agreements on Technical Barriers to 
Trade. 

2. Each Party, upon the request of the other Party, shall provide information on 
particular cases of standard-related measures. 

3. The Parties shall aim to reduce technical barriers to trade. To this end, the Parties 
shall conclude when appropriate agreements on mutual recognition in the field of 
conformity assessment. 

C H A P T E R IV 

R I G H T OF ESTABLISHMENT AND S U P P L Y OF S E R V I C E S 

A R T I C L E 20 

1. The Parties agree to widen the scope of the Agreement to cover the right of 
establishment of firms of one Party in the territory of the other Party and the 
liberalization of the provisions of services by one Party's firms to consumers of 
services in the other Party. 

2. The Joint Committee shall make the necessary recommendations for the 
implementation of the objective described in paragraph 1. 

In making such recommendations, the Joint Committee shall take account of past 
experience of implementation of the reciprocal most-favoured-nation treatment and 
of the obligations of each Party under the General Agreement on Trade in 
Services, hereinafter referred to as the 'GATS ' , particularly those in Article V of 
the later. 

3. The Joint Committee shall make a first assessment of the achievement of this 
objective no later than three years after the Agreement enters into force. 

A R T I C L E 21 

1. At the outset, each Party reaffirms its obligations under the GATS, particularly 
the obligation to grant reciprocal most-favoured-nation treatment in the services 
sectors covered by that obligaiton. 
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2. In accordance with the GATS, this treatment shall not apply to: 

a) advantages accorded by either Party under the terms of an agreement of the 
type defined in Article V of the GATS nor to measures taken on the basis of such 
an agreement. 

b) other advantages granted in accordance with the list of most-favoured-nation 
exemptions annexed by either Party to the GATS. 

C H A P T E R V 

G E N E R A L , INSTITUTIONAL AND FINAL PROVISIONS 

A R T I C L E 22 

Intellectual, Industrial and Commercial Property 

1. Pursuant to the provisions of this Article and of Annex IX, the Parties shall grant, 
and ensure adequate and effective protection of intellectual, industrial and 
commercial property rights in accordance with the highest international standards, 
including effective means of enforcing such rights. 

2. The implementation of this Article and of Annex IX shall be regularly reviewed by 
the Parties. If problems in the area of intellectual, industrial and commercial 
property affecting trading conditions were to occur, urgent consultation within the 
Joint Committee shall be undertaken, at the request of either Party, with a view to 
reaching mutually satisfactory solutions. 

A R T I C L E 23 

Payments 

1. Payments in freely convertible currencies relating to commercial transactions 
between the Parties and the transfer of such payments to the territory of the State 
Party to this Agreement, where the creditor resides shall be free from any 
restrictions. 

2. The Parties shall refrain from any exchange or administrative restrictions on the 
grant, repayment or acceptance of short-term and medium-term credits covering 
commercial transactions in which a resident participates. 

3. Any measures concerning current payments connected with the movement of 
goods shall be in conformity with the conditions laid down under Article VIII of 
the Statutes of the International Monetary Fund. 
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A R T I C L E 24 

Public Procurement 

1. The Parties to this Agreement consider the effective liberalization of their 
respective public procurement markets an integral objective of this Agreement 

2. The Joint Committee will review progress in this area annually 

A R T I C L E 25 

Competition 

1. The following are incompatible with the proper functioning of the Agreement, 
insofar as they may affect trade between Turkey and Israel: 

i) all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings 
and concerted practices between undertakings which have as their object or effect 
the prevention, restriction or distortion of competition; 

ii) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territories of 
Turkey or Israel as a whole or in substantial part thereof; 

iii) any state aid which distorts or threatens to distort competition by favouring 
certain undertakings or the production of certain goods. 

2. The Joint Committee shall, within three years of the entry into force of the 
Agreement, adopt by decision the necessary rules for the implementation of 
paragraph 1. 

Until these rules are adopted, the provisions of the Agreement on interpretation 
and application of Articles VI, XVI and XXIII of the GATT shall be applied as 
the rules for the implementation of paragraph 1 (iii). 

3. Each Party shall ensure transparency in the area of state aid, inter alia by reporting 
annually to the other Party on the total amount and the distribution of the aid 
given and by providing, upon request, information on aid schemes. Upon request 
by one Party, the other Party shall provide information on particular individual 
cases of state aid, 

4. With regard to agricultural products referred to in Chapter II, paragraph 1 (iii) 
does not apply. 

5. If Turkey or Israel consider that a particular practice is incompatible with the 
terms of the first paragraph and: 

- is not adequately dealt with under the implementing rules referred to in 
paragraph 2, or 
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- in the absence of such rules, and if such practice causes or threatens to cause 
serious prejudice to the interest of the other Party or material injury to its domestic 
industry, including its services industry, 

it may take appropriate measures after consultation within the Joint Committee or 
after thirty working days following referral for such consultation. 

With reference to practices incompatible with paragraph 1 (iii), such appropriate 
measures, when the GATT is applicable to them, may only be adopted in 
accordance with the procedures and under the conditions laid down by the GATT 
or by any other relevant instrument negotiated under its auspices and applicable to 
the Parties. 

6. Notwithstanding any provision . to the contrary adopted in accordance with 
paragraph 2, the Parties shall exchange information taking into account the 
limitations imposed by the requirements of professional and business secrecy. 

A R T I C L E 26 

Balance of Payments Difficulties 

When Turkey or Israel is in a serious balance of payment difficulties, or under threat 
thereof, Turkey or Israel, as the case may be, may in accordance with the 
conditions laid down within the framework of GATT and with Article VIII of the 
Articles of Agreement of the International Monetary Fund, adopt restrictive 
measures, which shall be of limited duration and may not go beyond what is 
necessary to remedy the balance of payments situation. Turkey or Israel, as the 
case may be, shall inform the other Party forthwith and present to the other Party, 
as soon as possible, a time schedule of their removal. 

A R T I C L E 27 

Establishment of the Joint Committee 

1. A Joint Committee is hereby established in which each Party shall be 
represented. The Joint Committee shall be responsible for the administration of 
this Agreement and shall ensure its proper implementation. 

2. For the purpose of thé proper implementation of this Agreement, the Parties 
shall exchange information and, at the request of either Party, shall hold 
consultations within the Joint Committee. The Joint Committee shall keep under 
review the possibility of further removal of the obstacles to trade 'between 
Turkey and Israel. 

3. The Joint Committee may, in accordance with the provisions of paragraph 3 of 
Article 28, take decisions in the cases provided for in this Agreement. On other 
matters the Joint Committee may make recommendations. 
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A R T I C L E 28 

Procedures of the Joint Committee 

1. For the proper implementation of this Agreement, the Joint Committee shall 
meet at an appropriate level whenever necessary but at least once a year. Either 
Party to this Agreement may request a meeting be held. 

2. The Joint Committee shall act by common agreement. 

3. If a representative of a Party in the Joint Committee has accepted a decision 
subject to the fulfilment of constitutional requirements the decision shall enter 
into force, if no later.date if contained therein, on the date of the receipt of 
written notification as to the fullfilment of such requirements. 

4. The Joint Committee shall adopt its rules of procedure which shall, inter alia, 
contain provisions for convening meetings and for the designation of the 
Chairman and his term of office. 

5. The Joint Committee may decide to set up such sub-committees and working 
parties as it considers necessary to assist it in accomplishing its tasks. 

A R T I C L E 29 

Fulfillment of Obligations 

1. The Parties shall take any general or specific measure required to fulfill their 
obligations under the Agreement. They shall see to it that the objectives set out 
in the Agreement are attained. 

2. If either Party considers that the other Party has failed to fulfil an obligation 
under the Agreement, it may take appropriate measures. Before so doing, except 
in cases of special urgency, it shall supply the Joint Committee with all relevant 
information required for a thorough examination of the situation with a view to 
seeking a solution acceptable to the Parties. 

In the selection of measures, priority shall be given to those which least disturb 
the functioning of the Agreement. 

These measures shall be notified immediately to the Joint Committee and shall be 
the subject of consultations within the Joint Committee if the other Party so 
requests. 
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A R T I C L E 30 

Settlement of Disputes 

1. Each Party may refer to the Joint Committee any dispute relating to the 
application or interpretation of this Agreement. 

2. The Joint Committtee may settle the dispute by means of a decision. 

3. Each Party shall be bound to take the measures involved in carrying out the 
decisions referred to in Paragraph 2. 

4. If a dispute referred to the Joint Committee has not been resolved within a 
period of sixty days after the dispute was referred to it or within such longer 
period as the Joint Committee has agreed upon, each Party may notify the other 
of the appointment of an arbitrator within forty five days. 

5. The two appointed arbitrators shall nominate by a common agreement within 
two months a third umpire arbitrator who shall not be a national of either Party 
and who will serve as chairman. 

6. The arbitrators' decision shall be taken by a majority vote within ninety days. 

7. Each Party shall be bound to take the steps required to implement the decision 
of the arbitrators. 

A R T I C L E 31 

Security Exceptions 

Nothing in this Agreement shall prevent a Party from taking any measures: 

a) which it considers necessary to prevent the disclosure of information contrary 
to its essential security interests: 

b) which relate to the production of, or trade in, arms, munirions -or war 
materials or to research, development or production indispensable for defence 
purposes, provided that such measures do not impair the conditions of 
competition in respect of products not intended for specifically military 
purposes; 

c) which it considers essential to its own security in the event of serious internal 
disturbances affecting the maintenance of law and order, in time of war or other 
serious international tension constituting threat of war or in order to carry out 
obligations it has accepted for the purpose of maintaining peace and 
international security. 
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A R T I C L E 32 

Evolutionary Clause 

1. Where either Party considers that it would be useful in the interest of the 
economies of the Parties to this Agreement to develop the relations established 
by this Agreement by extending them to fields not covered thereby, it shall 
submit a reasoned request to the other Party. The Parties may instruct the Joint 
Committee to examine this request and, where appropriate, to make 
recommendations to them, particularly with a view to opening negotiations. 

2. Agreements resulting from the procedure in paragraph 1 will be subject to 
ratification or approval by the Parties to this Agreement in accordance with their 
own procedures. 

A R T I C L E 33 

Amendments 

Amendments to this Agreement other than those referred to in paragraph 3 of 
Article 27, which are approved by the Joint Committee shall be submitted to the 
Parties for acceptance and shall enter into force under the same procedure of the 
entry into force of the Agreement. 

A R T I C L E 34 

Protocols and Annexes 

Protocols A and Protocol B, and Annexes I to IX of this Agreement and Joint 
Declearations related to provisions and implementation of this Agreement shall 
form an integral part of the Agreement. The Joint Committee may decide to 
amend the Protocols and Annexes. 

A R T I C L E 35 

Trade Relations Governed by other Agreements 

1. This Agreement shall not preclude the maintenance or establishment of customs 
unions, free trade areas or arrangements for frontier trade, except insofar as they 
alter the trade arrangements provided for in the Agreement, 

2. Consultations between the Parties shall take place within the Joint Committee 
concerning agreements establishing customs unions or free trade areas and, 
where required, on other major issues related to their respective trade policy 
with third countries-
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A R T I C L E 36 

Territorial Application 

This Agreement shall apply to the customs territories and free trade zones of the 
Parties. 

A R T I C L E 37 

Expiration 

The Agreement is concluded for an unlimited period 

Each Party may denounce this Agreement by written notification to the other 
Party through the diplomatic channels . This Agreement shall cease to apply six 
months from the date of such notification. 

A R T I C L E 38 

Entry into force 

This Agreement shall enter into force from the date of the exchange of 
instruments of ratification. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly 
authorised thereto, have signed the present Agreement. 

DONE at Jerusalem this 14 day of March 1996 which corresponds to the 23 Adar 
5776 in the Turkish, Hebrew and English languages, all three texts being equally 
authentic. 

In the case of the divergence of interpretation the English text shall prevail. 

For the Republic of Turkey For the Government of 
the State of Israel 
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ANNEX 1 
List of products referred to in Article 3 

HEADING BRIEF PRODUCT DESCRIPTION 
2905.43. Mannitiol 
2905.44. D-glucilol (sorbitol) 
3302.10.29 Mixtures of oderiferous substances and mixtures 
35.01 - Casein : 
35011010 - For the manufacture of regenerated textile fibres. 
35011050 - For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder. 
35011090 - Other. 

- Other : 
35019090 -- Other. 
35.02 Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more tiian 80 % whey proteins. 

calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivaties : 
- Egg albumin : 
- Dried : 

¡35021110 — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption. 
!3.«'12U90 — Other. 

- Other : 
35 1)21910 — Unfit, or to be rendered until, for human consumption. 
35021990 — Other. 

• - Milk albumin, including concentrates of two or more uhey proteins 
35022010 — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption. 

-Other: 
35022091 — Dried (for example, in sheets, scales. Hakes, powder). 
35022099 — Other. 

-Other 
Albumins, other ıhan eàg albumin and milk albumin (lactnlbumin). 

350J9020 — Unfit, or to be rendered unlit, for human consumption. 
J5O29070 — Other. 
35029090 -• Albuminates and other albumin derivatives. 
3505.10. Dextrins and eiher modified starches 
3505.10.10 Dextnns 
3505.10.90 Other 
3505.20. Glues 
38.09 Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestulTs and other products and preparations (far 

example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified at 
tnclud 

3S09.10. -With a basis of am>laceous substances 
-Other 

3S1I99100 - Of a kind used In the textile or like industries (excluding 3809.91.00.90.11,19) 
JSO99200 - Of a kind used in the paper or like industries (exluding 3809 92 00.90.00) 
3SII993O0 - Of » kind used in Ihe leather or like industries (exluding 3809 93 00.90 00) 
3S24.60. Sorbitol other than that of subheading 2905.44 
15 III Natural cork, raw or simplv prepared: wasle cork: crushed, granulated or ground cork : 
J50I1000 - Natural cork, raw or simply prepared. 
45019000 -Other. 
53.01 Klax, raw or processed but not spun; tlax low and waste (including vam waste and gametted stock): 
53.02 True hemp (Cannahis saliva L ), raw or processed but not spun; low and waste of true hemp (including yam waste and 

eanietted slock): 
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A N N E X II 

Products referred to in Article 4 paragraph 3 

Israel shall eliminate its customs duties and other charges having equivalent 
effect for the textile and clothing products listed in the Table A and Table B to this 
Annex in accordance with the following timetable: 

Upon the entry into force of the Agreement, Israel shall reduce its customs 
duties by 12 percentage points for the products listed in Table A and by 8 
percentage points for the products listed in Table B, tacking into account the-final 
rate of protection to be reached in accordance with Israel's liberalization 
programme. The remaining duties, both ad valorem and specific, shall be reduced 
as follows: 

- On September 1, 1997 to 2/3, 

' - On September 1, 1998 to 1/3, ^ 

- On January 1, 2000 the remaining duties shall be eliminated. 
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TABLE"A" 
to Annex it 

(Israel's Customs Codes) 

42021200 
42022290 
42023290 
42029240 
42029290 
51121100 
51121900 
51122000 
51123000 
51129000 
51130010 
52081190 
52081290 
52081390 
52081990 
52082110 
52082190 
52082290 
52082390 
52082990 
52083190 
52083290 
52083390 
52083990 
52084100 
52084200 
52084300 
52084900 
52085100 
52085200 
52085300 
52085900 
52091190 
52091290 
52091990 
52092190 
52092290 
52092990 
52093190 
52093290 
52093990 
52094100 
52094200 
52094300 
52094900 
52095100 
52095200 
52095900 
52101120 
52101190 
52101290 

52101990 
52102190 
52102290 
52102990 
52103190 
52103290 
52103990 
52104100 
52104200 
52104900 
52105100 
52105200 
52105900 
52111190 
52111290 
52111990 
52112190 
52112290 
52112990 
52113190 
52113290 
52113990 
52114100 
52114200 
52114300 
52114900 
52115100 
52115200 
52115900 
52121190 
52121290 
52121390 
52121400 
52121500 
52122190 
52122290 
52122390 
52122400 
52122500 
54074190 
54074290 
54074390 
54074490 
54075190 
54075290 
54075390 
54075490 
54076190 
54076990 
54077190 
54077290 

54077390 
54077490 
54078190 
54078290 
54078390 
54078490 
54079190 
54079290 
54079390 

•54079490 
54081090 
54082190 
54082290 
54082390 
54082490 
54083190 
54083290 
54083390 
54083490 
55121100 
55121900 
55122100 
55122900 
55129100 
55129900 
55131100 
55131200 
55131300 
55131900 
55132100 
55132200 
55132300 
55132900 
55133100 
55133200 
55133300 
55133900 
55134100 
55134200 
55134300 
55134900 
55141100 
55141200 
55141300 
55141900 
55142100 
55142200 
55142300 
55142900 
55143100 
55143200 

55143300 
55143900 
55144100 
55144200 
55144300 
55144900 
55151100 
55151200 
55151300 
55151900 
55152100 
55152200 
55152900 
55159100 
55159200 
55159900 
55161100 
55161200 
55161300 
55161400 
'55162100 
55162200 
55162300 
55162400 
55163100 
55163200 
55163300 
55163400 
55164100 
55164200 
55164300 
55164400 
55169100 
55169200 
55169300 
55169400 
56031110 
56031190 
56031210 
56031240 
56031290 
56031310 
56031390 
56031410 
56031420 
56031490 
56039110 
56039130 
56039190 
56039210 
56039240 

56039290 
56039310 
56039390 
56039410 
56039420 
56039490 
56071000 
56072100 
56072900 
56073000 
56074100 
56074900 
56075000 
56079090 
57011000 
57019000 
57021000 
57022000 
57023100 
57023290 
57023910 
57023990 
57024100 
57024290 
57024910 
57024990 
57025100 
57025200 
57025910 
57025990 
57029100 
57029200 
57029910 
57029990 
57031090 
57032090 
57033090 
57039020 
57039090 
57050091 
57050099 
58021112 
58021114 
58021132 
58021140 
58021191 
58021912 
58021914 
58021931 
58021940 
58021991 

58022013 
58022015 
58022032 
58022040 
58022091 
58022099 
58023014 
58023015 
58023032 
58023034 
58023040 
58023059 
58023071 
58023079 
58023091 
58023099 
58039010 
58041013 
58041032 
58041040 
58042110 
58042140 
58042199 
58042940 
58042993 
58043011 
58043040 
58043093 
58050000 
58079021 
58079029 
58081090 
58101010 
58101090 
58109110 
58109190 
58109210 
58109290 
58109910 
58109990 
58110047 
58110062 
58110068 
58110071 
58110073 
58110089 
58110093 
58110095 
59031019 
59031021 
59031029 

59031030 
59031044 
59031049 
59031099 
59032019 
59032021 
59032022 
59032023 
59032029 
59032030 
59032Ö49 
59032099 
59039019 
59039021 
59039029 
59039030 
59039059 
59039099 
59050014 
59050015 
59050060 
59050071 
59050072 
59050081 
59050083 
59050084 
59050086 
59061011 
59061019 
59069911 
59069919 
59070099 
60011000 
60012100 
60012210 
60012229 
60012293 
60012299 
60012900 
60019100 
60019210 
60019229 
60019299 
60019900 
60021000 
60022000 
60023010 
60023030 
60023040 
60023052 
60023059 



60023090 
60024110 
60024130 
60024141 
60024149 
60024190 
60024211 
60024219 
60024231 
60024233 
60024239 
60024241 
60024242 
60024249 
60024291 
60024299 
60024310 
60024331 
60024339 
60024352 
60024359 
60024390 
60024910 
60024932 
60024939 
60024941 
60024949 
60024990 
60029110 
60029120 
60029141 
60029149 
60029190 
60029211 
60029219 
60029221 
60029223 
60029229 
60029231 
60029232 
60029239 
60029291 
60029299 
60029310 
60029321 
60029329 
60029352 
60029359 
60029390 
60029910 
60029922 

60029929 
60029941 
60029949 
60029999 
61011000 
61012000 
61013000 
61019000 
61021000 
61022000 
61023000 
61029000 
61031100 
61031200 
61031900 
61032100 
610322Q0 
61032300 
61032900 
61033100 
61033200 
61033300 
61033900 
61034100 
61034200 
61034300 
61034900 
61041100 
61041200 
61041300 
61041900 
61042100 
61042200 
61042300 
61042900 
61043100 
61043200 
61043300 
61043900 
61044100 
61044200 
61044300 
61044400 
61044900 
61045100 
61045200 
61045300 
61045900 
61046100 
61046200 
61046300 

61046900 
61051000 
61052000 
61059000 
61061000 
61062000 
61069000 
61071100 
61071200 
61071900 
61072100 
61072200 
61072900 
61079100 
61079200 
61079900 
61081100 
61081900 
61082100 
61082200 
61082900 
61083100 
61083200 
61083900 
61089100 
61089200 
61089900 
61091010 
61091090 
61099010 
61099090 
61101000 
61102000 
61103000 
61109000 
61111030 
61111040 
61111070 
61111090 
61112030 
61112040 
61112090 
61113030 
61113040 
61113090 
61119030 
61119040 
61119090 
61121100 
61121200 
61121900 
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61122000 
61123100 
6112390C 
61124100 
61124900 
61130090 
61141000 
61142000 
61143000 
61149000 
61151111 
61151119 
61151191 
61151199 
61151211 
61151219 
61151291 
61151299 
61151911 
61151919 
61151991 
61151999 
61152011 
61152019 
61152091 
61152099 
61159111 
61159119 
61159192 
61159199 
61159211 
61159219 
61159292 
61159299 
61159311 
61159319 
61159392 
61159399 
61159911 
61159919 
61159992 
61159999 
61172000 
62011100 
62011200 
62011300 
62011900 
62019100 
62019200 
62019300 
62019900 

62021100 
62021200 
62021300 
62021900 
62029100 
62029200 
62029300 
62029900 
62031100 
62031200 
62031900 
62032100 
62032200 
62032300 
62032900 
62033100 
62033200 
62033300 
62033900 
62034100 
62034200 
62034300 
62034900 
62041100 
62041200 
62041300 
62041900 
62042100 
62042200 
62042300 
62042900 
62043100 
62043200 
62043300 
62043900 
62044100 
62044200 
62044300 
62044400 
62044900 
62045100 
62045200 
62045300 
62045900 
62046100 
62046200 
62046300 
62046900 
62051000 
62052000 
62053000 

62059000 
62061000 
62062000 
62063000 
62064000 
62069000 
62071100 
62071900 
62072100 
62072200 
62072900 
62079100 
62079200 
62079900 
62081100 
62081900 
62082100 
62082200 
62082900 
62089100 
62089200 
62089900 
62091010 
62091020 
62091040 
62091060 
62091090 
62092010 
62092090 
62093010 
62093090 
62099010 
62099050 
62099060 
62099090 
62101000 
62102090 
62103090 
62104090 
62105090 
62111100 
62111200 
62112000 
62113110 
62113190 
62113210 
62113290 
62113310 
62113390 
62113910 
62113990 

62114110 
62114190 
62114210 
62114290 
62114310 
62114390 
62114910 
62114990 
62121010 
62121090 
62122000 
62123000 
62129010 
62129099 
62131000 
62132000 
62139000 
62141000 
62142000 
62143000 
62144000 
62149000 
62151000 
62152000 
62159000 
62160090 
62171030 
62179000 
63011000 
63012000 
63013000 
63014000 
63019010 
63019090 
63021010 
63021090 
63022110 
63022190 
63022210 
63022220 
63022290 
63022910 
63022990 
63023110 
63023190 
63023210 
63023220 
63023290 
63023910 
63023990 
63024000 



63025100 
63025200 
63025300 
63025900 
63026000 
63029100 
63029200 
63029310 
63029390 
63029900 
63031100 
63031200 
63031900 
63039100 
63039200 
63039900 
63041100 
63041900 
63049100 
63049220 
63049290 
63049310 
63049390 
63049910 
63049990 
63069100 
63069900 
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T A B L E " B " 
to Annex II 

(Israel's Customs Codes) 

51061010 52041100 55081000 
51062010 52041900 55082000 
51071010 52051100 55091110 
5*1072010 52051200 55091220 
51081010 52051300 55092110 
51082010 52051400 55092220 
51091010 52052100 55093100 
51099010 52052200 55093290 
51100011 52052300 55094110 
51100091 52052400 55094220 

52053100 55095120 
52053200 55095220 
52053300 55095320 
52053400 55095920 
52054100 55096110 
52054200 55096190 
52054300 55096210 
52054410 55096290 
52054490 55096910 
52061100 55096920 
52061200 55099120 
52061300 55099220 
52061400 55099910 
52061500 55099920 
52062100 55101120 
52062200 55101230 
52062300 55102020 
52062400 55103030 
52062500 55109030 
52063100 55111020 
52063200 55111030 
52063300 55112020 
52063400 55112030 
52063500 55113030 
52064100 
52064200 
52064300 
52064400 
52064500 



ANNEX III 
Products referred to in Article 4 paragraph 4 

Israel's Customs Codes 

31021090 
31023090 
31028000 

36050000 

39211230 
39211320 
39211980 
39219084 
39219085 
39219091 
39219092 

4410 except : 44101110.44101910 
4412 except : 44121310. 44121410. 44121920. 44122210. 44122910, 44129210. 44129910, 
441820 

48025290 
48030050 
48030090 
4817 
4818 except : 481850 
481910 
481920 
48201010 
482020 
48209090 
48231190 
48231900 
48235900 

64 except: 640210,64029121.64029921,640310,64035111,64035911,64039911, 
64041110, 64041191, 64042110. 6406 

700310 
7004 
70051090 
70052190 
70052990 
70193990 
70199090 

7113 except : 71131130,71131920,71132010 



72131000 
72142000 
72171099 
72172099 
72179099 

7303 
73061011 
73061090 
73062011 
73062090 
73063090 
73066099 
73069099 
730710 
73079110 
73079290 
73079340 
73079399 
73079920 
73083010 
73089030 

731815 
73221120 
73239329 
732510 
73259990 

82075010 
82076010 

831110 

85011049 
85011099 
85012019 
85012099 
85013120 
85013159 
85013199 
85013250 
85013290 
85013390 
85013490 
85014099 
85015199 
85015290 
85015390 
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85016199 
85015290 
85016390 
85016490 
85041000 
85042191 
850422 
850423 
35043121 
850433 except 
850434 
85045020 
85045090 except 
85071010 
85072010 
8536 except 

85441120 
85441920 
85442090 
854430 
854441 except: 
854449 except: 
854450 except : 
85446a except : 

85043310 

85045091 

85361091,85362020, 85362091, 85363030, 85363091, 85364110,85364191 
85364910, 85364991, 85365010, 85365091, 85366940, 85369030, 85369091 

85444121,85444141 
85444921. 85444941, 85444943 
85445121,85445141, 85445921, 85445941 
85446041 
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A N N E X IV 

Products referred to in Article 4 paragraph 6 

•'Turkish Customs Codes Brief Product Description Basic Duty 

42.02 Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive cases, brief-cases 
school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, 
musical instrument cases, gun cases, holsters and similar 
containers; traveling, toilet bags, rucksacs, hand bags, shopping 
bags, wollets. purses, map-cases, cicjarette cases, tobacco -
puches. tool-bags, sport bags, bottle-cases, jewellery boxes 
powder-boxes, cutlery cases and similar containers of leather or of 
composition leather, of sheeting of plastics of textile materials of 
vulcanized fibber or of paperboard.or wholly or mainly covered with 
such materials or with paper (excluding 4202.19.90.50; 4202.39; 
4202.99) 

22 

• 

4202.19.90.50.00 Of copper 20.3 

4202.39 Other 20.3 

4202.99 Other 21.1 

73.12 Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of 
iron and steel, not electrically insulated (excluding 7312.10.10; 
7312.10.30; 7312.10.51; 7312.10.59; 7312.10.79; 7312.90.10; 
7312.90.90) 

17.8 

7312.10.51.00.00 
7312.10.59.00.00 

With a maximum cross-sectional dimension not exceeding 3mm 14.2 

7312.10.79.00.00 Other 15.4 

7312.90.90.10.00 Other 15.5 

8701.90.11.00.00 New agricultural tractors of an engine power not exceeding 18 kW 29.5 

8701.90.15.00.00 of an engine power exceeding 18 kW but not exceeding 25 kW 29.5 

8701.90.21.00.00 of an engine power exceeding 25 kW but not exceeding 37 kW 29.5 

8701.90.25.00.00 of an engine power exceeding 37 kW but not exceeding 59 kW 29.5 

8701.90.31.00.00 of an engine power exceeding 59 kW but not exceeding 75 kW 29.5 

8701.90.50.00.00 Used agricultural tractors 29.5 

8702.10.11.12.00 
8702.10.19.12.00 
8702.90.11.12.00 
8702.90.19.12.00 

Midibus 27.9 

8702.10.91.12.00 
8702.10.99.12.00 
8702.90.31.12.00 
8702.90.39.12.00 

Midibus 27.2 

8702.10.11.13.00 
8702.10.19.13.00 
8702.90.11.13.00 

,8702.90.19.13.00 

Minibus 27.9 

8702.10.91.13.00 
8702.10.99.13 00 
8702.90.31.13.00 
8702.90.39.13.00 

Minibus 27.2 
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Turkish Customs Codes Brief Product Description Basic Duty 

8703.21.10.10.00 
A703.21.90.10.00 

Motor cars for the transport of persons of a cylinder capacity not 
exceeding 1000 cm3 

26.8 

»3703.22.19.10.00 
8703.22.90.10.00 
8703.31.10.10.00 
8705.31.90.10.00 

of a cylinder capacity exceeding 1000 cm3 but not exceeding 1500 
cm3 

32 

8703.23.19.11.00 
8703.23.90.11.00 
8703.32.19.11.00 
8703.32.90.11.00 

of a cylinder capacity exceeding 1500 cm3 but not exceeding 1600 
cm3 

33 

8703.23.19.12.00 
8703.23.90.12.00 
8703.32.19.12.00 
8703.32.90.12.00 

of a cylinder capacity exceeding 1600 cm3 but not exceeding 2000 
cm3 

33 

8704.21.31.00.00 

8704.22.91.00.00 
8704.23.91.00.00 
8704.31.31.00.00 
8704.32.91.00.00 

New motor vehicles for the transport of goods (lorry) with engines 
of a cylinder capacity exceeding 2500 cm3 - 2800 cm3 

30.3 

8704.21.39.00.00 

8704.22.99.00.00 
8704.23.99.00.00 
8704.31.39.00.00 
8704.32.99.00.00 

Used motor vehicles for the transport of goods (lorry) with engines 
of a cylinder capacity exceeding 2500 cm3 - 2800 cm3 

30.3 

8704.21.91.00.00 

8704.31.91.00.00 

New (lorry) with engines of a cylinder capacity not exceeding 2500 
cm3 - 2800 cm3 

27.2 

8704.21.99.00.00 
8704.31.99.00.00 

Used (lorry) with engines not exceeding 2500 cm3 - 2800 cm3 27.2 

8711.10 Motor-cycles, wth reciprocating internal combustion piston engine 
of a cylinder capacity not exceedinq 50 cm3 

21 

8711.20 Motor-cycles, with reciprocating internal combustion piston engine 
of a cylinder capacity exceeding 50 cm3 but not exceeding 250 
cm3 

21 

87.12 Bicycles and other cycles (including delivery cycles), not 
motorized 

24.8 
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A N N E X V 

Products referred to in Article 4 paragraph 6 

Brief Product Description Turkish Codes 
Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks 61.02 
Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers 61.03 
Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses 61.04 -
Men's or boys'shirts, knitted or crocheted 61.05 
Women's or girls' blouses, shirts and shirt blouses, knitted or 
crocheted 

61.06 

Men's or boys'underpants, briefs, nightshirts, pyjamas 61.07 
Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses 61.08 

T-shirts, singlets and other vests, knitted of crocheted 61.09 
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats knitted or crocheted 61.10 

Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted 61.11 
Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted 61.12 
Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery 61.15 

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks 62.01 
Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers 62.03 
Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses 62.04 
Women's or girls' blouses, shirts and shirt blouses 62.06 
Men's or boys'singlets and other vests, underpants, briefs, 62.07 
Babies' garments and clothing accessories '62.09 

other garments: Track suits, ski suits and swimwear, 62.11 
Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters 62.12 
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ANNEX VI a 
products referred to in Article 4 paragraph 7 

Customs duties on imports applicable in Turkey for the following products originating in Israel 
shall be progressively abolished in accordance with the following timetable: 

- upon the entry into force of the Agreement to 2/3 of the basic duty 
- on January 1, 1998 to 1/3 of the basic duty 
- on January 1, 1999 the remaining duties shall be eliminated 

Turkish Customs Code Brief Product Description 
44.10 Panicle board, similar board of wood of wood or other ligneous 

materials 
44 11 Fibreboard of wood or other lneous materials 
44.12 Plywood, veneered panels and similar laminated wood 
4802.52 Other paper and-paperboard, weighing 40 g/m2 or more but not more 

than 150 g/m2 
4803.00 Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper 

used for household or sanitarv purposes 
4817 Envelopes, letter cards, plain postcards, correspondence cards, boxes, 

pouches, wallets.of paper or paperboard 
4818 

Toilet and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres 
4819.10 Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard 
481920 Folding canons, boxes and cases, of non-corrugated paper or 

paperboard 
4819.40.00.11.00 Sacks and bags for cement and fertilizers 
4820.10 Registers, account-, note-, order-, receipt books 
4820.20 Exercise books 
4820.90 Other registers, account-, note-, order-.receim books 
4823.11 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose 

fibres, self-adhesive 
4823.19 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose 

fibres, other 
4823.59 Other paper and paperboard. used for writing. 
64.02 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics 
64.03 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition 

leather and uopers of leather 
64.04 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition 

leather and uppers of textile metarials 
64.05 Other footwear 
64.06 Parts of footwear 
7019.39 Other (Glass fibres) 
[7019.90 Other (Glass fibres) 
73.05 Other iron and steel tubes and pipes 
73.06 Other iron and steel tubes, pipes and hollow profiles 
8544.70 Optical insulated wire 
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ANNEX VI b 

Products referred to in Article 4 paragraph 7 

Turkey shall progressively abolish its customs duties on imports of the following 
products originating in Israel in accordance with the following timetable: 

- upon the entry into force of the Agreement to 1/3 of the basic duty, 
- January I, 1999 the remaining duties shall be abolished 

Turkish Codes Brief Product Description 
70.03 Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, having or not 

absorbant, reflecting, non-reflecting layer, but not otherwise 
worked 

70.04 Drawn glass and blown glass, in sheets, having or not absorbant, 
reflecting, non-reflecting layer, but not otherwise worked 

70.05 Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, 
having or not absorbant, reflecting, non-reflecting layer, but not 
otherwise worked 

73.03 Tubes, pipes, and hollow profiles, of cast iron 
73.07 Tube or pipe fittings 
7318.15 Other screws and bolts 
85.04 Electrical transformers, static converters and inductors 
85.07 Electrical accumulators, including seperators therefor, whether 

or not rectangular 
85.36 Electrical apparatus for switching or protecting electrical 

circuits, or for making connections to or in electrical circuits for 
a voltage not exceeding 1000 V 

ex 85,44 Insulated wire, cable and other insulated electric conductors 
(other than 8544.70) 
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Annex VTT 

Products referred to in Article 4 paragraph 8 

The main approach for Turkey in this Annex with respect to the elimination of its customs 
duties on imports from Israel is to establish a parallelism with its commitments towards the European 
Union (ECSC). 

In line with Turkish commitments towards the EU, therefore, the timetable specified in Article 
4 paragraph 8 of this Agreement for the elimination of customs duties for the imports from Israel will 
be implemented and any improvement granted to the EU in this regard will be automatically reflected 
in the elimination of customs duties on imports from Israel. 

TURKISH CODES CONSOLIDATED DUTY PRIOR 
TO REDUCTION 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 1 . 0 0 . 1 1 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 1 . 0 0 . 1 2 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 1 . 0 0 . 1 3 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 1 . 0 0 . 1 4 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 4 . 0 0 . 1 1 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 4 . 0 0 . 1 2 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 4 . 0 0 . 1 3 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 4 . 0 0 . 1 4 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 6 . 0 0 . 1 1 . 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 6 . 0 0 . 1 2 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 6 . 0 0 . 1 3 2 0 

7 2 0 7 . 1 1 . 1 6 . 0 0 . 1 4 2 0 

7 2 0 7 . 1 9 . 1 1 . 0 0 . 0 0 7 

7 2 0 7 . 1 9 . 1 4 . 0 0 . 0 0 2 0 , 6 

7 2 0 7 . 1 9 . 1 6 . 0 0 . 0 0 2 0 , 6 

7 2 0 7 . 1 9 . 3 1 . 0 0 . 0 0 7 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 1 . 0 0 . 1 1 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 1 . 0 0 . 1 2 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 1 . 0 0 . 1 3 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 1 . 0 0 . 1 4 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 5 . 0 0 . 1 1 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 5 . 0 0 . 1 2 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 5 . 0 0 . 1 3 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 5 . 0 0 . 1 4 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 7 . 0 0 . 1 1 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 7 . 0 0 . 1 2 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 7 . 0 0 . 1 3 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 1 7 . 0 0 . 1 4 2 0 

7 2 0 7 . 2 0 . 5 1 . 0 0 . 0 0 7 

7 2 0 7 . 2 0 ^ 5 5 . 0 0 . 0 0 7 

5» 
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TURKISH CODES CONSOLIDATED DUTY PRIOR 
TO REDUCTION 

1 7207.20.57.00.00 7 
7207.20.71.00.00 7 
7213.10.00.00.00 16 
7213.91.10.00.00 16 
7213.91.20.00.00 9 
7213.91.41.00.11 16 
7213.91.41.00.12 16 
7213.91.41.00.13 16 
7213.91.41.00.19 16 
7213.91.49.00.11 16 
7213.91.49.00.12 16 
7213.91.49.00.13 16 
7213.91.49.00.19 16 
7213.91.70.10.11 16 
7213.91.70.10.12 16 
7213.91.70.10.13 16 
7213.91.70.10.19 16 
7213.91.70.90.00 9 
7213.91.90.00.00 9 
7213.99.90.90.00 9 
7214.20.00.00.11 21,2 
7214.20.00.00.12 21,2 
7214.20.00.00.13 21,2 
7214.20.00.00.14 21,2 
7214.20.00.00.15 21,2 
7214.20.00.00.16 21,2 
7214.20.00.00.19 21,2 
7214.30.00.00.11 21,2 
7214.30.00.00.12 21,2 
7214.30.00.00.13 21,2 
7214.30.00.00.14 21,2 
7214.30.00.00.15 21,2 
7214.30.00.00.16 21,2 
7214.30.00.00.19 21,2 
7214.91.10.00.00 21,2 
7214.91.90.00.00 21,2 
7214.99.10.00.00 21,2 
7214.99.31.00.00 21,2 
7214.99.39.00.11 21,2 
7214.99.39.00.12 21,2 
7214.99.39.00.13 21,2 
7214.99.39.00.14 21,2 
7214.99.50.00.11 21,2 
7214.99.50.00.12 2U2 
7214.99.50.00.19 21,2 
7214.99.61.00.00 21,2 
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TURKISH CODES CONSOLIDATED DUTY PRIOR 
TO REDUCTION 

7214.99.69.00.11 21,2 
7214.99.69.00.12 21,2 
7214.99.69.00.13 21,2 
7214.99.69.00.14 21,2 
7214.99.80.00.11 21,2 
7214.99.80.00.12 21,2 
7214.99.80.00.19 21,2 
7214.99.90.00.00 21,2 = 
7215.90.10.00.00 10 
7216.10.00.10.11 13,5 
7216.10.00.10.12 13,5 
7216.10.00.10.13 13,5 
7216.10.00.90.11 13,5 
7216.10.00.90.12 13,5 
7216.10.00.90.13 13,5 
7216.21.00.10.00 13,5 
7216.21.00.90.00 13,5 
7216.22.00.10.00 13,5 
7216.22.00.90.00 13,5 
7216.31.11.10.00 13,5 
7216.31.11.90.00 13,5 
7216.31.19.10.00 13,5 
7216.31.19.90.00 13,5 
7216.31.91.10.00 13,5 
7216.31.91.90.00 13,5 
7216.31.99.10.00 13,5 
7216.31.99.90.00 13,5 
7216.32.11.10.00 13,5 
7216.32.11.90.00 13,5 
7216.32.19.10.00 13,5 
7216.32.19.90.00 13,5 
7216.32.91.10.00 13,5 
7216.32.91.90.00 13,5 
7216.32.99.10.00 13,5 
7216.32.99.90.00 13,5 
7216.33.10.10.00 13,5 
7216.33.10.90.00 13,5 
7216.33.90.10.00 13,5 
7216.33.90.90.00 13,5 
7216.40.10.10.00 13,5 
7216.40.10.90.00 13,5 
7216.40.90.10.00 13,5 
7216.40.90.90.00 13,5 
7216.50.10.10.00 13,5 
7216.50.10.90.00 13,5 
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TURKISH CODES CONSOLIDATED DUTY PRIOR 
TO REDUCTION 

7216.50.99.10.11 13,5 
7216.50.99.10.19 13,5 
7216.50.99.91.00 13,5 
7224.90.05.10.00 12 
7224.90.05.20.00 12 
7224.90.08.10.00 12 
7224.90.08.20.00 12 
7224.90.15.10.00 12 
7224.90.15".20.00 12 
7227.20.00.00.00^ 8 
7228.20.11.00.00~ 10 
7228.20.19.00.00 10 
7228.20.30.00.00 10 
7228.30.20.00.00 10 
7228.30.41.00.00 10 
7228.30.49.00.00 10 
7228.30.61.00.00 10 
7228.30.69.00.00 10 
7228.30.70.00.00 10 
7228.30.89.00.00 10 
7228.60.10.00.00 10 

ANNEX VIII 

Products referred in Article 4 Paragraph 9 

Israel and Turkey shall eliminate their respective customs duties and other 
charges having equivalent effect for the following products in accordance with the 
timetable provided in Article 4 paragraph 9 of the Agreement. 

H.S. Code 
69.10 

Brief Product Description 
Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals and similar 
sanitary fixtures 
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ANNEX IX 

Intellectual, Industrial and Commercial Property Rights 
referred to in Article 22 

1. By the end of the third year after the entry into force of the Agreement Israel shall 
accede the following multilateral conventions on intellectual, industrial and commercial 
property rights to which Turkey shall accede or is Party. 

- Bem Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 
(Paris Act, 1971); 

- Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International 
Registration of Marks (Madrid, 1989) 

2. Turkey shall also accede the following multilateral conventions by the end of the third 
year after the entry into force of the Agreement to which Israel shall exceed or is Party. 

- Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration 
of Marks (Madrid, 1989) 

- Budapest Treaty of the International Recognition of the Deposit of 
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (1977, modified in 1980). 

- International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 
(Geneva Act, 1991). 

3. The Joint Committee may recommend that the Parties accede to other multilateral 
conventions in this field. 

4. Israel shall ratify, by the end of the second year after the entry into force of the 
Agreement, the International Convention for the Protection of Performers, Producers of 
Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome, 1961). 

5. The Parties confirm the importance they attach to the obligations arising from 
following multilateral conventions: 

- Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act. 
1967, and amended in 1979); 

- International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 
(Geneva Act, 1991); 

- Patent Cooperation Treaty (Washington, 1970, amended in 1979 and modified in 
1984); 

- Budapest Treaty of the International Agreement concerning the International 
Registration for the Purposes of Patent Procedure (1977, modified in 1980). 



PROTOCOL A 

ARTICLE I 

This Protocol shall apply to products that are specified in Chapter II of the 
Agreement. 

ARTICLE II 

1. The reduction of customs duties applicable under this Protocol are" related 
to the MFN rates applied at the time of actual importation unless otherwise is 
specified in this Protocol. 

2. The concessions granted by the Parties shall not preclude the application 
of trade policy measures and agriculture policies resulting from their obligations in 
the G ATT/WTO. 

ARTICLE III 

Turkey and Israel shall grant preferential treatment to each other in 
agricultural and fishery products listed in Annex I and Annex II of this Protocol in 
compliance with the provisions of Protocol B on Rules of Origin of the Agreement. 

ARTICLE IV 

1. Israel shall eliminate or reduce import duties to the level indicated in 
"Column A" within the limits of tariff quotas indicated in "Column B" and subject to 
the specific provisions indicated in "Column C" for the products listed in Annex I 
originating in Turkey. 

2. For the quantities imported in excess of tariff quotas, the MFN duties shall 
apply. 

ARTICLE V 

1. Turkey shall eliminate or reduce import duties to the ievei indicated in 
"Column A" within the limit of tariff quota listed in "Column C and subject to the 
specific provisions indicated in "Column D" for the products listed in Annex II 
originating in Israel. 
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2. For certain processed agricultural products for which Turkish Customs 
Tariff provides for the application of an ad valorem duty and specific duty and listed 
in Annex II, Turkey shall eliminate or reduce the ad valorem duty as specified in 
"Column A" and apply full or reduced specific rates as shown in "Column B" within 
the limits of tariff quotas indicated in "Column D" and subject to the specific 
provisions indicated in "Column C" of this Annex. The reduced specific rates shall 
be the rates that are applicable to the products originating in the European Union. 

2. For the quantities imported in excess of tariff quotas, the MFN duties shall 
apply. 

3. Concessions to be granted to Israel by Turkey, regarding to the industrial 
component of the Processed Agricultural Products, by any means, shall not be 
settled in a form more favourable than those granted by EU to Israel , since the 
industrial component is in the context of the Customs Union. 

ARTICLE VI 

The Joint Committee may decide on: 

- the extension of the list of agricultural, processed agricultural and fishery 
products under the HS chapters 01-24, 

- the amendment of the duties mentioned in Annex I and Annex II. 

- the quantities eligible for tariff preferences. 

ARTICLE VII 

The Parties shall examine regularly on a mutually advantageous and 
reciprocal basis the preferential arrangements that they grant each other in 
agricultural, processed agricultural and fishery products. The Joint Committee or a 
Special Committee on Agriculture delegated by the Joint Committee shall deal with 
the arrangements and any problem arising from the trade in products covered by 
this Protocol. 



\ 
— 213 — 

A N N E X I T O P R O T O C O L A 

Arrnngcmoi i ts appl icable lo the imporlot ion into Israel o l agricultural and processc i l 
aur ic i i l lural products oric]iiiatin<i in Turkey 

Israel's 

Customs 

Code 

PRODUCT DESCRIPTION 
Dirty (*») oi U 

rrrfiKlJon of Ihr AlfN 
customs Duty 

tariff 
quota 
(tons) 

specific provisions 

A B C 
0802 21.22 Hazelnuts 0 100 
0802 50 00 Pistachio 0 100 
0804 20 90 Figs (dry) 9 6 
0813 10 00 Apricot (dry) 0 50 
1512 11.19 Sunflower oil 9 500 
1515 21,29 Maize oil 9 500 
1516 20 Mixtures of sun! oil 8 maize oil 9 200 
1604 14 Tunas, preserved 0 15 
1C05 Prepared or preserved crustaceans etc 15 % reduction 
1806 32 Chocolate bais 0 
1806 90 90 Other chocolate confectionery 0 
1905 3010 
1905 3090 Wale is 

10 + 0 82NIS/kg 
10i 0 32Mia/lt| 50 

2005 70 Canned olives 20'>.. led 500 

2005 90 
OIIIPI vciielnbles int'tute ol vei|(;lril>los 
(erchithnrj 2005 90 30 enrols) 

2007 99 Processed hazelnuts HI 

20Q8 -10 Pears (canned) 

2008 50 

Apricots (canned) 10 or 12 

Mj - imum 12 'K. duly toi the 
products with 13 5 ot 15 2 

duly Maximum 10 % duly loi 
othets 

200(1 CO Choines (canned) 
2000 70 Peaches (canned) 

2008 19 Piepared or processed hazelnuts 12or H 

Mit imn in 12 K. dul,' tor the 
PKHtucl'j vvilh t'i duly 

Ma/i inuin t-l duty tot 11K-
piiHlid t:, Willi 21 S duly 
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Israel's 

Customs 

Code 

PRODUCT DESCRIPTION 
Only oi . 

reduction of 16c Mf-H 

customs Duty 

r3ri« 
r/uofj 
(tons} 

« 
specific provisions 1 

A B C 
2102 10 31 Bakers' yeast (diy) 50 % reduction 
2201 Water {mineral) 50 % (eduction 
2203 Deer 50 % reduction 
2402 20 Cigarettes cont tobacco 0 
2403 Other manufactured tobacco 20 % reduction 
2905 43 Mannttol 0 
2905 44 D-glucitol (sorbitol) 0 

3302 10 29 
Mixtures of oderiferous substances and 
mixtures 0 

3809 

Finishing agents, dye carriers to accelerate 
the dyeing or fixing of d^e stuffs and other 
products and preparations, of a I- ind used in 
the textile, paper,leather or like industries 

3809 10 With a basis of amylaceous substances 0 
Other 

3809 91 00 
Of a kind used in the textile or like industues 0 

3B09 92 00 Of a kind used in the paper or like induMnos 0 

3809 93 00 
Of a kind used in the leather or lif-e industries 0 

0 3824.60 
Sorbitol other than thai of subheading 
2905 44 

0 

0 

4501 
Natural cork, raw or simply prepared, waste 
cork, crushed granulated or ground corl 

4501 10 00 Natural corl,raw or simply prepared 0 
4501 90 00 Other 0 

5301 
Flax, raw or processed but not spun, l b - tow 
and waste(including yarn waste and garnette-i. 
sock) 

0 

5302 

True hemp (Cannabis sativa L ), raw or 
processed but not spun, low and waste of 
true hemp(including yarn waste and gamettor 
stock) 

0 



ANNEX II TO PROTOCOL A 

Arrangements applicable to the Importation into Turkey of agricultural and processed agricultural products originating in Israel 

Turkey's • Duty (%) or % red specific tariff specific ] 
Customs uction of the MFN duty (ecu/100kg) quota 

Code Product Description customs duty or % reduction (tons) provisions \ 

A B C D 
0804.40 avocados free 100 

ex.0804.50 ex. mangoes free _ 100 

ex.0310.90.85.00.19 ex. persimmon free 100 

1209.91 vegetable seeds 50% reduction 10 

1806.31 chocolate, filled 0 EA - see footnote 1 
ex.1806.32 ex. chocolate bars 0 EA - see footnote 1 
ex.180E.90 ex. chocolate snacks; halva with cocoa 0 EA - see footnote 1 
1904.10.10 obtained from maize 0 55,63 - see footnote 3 
1904 10.30 obtained from rice 0 44,21 -

1904.10.90 other 0 62,62 - see footnote 4 
1905 90.10 matzos 0 62.17 15 i.oe footnote 5 
ex.1905.40.90 ex. baked pretzels 0 EA 15 see footnote 1 

2005.40.90 peas, canned 
50% reduction 

-

500 2005.59.00 other, (canned beans) 50% reduction 
-

500 
2005.90.00 carrots, canned 

50% reduction 
-

500 

ex 2005.90.70 ex.mixture of carrot and beans 

50% reduction 
-

500 

2005.80.00 sweet corn 0 22.1S 50 see footnote 6 
2008.30 citrus fruit 

25% reduction - 300 ex.2009.11,19 ex. orange juice 25% reduction - 300 
2009.20.11,19 grapefruit juice, density exceed. 1,33 g/cm3at 20 °C 

25% reduction - 300 

2009 60.59,90 other(grape juice) 25% reduction - , 50 
ex.2'01.11 ex. instant coffee free 10 
ex 2106,10 ex. protein concentrates -

2106.10.20.00,11 D/eflc baby food(containing no milk fat.sucrose..) -

2106.10.20.00.19 other, {containing no milk fat, sucrose..) 50% reduction 
:"i06-W.B0.00.11 Dietic baby food.other 

50% reduction 
-

12106.10.80.00.19 other, other 0 EA see footnote 2 
¡22.03 Beer 50% reduction - -

http://ex.180E.90


Turkey's Duty (%) or % red specific tariff specific 
Customs uction of the MFN duty(ecu/100kg) quota 

Code Product Description customs duty or % reduction (tons) provisions 
A B C D 

ex.2204.21.79,80,83,84. 
94,98.99: ex. kosher wines 29% reduction - -
ex 2208.20.89 ex. brandy-kosher 0 50% reduction 5000 Lt 
2208.60 vodka 0 50% reduction 2500 Lt 
23.09 preparations of a kind used in animal feeding 50% reduction - 100 
2905.43 Mannitol 0 9.04 
2905 44 D-glucitol (sorbitol) 0 1.56 
3302.10.29 Mixtures of odenferous substances and mixtures 0 E A 
3505.20 Glues 
3505 20.10 Containing, by weight, less than 25 % of starches or dextnns or other 0 1 39 
3505.20 30 Containing, by weight. 25 % or more but less than 55 % of starches 0 2 76 
3505 20 50 Containing, by weight, 55 % or more but less than 80 % of starches 0 4.39 
3505 20.90 Containing, by weight, 80 % or more of starches or dextnns 0 5 49 
3809 10 With a basis of amylaceous substances 
3809 70 10 Containing by weight of such substances less than 55%.. 0 276 
3609.70.30 Containing by weight of such substances less than 55% or more but 0 3.84 
3609.70 50 Containing by weight of such substances less than 70 % or more but 0 4.68 
3809 70 90 Containing by weight of such substances 83 % or more o • 3.67 -

3824 60 Sorbitol other than that of subheading 2905.44 
3824 60 7 7 Containing 2 % or less by weight of D-mannitol. calculated... 0 2 35 
3824.60.79 Other 0 4.48 
3824.60.97 Containing 2% or less by weight of D-mannitol. calculated... 0 33 
3824 60.99 Other 0 528 

1 : for those products Meursing table will be applied in parallel to the E U and target agricultural component will be achieved by 1.1.1999 
2: for those products Meursing table will be applied in parallel to the E U and target agricultural component will be achieved by 1.1.1997 
3: Agricultural component will be reduced to 35,86 on 1.1.1997; 21,03 on 1.1.1998 and 6,19 ECU/100 K G on 1.1.1999. 
4: Agricultural component will be reduced to 45,55 on 1.1.1997; 32,75 on 1.1.1998 and 19,94 ECU/100 K G on 1.1.1999. 
5; Agricultural component will be reduced to 42,3 on 1.1.1997; 27,4 on 1.1.1998 and 12,49 ECU/100 K G on 1.1 1999. 
6: Agricultural component will be reduced to 14,91 on 1.1.1997; 8,91 on 1.1.1998 and 2,91 ECU/100 K G on 1.1.1999. 
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Protocol B 

Concerning the Definition of the Concept 
of "Originating Products" and 

Methods of Administrative Cooperation 

TITLE I 
GENERAL PROVISIONS 

Article 1 
Definitions 

For the purposes of this Protocol: 

(a) 'manufacture' means any kind of working or processing including assembly or 
specific operations; 

(b) 'material' means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the 
manufacture of the product; 

(c) 'product* means the product being manufactured, .even if it is intended for later use 
in another manufacturing operation; 

(d) 'goods' means both materials and products; 

(e) 'customs value' means the value as determined in accordance with the Agreement 
on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade, 
1994 (WTO Agreement on Custom Valuation); 

(f) 'ex-works price' means the price paid for the product ex-works to the manufacturer 
in whose undertaking the last working or processing is carried out or to the person 
who arranged for the last working or processing to be carried outside the territories 
of the Parties provided the price includes the value of all the materials used, minus 
all internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is 
exported; 

(g) 'value of materials' means the customs value at the time of importation of the non-
originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the 
first ascertainable price paid for the materials in the territories concerned; 

(h) 'value of originating materials' means the customs value of such materials as 
defined in subparagraph (g) applied mutatis mutandis; 

(i) 'chapters' and 'headings' means the chapters and the headings(four-digit codes) 
used in the nomenclature which makes up the Harmonized Commodity 
Description and Coding System, referred to in this Protocol as 'the Harmonized 
System' or 'HS'; 

0) 'classified' refers to the classification of a product or material under a particular 
heading; 

(k) 'consignment' means products which are either sent simultaneously from one 
exporter to one consignee or covered by a single transport document covering 
their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a 
document, by a single invoice. 
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TITLE ¡1 
DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS" 

Article 2 
Origin criteria 

For the purpose of implementing this Agreement and without prejudice to the provisions 
of Article 3 of this Protocol, the following producis shall be considered as 

1. products originating in Turkey: 

a) products wholly obtained in Turkey, within the meaning of Article 4 of this 
Protocol; 

b) products obtained in Turkey which contain materials not wholly obtained there, 
provided that the said materials have undergone sufficient working- and 
processing in Turkey within the meaning of Article 5 of this Protocol; 

2. products originating in Israel: 

a) products wholly obtained in Israel within the meaning of Article 4 of this Protocol; 

b) products obtained in Israel which contain materials not wholly obtained there, 
provided that the said materials have undergone sufficient working or processing 
in Israel within the meaning of Article 5 of this Protocol. 

Article 3 
Bilateral cumulation 

1. Notwithstanding Article 2 (1) (b), materials originating in Israel within the meaning of 
this Protocol shall be considered as materials originating in Turkey and it shall not 
be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing. 

2. Notwithstanding Article 2 (2) (b), materials originating in Turkey within the meaning 
of this Protocol shall be considered as materials originating in Israel and It shall not 
be necessary that such materials have undergone working or processing. 

Article 4 
Wholly obtained products 

1. The following shall be considered as wholly obtained either in Turkey or in Israel. 

(a) mineral products extracted from their soil or from their seabed; 

(b) vegetable products harvested there; 

(c) live animals bom and raised there; 

(d) products from live animals raised there; 
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(e) products obtained by hunti; ig or fishing there; 

(f) products of sea fishing and other products taken from the sea by their vessels; 

(g) products matio aboard their factory ships exclusively from products referred to in 
subparagraph (f); 

(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including 
used tyres fit only for retreading or use as waste; 

(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there; 

(j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters 
provided that they have sole rights to work that soil or subsoil; 

(k) goods produced exclusively from products specified in subparagraphs (a) to (j). 

2. The terms 'their vessels' and 'their factory ships' in paragraph 1 (f) and (g) shall apply 
only to vessels and factory ships: 

- which are registered or recorded in Turkey or in Israel, 

- which sail under the flag of Turkey or of Israel, 

- which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of Turkey or of 
Israel, or by a company with its head office in Turkey or in Israel, of which the 
manager or managers, chairman of the board of directors or the supervisory board, 
and the majority of the members of such boards are nationals of Turkey or of Israel 
and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least 
half the capital belongs to Turkey, to Israel, to their public bodies or to their 
nationals, 

- of which the master and officers are nationals "of Turkey or of Israel, 

- of which at least 75 per cent of the crew are nationals of Turkey or of Israel, 

3. The terms 'Turkey" and "Israel" shall also cover the territorial waters which surround 
Turkey and Israel. 

Sea-going vessels, including factory ships on which the fish caught is worked or 
processed, shall be considered as part of the territory of Turkey or of Israel provided 
that they satisfy the conditions set out in paragraph 2. 

Article 5 
Sufficiently worked or processed products 

1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained in Turkey or in 
Israel are considered to be sufficiently worked or processed there when the 
conditions set out in the list in Annex II are fulfilled. 
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These conditions indicate, for. ail products covered or not by the Agreement, the 
working or processing which must be earned out on the non-originating materials 
used in the manufacture of these products, and apply only in relation to such 
materials. Accordingly, it follows that if a product, which has acquired originating 
status by fulfilling the conditions set out in the list for that product, is used in the 
manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it 
is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-
originating materials which may have been used in its manufacture. 

2. Notwithstanding paragraph 1 and except as provided in Article 12 (4), non-
originating materials which, according to the conditions set out in the list for a given 
product, should not be used in the manufacture of this product may nevertheless be 
used, provided that: 

(a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the 
product; 

(b) where, in the list, one or several percentages are given for the maximum value 
of non-originating materials, such percentages are not exceeded through the 
application of this paragraph. 

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the 
Harmonized System. 

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply except as provided in Article 6. 

Article 6 
Insufficient working or processing operations 

The following operations shall be considered as insufficient working or processing to 
confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article S 
are satisfied: 

(a) operations to ensure the preservation of products in good condition during 
transport and storage (ventilation, spreading out, drying, chilling, placing in salt, 
sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like 
operation); 

(b) simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, 
classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, 
cutting up; 

(c) (i) changes of packaging and breaking up and assembly of packages; 

(ii) simple placing in bottles, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or 
boards, etc., and all other simple packaging operations; 

(d) affixing marks, labels and other like distinguishing signs on products or their 
Packaging; 

(e) • simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more 
components of the mixtures do not meet the conditions laid down in this Protocol to 
enable them to be considered as ongmating in Turkey or in Israel; 
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(f) simple assembly of parts to constitute a complete product; 

(g) a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) to (f); 

(h) slaughter of animals. 

Article 7 
Unit of qualification 

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be 
the particular product which is considered as the basic unit when determining 
classification using the nomenclature of the Harmonized System. 

Accordingly, it follows that: 

(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under 
the terms of the Harmonized System in a single heading, the whole constitutes the 
unit of qualification; 

(b) when a consignment consists of a number of identical products classified under 
the same heading of the Harmonized System, each product must be taken 
individually when applying the provisions of this Protocol. 

2. Where, under general rule 5 of the Harmonized System, packaging is included with 
the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of 
determining origin. 

Article 8 
Accessories, spare parts and tools 

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, 
apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price 
thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of 
equipment, machine, apparatus or vehicle in question. 

Article 9 
Sets 

Sets, as defined in general rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as 
originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set Is 
composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be 
regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does 
not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set. 

Article 10 
Neutral elements 

In order to determine whether a product originates in Turkey or in Israel it shall not be 
necessary to establish whether the electrical energy, fuel, plant and equipment as well 
as machines and tools used to obtain such product, or whether any goods, used in the 
course of production which do not enter and which were not intended to enter into the 
final composition of the product, are originating or not. 
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T I T L E III 
T E R R I T O R I A L R E Q U I R E M E N T S 

Article 11 
P r i n c i p l e of ter r i tor ia l i ty 

The condi t ions set out in Title II relative to the acquis i t ion of originating status must be 
fulfilled without interruption in Turkey or in Israel. Fo r this purpose , the acquisi t ion of 
originating status shal l be cons idered as interrupted w h e n goods which have 
undergone working or p rocess ing in the Party conce rned have left the territory of this 
Party .except as provided in Art ic les 12 and 13. 

Article 12 
W o r k i n g o r p r o c e s s i n g c a r r i e d o u t o u t s i d e o n e o f the P a r t i e s 

1. T h e acquis i t ion of originating status in one of the Part ies under the condi t ions set out 
in Tit le II shal l not be af fected by working or p rocess ing carr ied out outs ide this Party 
and subsequent l y reimported there, prov ided tha t 

(a) the sa id materials a r e whol ly obta ined in the Party conce rned or have 
unde rgone there work ing or p rocess ing go ing beyond the insuff icient operat ions 
l isted in Art icle 6 prior to their exportat ion; a n d 

(b) it c a n be demonst ra ted to the sat isfact ion of the cus toms authorit ies that: 

(i) the reimported goods result from the work ing or p rocess ing of the expor ted 
mater ia ls; and 

(ii) the total a d d e d value acqui red outs ide the Party conce rned through the 
appl icat ion of this Art icle d o e s not e x c e e d 10 per cent of the ex- works price of 
the final product for which originating status is c la imed. 

2. F o r the purposes of paragraph 1, the condi t ions set out in Title II relative to the 
acquis i t ion of originating status shal l not app ly in respect of work ing or p rocess ing 
carr ied out outside the Party concerned . Never the less , where , in the relevant list of 
A n n e x II, a rule giving the max imum value of all the non-originat ing mater ials u s e d is 
appl ied in determining the originating status of the final product conce rned , the total 
va lue of the non-originat ing materials u s e d in the Party conce rned and the total 
a d d e d va lue acqui red outs ide this Party through the appl icat ion of this Art icle taken 
together shal l not e x c e e d the percentage g iven . 

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, "total a d d e d va lue" shal l mean all cos ts 
accumu la ted outside the Party conce rned , including all the va lue of the materials 
a d d e d there. 

4. Pa r ag raphs 1 and 2 shal l not apply to products which do not fulfil the condit ions set 
out in the relevant list rule and which can only be cons idered as sufficiently worked 
or p r o c e s s e d as a result of the appl icat ion of the genera l to lerance in Art icle 5(2). 

5. Pa r ag raphs 1 and 2 shal l not apply to products fall ing within C h a p t e r s 50 to 63 of the 
Harmon ized Sys tem. 
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Article 13 

Reimportation of goods 

G o o d s excor ted from Turkey or Israel to a third country and subsequent ly returned, 
shall be cons ide red a s never having left the c o n c e r n e d P3rty if it c a n be demonst ra ted 
to the sat isfact ion of the cus toms authorit ies that: 

(a) the goods returned are the same goods a s those expor ted; and 

they have not undergone any operat ion beyond that n e c e s s a r y to preserve 
them in g o o d condi t ion whi le in that country or whi le be ing expor ted. 

Article 14 
Direct transport 

1. The preferent ial t reatment provided for under the A g r e e m e n t appl ies only to 
products or mater ia ls which are t ransported between the territories of Turkey and 
Israel without enter ing any other territory. However , goods originating in Turkey or in 
Israel a n d const i tut ing one single cons ignment wh ich is not split up may be 
t ransported through territory other than that of Turkey or Israel with, shou ld the 
o c c a s i o n ar ise, t ranshipment or temporary wa rehous ing in s u c h territories, prov ided 
that the goods h a v e remained under the surve i l lance of the cus toms authorit ies in 
the country of transit of of warehous ing a n d that they have not undergone 
operat ions other than un loading, re loading or any operat ion des igned to p reserve 
them in good condi t ion. 

Produc ts or iginat ing in Turkey or in Israel may be t ranspor ted by pipel ine ac ross 
territory other than that of Turkey or that of Israel. 

2. E v i d e n c e that the condi t ions set out in paragraph 1 have been fulfi l led may be 
supp l ied to the cus toms authorit ies of the import ing country by the product ion of: 

(a) a through bill of lading i ssued in the export ing country cover ing the p a s s a g e 
through the country of transit; or 

(b) a cert i f icate i s s u e d by the cus toms authorit ies of the country of transit: 

(i) giving a n exact descr ipt ion of the products ; 

(ii) stating the da tes of un loading a n d re loading of the products and , where 
app l icab le , the n a m e s of the sh ips u s e d ; and 

(Hi) cert i fying the condi t ions under wh i ch the products rema ined in the transit 
country; or 

(c) fail ing these , any substant iat ing documen ts . 
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Article 75 
E x h i b i t i o n s 

1 3rocuc : s sent from o n e of the Part ies for exhibit ion in a third country a n d sold after 
the exnibit ion for importat ion in another Party snai l benefit on importat ion from the 
provisions of the A g r e e m e n t on condit ion that the products meet the requirements of 
mis Pro toco l entitl ing them to be recogn ized as ongmat ing in Turkey or in Israel and 
provided that it is shown to the satisfact ion of the cus toms authorit ies that: 

(a) an expor ter h a s c o n s i g n e d these products from one of the Par t ies to the 
country in wh ich the exhibi t ion is held and has exhibi ted them there; 

(b) the products h a v e b e e n sold or otherwise d i sposed of by that exporter to a 
person in another Par ty ; 

(c) the products h a v e been cons igned during the exhibit ion or immediately 
thereafter to the latter Par ty in the state in which they were sent for exhibi t ion; a n d 

(d) the products h a v e not, s ince they were cons igned for exhibi t ion, been u s e d for 
any pu rpose other than demonst ra t ion at the exhibit ion. 

2. A proof of origin mus t b e i s s u e d or m a d e out in acco rdance with the provis ions of 
Title V a n d submit ted to the cus toms authorit ies of the import ing country in the 
normal manner . T h e n a m e a n d address of the exhibit ion must be ind icated thereon. 
W h e r e n e c e s s a r y , add i t iona l documentary ev idence of the nature of the products 
and the condi t ions unde r wh ich they have been exhibi ted may be requi red. 

3. Pa rag raph 1 shal l app ly to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibit ion, fair 
o r s imi lar publ ic s h o w or d isp lay wh ich is not o rgan ized for private pu rposes in shops 
or bus i ness p remises with a v iew to the sa le of foreign products, a n d during wh ich 
the products remain u n d e r cus toms control. 

T ITLE . IV 

D R A W B A C K O R E X E M P T I O N 

Article 16 
P r o h i b i t i o n o f d r a w b a c k of, o r e x e m p t i o n f r o m , c u s t o m s du t i es 

1. Non-or ig inat ing matena ls used in the manufac ture of products originating in Turkey 
or in Israel within the mean ing of this protocol for which a proof of origin is i ssued or 
m a d e out in a c c o r d a n c e with the provis ions of Tit le V shal l not be subject in any of 
the Par t ies to d rawback of, or exempt ion f rom, cus toms dut ies of whatever k ind. 

2. The prohibit ion in pa rag raph 1 shal l apply to any ar rangement for refund, remiss ion 
or non-payment , part ial or complete , of cus toms dut ies or cha rges having an 
equivalent effect, app l icab le in any of the Par t ies to mater ials u s e d in the 
manufacture, wne re s u c h refund, remiss ion or non-payment appl ies , express ly or in 
effect, w h e n products obta ined from the sa id mater ia ls are exported and not w h e n 
they are reta ined for h o m e use in this Party. 

3. The exporter of p roducts covered by a proof of origin shal l be prepared to submit at 
any t ime, upon reques t from the cus toms authori t ies, all appropriate documen ts 
proving that no d rawback has been ob ta ined in respect of the non-or iginat ing 
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materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs 
duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually 
been paid. 

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within 
the meaning of Article 7 (2), accessories, spare parts and tools within the meaning 
of Article 8 and products in a set within the meaning of Article 9 when such items are 
non-originating. 

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are 
of the kind to which the Agreement applies. 

TITLE V 
PROOF OF ORIGIN 

Article 17 
General requirements 

1. Originating products within the meaning of this Protocol shall, on importation into 
one of the Parties, benefit from the Agreement upon submission of either 

(a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III; or 

(b) in the cases specified in Article 22(1), a declaration, the text of which 
appears in Annex IV, given by the exporter on an invoice, a delivery note or 
any other commercial document which describes the products concerned in 
sufficient detail to enable them to be identified (hereinafter referred to as 
the "invoice declaration"). 

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this 
Protocol shall, in the cases specified in Article 27, benefit from this Agreement 
without it being necessary to submit any of the documents referred to above. 

Article 18 
Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1 

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the 
exporting country on application having been made in writing by the exporter or, 
under the exporter's responsibility, by his authorized representative. 

2. For this purpose, the exporter or his authorized representative shall fill out both the 
movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in 
Annex III. 

These forms shall be completed in one of the languages in which the Agreement is 
drawn up, in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting 
country. If they are handwritten, they shall be completed in ink in printed characters. 
The description of the products must be given in the box reserved for this purpose 
without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled a horizontal 
line must be drawn below the last line of the description, the empty space being 
crossed through. 

3- The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be 
prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the 
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export ing country where the movement certif icate EUR .1 is issued, all appropriate 
documen ts proving the originating status of the products concerned as wel l as the 
fulf i lment of the other requirements of this Protoco l . 

4. T h e movement certif icate EUR.1 shal l be i ssued by the customs authorities of 
Turkey if the goods to be exported c a n be cons ide red as products originating in 
Turkey within the mean ing of Article 2 (1) of this Protoco l . The movement certificate 
EUR .1 shal l be i ssued by the cus toms authorit ies of Israel if the goods to be 
expor ted can be cons idered as products or iginat ing in Israel within the meaning of 
Art ic le 2 (2) of this Protocol . 

5. W h e n the provisions of Article 3 are app l ied , the cus toms authont ies of Turkey or c f 
Israel may issue movement certif icates EUR .1 under the conci t ions laid c o w n in this 
Protoco l if the goods to be exported c a n be cons ide red as originating products 
.vithin the meaning of this Protocol and prov ided that the gooas covered by the 
movement certif icates EUR .1 are in Turkey or in Israel. 

In these c a s e s movement cert i f icates EUR .1 shal l be i ssued subject to the 
presentat ion of the proof of origin prev ious ly i s sued or m a a e out. This proof of 
ongin must be kept for at least three yea rs by the cus toms authorit ies of the 
export ing State. 

6. T h e issu ing cus toms authorit ies shal l take any s teps necessary to verify the 
originating status of the products and the fulf i lment of the other requirements of this 
Pro toco l . Fo r this purpose , they shall h a v e the nght to cal l for any ev idence and to 
carry out any inspect ion of the exporter 's a c c o u n t s or any other check wh ich they 
cons ide r appropriate. 

T h e issu ing cus toms authorit ies shal l a l so ensu re that the forms referred to in 
paragraph 2 are duly comple ted . In part icular, they sha l l check whether the s p a c e 
reserved for the descr ipt ion of the products h a s b e e n comple ted in s u c h a manner 
as to exc lude all possibi l i ty of f raudulent addi t ions. 

7. T h e date of i ssue of the movement cert i f icate EUR.1 shal l be indicated in the part of 
the cert i f icate reserved for the cus toms author i t ies. 

8. A movement certif icate EUR.1 shal l be i s s u e d by the cus toms authorit ies of the 
export ing country w h e n the products to w h i c h it re lates are expor ted. It shal l be 
m a d e avai lab le to the exporter as s o o n a s ac tua l exportat ion has been ef fected or 
ensu red . 

Article 19 
M o v e m e n t ce r t i f i ca tes E U R . 1 i s s u e d r e t r o s p e c t i v e l y 

1. Notwithstanding Article 18(8), a movement cert i f icate EUR.1 may except ional ly be 
i ssued after exportat ion of the products to wh ich it re lates if: 

(a) it w a s not i ssued at the time of exportat ion b e c a u s e of errors or involuntary 
omiss ions or specia l c i rcumstances ; or 

(b) it is demonstrated to the sat isfact ion of the cus toms authorit ies that a movement 
cert i f icate EUR.1 w a s i ssued but was not a c c e p t e d at importation for technica l 
reasons . 
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2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in this application 
the place and date of exportation of the products to which the movement certificate 
EUR.1 relates, and state the reasons for his request. 

3- The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively 
only after verifying that the information supplied in the exporter's application agrees 
with that in the corresponding file. 

4. Movement certificates EUR.1 issued retrosDeaively must be endorsed with one of 
the following phrases: 

"ISSUED RETROSPECTIVELY", 
"SONRADAN VERILMISTIR" 
" l a i n a nnrx" 

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the 'Remarks' box of 
the movement certificate EUR.1. 

Article 20 
Issue of a duplicate movement certificate EUR.1 

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the 
exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made 
out on the basis of the export documents in their possession. 

2. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the following words: 

"DUPLICATE", 
pnvn 

"SURETIDIR". 

3. The endorsement referred to in paragraph 2, the date of issue and the serial number 
of the original certificate shall be inserted in the 'Remarks' box of the duplicate 
movement certificate EUR.1. 

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate 
EUR.1, shall take effect as from that date. 

Article 21 
Replacement of certificates 

1. It shall at any time be possible to replace one or more movement certificates EUR.1 
by one or more other certificates provided that this is done by the customs office 
responsible for controlling the goods. 

2. The replacement certificate shall be regarded as a definite movement certificate 
EUR.1 for the purpose of the application of this Protocol, including the provisions of 
this Article. 

3. The replacement certificate shall be issued on the basis of a written request from the 
re-exporter, after the authorities concerned have verified the information supplied in 
the applicant's request. The date and senal number of the original movement 
certificate EUR.1 shall be given in box 7. 
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Article 22 

C o n d i t i o n s fo r m a k i n g out an i n v o i c e d e c l a r a t i o n 

1 A n invoice dec lara t ion as referred to in Art ic le 17(1)(b) may be m a a e out: 

(a) by an app roved exporter within the mean ing of Art ic le 23 , 

(b) by any expor ter for any cons ignment cons is t ing of one or more p a c k a g e s 
conta in ing or iginat ing products whose total va lue d o e s not e x c e e d 
E C U 6 000. 

2. A n invoice dec lara t ion may be made out if the products conce rned can be 
cons ide red a s products originating in one of the Par t ies and fulfil the other 
requi rements of this Pro toco l . 

3. T h e expor ter mak ing out an invoice declarat ion shal l be prepared to submit at 
any time, at the reques t of the cus toms authorit ies of the export ing country, all 
appropr iate d o c u m e n t s proving the originating status of the products concerned 
as wel l as the fulf i lment of the other requi rements of this Pro toco l . 

4. A n invoice dec la ra t ion shal l be m a d e out by the expor ter by typing, s tamping or 
printing on the invo ice, the del ivery note or another commerc ia l document , the 
declarat ion, the text of wh ich appears in A n n e x IV, us ing o n e of the linguistic 
vers ions set out in that A n n e x in acco rdance with the prov is ions of the domest ic 
law of the export ing country. T h e declarat ion may a l so be handwri t ten; in such a 
c a s e , it shal l be written in ink in printed characters . 

5. Invoice dec lara t ions shal l bea r the original s ignature of the exporter in 
manusc r i p t 

However , an a p p r o v e d expor ter within the mean ing of Art ic le 23 sha l l not be 
required to s ign s u c h dec lara t ions provided that he g ives the cus toms authorit ies 
of the export ing country a written undertaking that he accep t s full responsibi l i ty 
for any invoice declarat ion wh ich identif ies him a s if it h a d been s igned in 
manuscr ip t by h im. 

6. A n invoice dec larat ion may be made out by the expor ter w h e n the products to 
wh ich it relates are expor ted (or except ional ly after exportat ion). If the invoice 
declarat ion is m a d e out after the products to wh ich it relates have b e e n dec lared 
to the cus toms authori t ies in the importing country, this invoice declarat ion must 
b e a r a re ference to the documen ts a l ready submit ted to these authorit ies. 

Art icle 23 
A p p r o v e d e x p o r t e r 

1- T h e cus toms authori t ies of the export ing country may author ize any exporter, 
hereinafter referred to as 'approved exporter 1 , who m a k e s f requent sh ipments of 
products under this Agreement , and who offers to the sat isfact ion of the cus toms 
authont ies all guaran tees necessa ry to venfy the originating status of those 
products as well as the fulfi lment of the other requi rements of this Protocol , to 
m a k e out invoice declarat ions i rrespect ive of the va lue of the products 
concerned . 

cus toms authorit ies may grant the status of app roved expor ter subject to any 
condi t ions wh ich they cons ider appropnate. 

3, Thft 
a tt> C l J S t o r n s authorit ies shal l grant to the approved exporter a customs 

utnonzat ion number wh ich shal l appear on the invoice declarat ion. 
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T h e cus toms authori t ies shal l monitor the use of the authorizat ion by the 
approved exporter. 

The cus toms authori t ies may withdraw the authorizat ion at any time. They shall 
do so wnere the app rovea exporter no longer offers the guarantees referred to in 
paragrapn 1. d o e s not fulfil the condi t ions referred to in paragraph 2 or otherwise 
m a k e s an incorrect u s e of the author izat ion. 

Article 24 
Validity of proof of origin 

1. A movement certificate EUR.1 shall be valid for four months from the date of issue in 
the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs 
authonties of the importing country. 

An invoice declaration shall be valid for four months from the date it was made out 
by the exporter and must be submitted within the said period to the customs 
authorities of the importing country. 

2. Movement certificates EUR.1 and invoice declarations which are submitted to the 
customs authorities of the 'importing country after the final date for presentation 
specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential 
treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due 
to reasons of force majeure or exceptional circumstances. 

3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing 
country may accept the movement certificates EUR.1 or invoice declarations where 
the products have been submitted to them before the said final date. 

Article 25 
Submission of proof of origin 

Movement certificates EUR.1 and invoice declarations shall be submitted to the 
customs authorities of the importing country in accordance with the procedures 
applicable in that country. The said authorities may require a translation of a 
movement certificate EUR.1 or an invoice declaration. They may also require the 
import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect 
that the products meet the conditions required for the implementation of the 
Agreement. 

Article 26 
Importation by instalments 

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs 
authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the 
meaning of general rule 2(a) of the Harmonized System falling within Sections XVI and 
XVII or heading NTS 7308 and 9406 of the Harmonized System are imported by 
"•stalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs 
authonties upon importation of the first instalment. 
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Article 27 
exemptions from formal proof of origin 

1 Products sent as small packages from private persons to private persons or forming 
Dart of travellers' personal luggage snail be admitted as originating products without 
requiring the submission of a formal proof of ongin. provided that such products are 
not imoorted by way of trade and have been declared as meeting the requirements 
of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration, 
in the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs 
declaration C2/CP3 or on a sheet of paper annexed to that document. 

2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of 
the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way 
of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no 
commercial purpose is in view. 

3. Furthermore, the total value of these products must not exceed ECU 500 in the-case 
of small packages or E C U 1 200 in the case of products forming part of travellers' 
personal luggage. 

Article 28 

Preservation of proof of origin and supporting documents 

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep 
for at least three years the documents referred to in Article 18(3). 

2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three 
years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in 
Article 22(3). 

3. The customs authorities of the exDOrting country issuing a movement certificate 
EUR .1 shall keep for at least three years the application form referred to in 
Article 18(2). 

4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three 
years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted 
to them. 

Article 29 
Discrepancies and formal errors 

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in a movement 
certificate EUR .1 , or in an invoice declaration and those made in the documents 
submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for 
importing the products shall not ipso facto render the movement certificate EUR.1, 
or the invoice declaration null and void if it is duly established that this document 
does correspond to the products submitted. 

2. Obvious formal errors such as typing errors on a movement certificate EUR .1 , or an 
invoice declaration should not cause this document to be rejected if these errors are 
not sucn as to create doubts concerning the correctness of the statements made in 
this document. 
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Article 30 
Amounts expressed in ECUs 

1. Amounts in the national currency of :he exporting country equivalent to the amounts 
expressed in ECUs snail be fixed by the exporting country and communicated to the 
other Parties. 
When the amounts exceed the corresponding amounts fixed by the importing 
country, the iatter shall accept them if the products are invoiced in the currency of 
the exporting country . 

2. Up to and including 30 April 2000 , the amounts to be used in any given national 
currency shall be the equivalent in that national currency of the amounts expressed 
in ECUs as at of the date of signing the Agreement. 

For each successive period of five years, the amounts expressed in ECUs and "their 
equivalents in the national currencies of the Parties shall be reviewed by the Joint 
Committee on the basis of the exchange rates of the E C U as at the first working day 
in March in the year immediately preceding that five-years period. 

When carrying out this review, the Association Council shall ensure that there will be 
no decrease in the amounts to be used in any national currency and shall 
furthermore consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned 
in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in 
ECUs. 

TITLE VI 

A R R A N G E M E N T S FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION 

Article 31 
Communication of stamps and addresses 

"he customs authorities of Turkey and of Israel shall provide each other with specimen 
impressions of stamps used in their customs offices for the issue of EUR.1 certificates 
and with the addresses of the customs authorities responsible for issuing movement 
certificates EUR .1 and for verifying those certificates and invoice declarations. 

Article 32 
Verification of proof of origin 

1. Subsequent verification of movement certificates EUR .1 and of invoice declarations 
shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing 
state have reasonable doubt as to the authenticity of such documents, the 
originating status of the products concerned or the fulfilment of the other 
requirements of this Protocol. 

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs 
authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1, and 
the invoice , if it has been submitted, or the invoice declaration, or a copy of these 
documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where 
appropriate, the reasons of substance or form for an inquiry. 

They shall forward, in support of the request for subsequent verification, any 
documents and information that have been obtained suggesting that the information 
given on the movement certificate EUR.1 or the invoice declaration is incorrect. 
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3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting 
country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to 
cany out any inspection of the exporter's accounts or any other check which they 
consider appropriate. 

4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of 
preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the 
verification, they shall offer to release the products to the importer subject to any 
precautionary measures judged necessary. 

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of 
this verification within a maximum period of ten months. These results must indicate 
cieariy whether the documents are authentic and whether the products concerned 
can be considered as originating products and fulfil the other requirements of this 
Protocol. 

Where the cumulation provisions of Articles 3.2 and 18.4 were applied, the reply 
shall include a copy (copies) of the movement certificate(s) or invoice declaration(s) 
relied upon. 

5. if m cases of reasonable doubt there is no reply within ten months or if the reply 
does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document 
in question or the real ongin of the oroducts, the reauesting customs authonties 
snail, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences. 

Article 33 
Dispute settlement 

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 31 which 
cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the 
customs authonties responsible for carrying out this verification or where they raise a 
question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the 
Customs Cooperation Committee. 

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs 
authorities of the importing State shall be under the legislation of the said Party. 

Article 34 
Penalties 

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a 
document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a 
preferential treatment for products. 

Article 35 
Free zones 

1. Turkey and Israel shall take all necessary steps to ensure that products traded under 
cover of a movement certificate EUR.1, which in the course of transport use a free 
zone situated in their territory, are not substituted by other goods and that they do 
not undergo handling other than normal operations designed to prevent their 
deterioration. 
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2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when 
products originating in Turkey or in Israel are imported into a free zone under cover 
of an EUR .1 certificate and undergo treatment or processing, the authorities 
concerned shall issue a new EUR .1 certificate at the exporter's request, if the 
treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this 
protocol. 

TITLE VII 

FINAL PROVISIONS 

Article 36 
Amendments to the Protocol 

The Joint Committee may decide to amend the provisions of this Protocol. 

Article 37 
Customs Cooperation Committee 

1, A Customs Cooperation Committee shall be set up, charged with carrying out 
administrative cooperation with a view to the correct and uniform application of this 
protocol and with carrying out any other task in the customs field which may be 
entrusted to it. 

2. The Committee shall be composed of experts of the the Parties . 

Article 38 
Annexes 

The Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof. 

Article 39 
Implementation of the Protocol 

Turkey and Israel shall each take the steps necessary to implement this Protocol. 

Article 40 
G o o d s in transit or storage 

The provisions of the Agreement may be applied to goods which comply with the 
provisions of this protocol and which on the date of entry into force of the agreement 
are either in transit or are in Turkey or in Israel in temporary storage, in bonded 
warehouses or in free zones, subject to the submission to the customs authorities of 
the importing State, within four months of that date, or a certificate EUR .1 endorsed 
retrospectively by the competent authorities of the exporting State together with the 
documents showing that the goods have been transported directly. 

Common declaration 

" j r K e y and Israel ag ree that work ing or p rocess ing carr ied out outs ide the Part ies snail 
oe effected by m e a n s of outward process ing or a simitar sys tem. 
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A N N E X I 

I N T R O D U C T O R Y N O T E S 

Prel iminary remarks 

The rules es tao l l sned in the present list are only appl icaDie to products covered by the 

Agreement . 

Note 1 

1.1. T h e first two co lumns in the list descr ibe the product obta ined. The first co lumn g ives 

the head ing number or chapter number used in the Harmon ized Sys tem and the s e c o n d 

co lumn g ives the descr ipt ion of goods u s e d in that sys tem for that heading or chapter . 

For e a c h entry in the first two co lumns a rule is spec i f ied in co lumns 3 or 4. W h e r e , in 

s o m e c a s e s , the entry in the first co lumn is p receded by an "ex", this signif ies that the 

rule in co lumns 3 or 4 only appl ies to the part of that head ing or chapter as desc r ibed in 

co lumn 2. 

1.2. W h e r e severa l head ing numbers are g rouped together in co lumn 1 or a chapter number 

is g iven and the descr ipt ion of product in co lumn 2 is therefore given in general terms, 

the adjacent rule in co lumns 3 or 4 appl ies to all products which, under the Harmon ized 

S y s t e m , are c lass i f ied within head ings of the chapter or within any of the head ings 

grouped together in co lumn 1. 

1.3 W h e r e there are different rules in the list apply ing to different products within a head ing , 

e a c h indent conta ins the descript ion of that part of the head ing covered by the ad jacent 

rules in co lumn 3 or 4. 

1.4 W h e r e , for any entry in the first two co lumns, a rule is speci f ied in both co lumns 3 and 4, 

the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in co lumn 3 or 

that set out in co lumn 4. If no origin rule is g iven in co lumn 4, the rule set out in co lumn 3 

has to be app l ied . 

Note 2 

2.1. T h e working or p rocess ing required by a rule in co lumn 3 has to be carr ied out only in 

relation to the non-originating matenals used . The restrictions contained in a rule in 

co lumn 3 l ikewise apply only to the non-ongmat ing matenals used. 

2.2. W h e r e a rule states that "matenals of any head ing " may be used , matenals of the same 

h e a c m g as the product may also be u s e d , subject, however . :o any speci f ic limitations 

which may a lso be conta ined in the rule. However , the express ion "manufacture from 



— 2 3 5 — ' 
materials of any heading, including other materials of heading No . . ." means that only 

matenals classified in the same heading as the product of a different descnption than 

that of the product as given in column 2 of the list may be used. 

2.3. If a product made from non-originating matenals which has acquired onginating status 

dunng manufacture by virtue fif the change of heading rule or its own list rule is used as 

a material in the process of manufacture of another product, then the ruie applicable to 

the product in which it is incorporated does not apply to it. 

For example: 

An engine of heading No 8407, for which the rule states that the value of the 

non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40% of the 

ex-works price, is made from "other alloy steel roughly shaped by forging" of heading No 

7224. 

If this forging has been forged in the country concerned from a non-originating ingot then 

the forging has already acquired origin by virtue of the rule for heading No ex 7224 in 

the list. It can then count as originating in the value calculation for the engine regardless 

of whether it was produced in the same factory or another. The value of the 

non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the 

non-originating materials used. 

2.4. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required 

and the carrying out of more working or processing also confers originating status; 

conversely, the carrying out of less working or processing cannot confer origin. Thus if a 

rule says that non-originating material at a certain level of manufacture may be used, the 

use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed and the use of such 

material at a later stage is not. 

2.5 When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one 
material, this means that any one or more materials may be used. It does not require 
that all be used. 

Example: 

The rule for fabrics of ex Chapter 50 to Chapter 55 provides that natural fibres may be 

used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does 

not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other or both. 

2.6. W h e r e a rule in the list speci f ies that a product must be manufactured from a particular 

material, the condit ion obviously does not prevent the use of other, materials which, 

b e c a u s e of their inherent nature, cannot sat isfy the rule. (See also Note 5.2 beiow in 

relation to textl ies,). 
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Example: 

The rule for prepared food of heading No 1904 which specifically excludes the use of 

cereals or their derivatives does not prevent the use of mineral salts, chemicals and 

other additives which are not produced from cereals. 

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured 

from the particular material specified in the list, can be produced from a material of the 

same nature at an earlier stage of manifacture. 

Example: 

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if 

the use of only non-originating yam is allowed for this class of article, it is not possible to 

start from non-woven cloth - even if non-woven cloths cannot normally be made from 

yam. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yam -

that Is the fibre stage. 

2.7. Where, in a rule in the list two or more percentages are given for the maximum value of 

non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added 

together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used 

may never exceed the highest of the percentages given. Furthermore, the individual 

percentages must not be exceeded in relation to the particular materials they apply to. 

Note 3 

3 1. Trie term 'natural fibres" is used in the list :o refer to fibres other than artificial or 

synthetic feres and is restricted to the stages before spinning takes piace. including 

waste, and. uniess otherwise specified, the term "natural fibres" includes fibres that have 

been carded, combed or otherwise processed but not spun. 

3.2. The term "natural fibres" includes horsehair o f heading No 0503. silk of 

heading Ncs 5002 and 5003 as well as the wool fibres, fine or coarse 3nimal hair of 

heading Nos 5101 to 5105, the cotton fibres of heading Nos 5201 to 5203 andthe other 

vegetable fibres of heading Nos 5301 to 5305. 

- 3.3. The terms textile pulp", "chemical materials" and "paper-making materials" are used in 

the list to describe the materials not classified in Chapters 50 to 63, which can be used 

to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yams. 

3.4. The term "man-made staple fibres" is used in the list to refer to synthetic or artificial 

filament tow, staple fibres or waste, of headings Nos 5501 to 5507. 
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4.1. Where for a given product in the list a reference is made to this note, the conditions set 

out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials, used in the 

manufacture of this product, which, taken together, represent 10% or less of the total 

weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 4.3 and 4.4 below). 

4.2. However, this tolerance may only be applied to mixed products which have been made 

from two or more basic textile materials. 

The following are the basic textile materials: 

- silk. 

- wool. 

- coarse animal hair, 

- fine animal hair, 

- horsehair, 
~ cotton, 

paper-making materials and paper 

- flax. 

~ "^e hemp. 

- jure art other textile bast fibres, 

- sisal aeû other textile fibres of the genus Agave. 

- cccorei. abaca, ramie and other vegetable textile fibres, 

- synthèse man-made filaments, 

- artificial man-made filaments, 

- synthèse man-made staple fibres, 

- artificial man-made staple fibres. 

Example: 

A yarn of neading No 5205 made from cotton fibres of heading No 5203 and synthetic 

staple fibres of heading No 5506 is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic 

staple fibres that do not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical 

materials or textile pulp) may be used up to a weight of 10% of the yam. 

Example: 

A woollen fabric of heading No 5112 made from woollen yam of heading No 5107 and 

synthetic yam of staple fibres of heading No 5509 is a mixed fabric. Therefore synthetic 

yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical 

materials or textile pulp) or woollen yarn that does not satisfy the origin rules (which 

require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for 

spinning) or a combination of the two may be used up to a weight of 10% of the fabric. 
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Tufted textile fabric of heading No 5802 made from cotton yam of heading No 5205 and 

cotton fabric of heading No 5210 is only a mixed product if the cotton fabric is itself a 

mixed fabric being made from yams classified in two separate headings or if the cotton 

yams used are themselves mixtures. 

Example: 

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yam of 

heading No 5205 and synthetic fabric of heading No 5407, then, obviously, the yams 

used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabnc is accordingly a 

mixed product. 

Example: 

A carpet with tufts made from both artificial yams and cotton yams and with a jute 

backing is a mixed product because three basic textile materials are used. Thus, any 

non-originating materials that are at a later stage of manufacture than the rule allows 

may be used, provided their total weight taken together does not exceed 10% of the 

weight of the textile materials in the carpet. Thus, both the jute backing and/or the 

artificial yams could be imported at that stage of manufacture, provided the weight 

conditions are met. 

4.3. In the case of fabrics incorporating "yarn made of polyurethane segmented with flexible 

segments of polyether whether or not gimped" this tolerance is 20% in respect of this 

yarn. 

4.4. In the case of fabrics incorporating strip consisting of a core-of aluminium foil or of a core 

of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 

5 mm, sandwiched by means of an adhesive between two films of plastic film, this 

tolerance is 30%- in respect of this strip. 

Note 5 

5.1. In the case of those textile products which are marked in the list by a footnote referring 

to this note, textile materials with the exception of linings and intertinings which do not 

satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made up products concerned may 

be used provided that they are classified in a heading other than that of the product and 

that their value does not exceed 8% of the ex-works price of the product. 

5.2. Materials which are not classified within Chapters 50 to 63 may be used freely, whether 

or not they contain textiles. 
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Example: 

If a rule in the list provides that for a particular textile item, such as trousers, yam must 

be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons 

are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the 

use of slide-fasteners even though slide-fasteners normally contain textiles. 

5.3. Where a percentage rule applies, the value of materials which are not classified within 

Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the va lue of the non-

originating materials incorporated. 

Note o 

5 1. For the purposes of heading Nos ex 2707. 2713 to 2715, ex 2901,-ex 2S02 ana ex 3403. 

the "sDecif ic processes" are.the following: 

(a) vacuum distillation; 

(b) redistillation by a very thorough fractionation process ("' 

(c) cracking; 

(d) reforming; 

(e) extraction by means of selective solvents; 

(f) the process comprising all the following operations: processing with concentrated 

sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization with alkaline agents; 

decolorization and purification with naturally active earth, activated earth, activated 

charcoal or bauxite; 

(g) polymerization; 

(h) alkylation; 

(i) isomerization. 

6.2. For the purposes of heading Nos 2710, 2714 and 2712, the "specific processes" are the 

following: 

(a) vacuum distillation; 

Additional ExDianatory Note 4(b) to Chaoter 27 of trie combined nomenclature. 



(b) redistillation by a very thorough fractionation process; 

(c) cracking; 

(d) reforming; 

(e) extraction by means of selective solvents; 

if) the process compnsing all the following ooerations: processing with concentrated 
sulphuric acid, oleum or sulphuric annydnde; neutralization with alkaline agents: 
decolonzation and purification with naturally active earth, activated earth, activated 
charcoal or bauxite; 

(g) polymerization; 

(h) alkylation; 

(ij) . isomerization; 

(k) (in respect of heavy oils falling within heading No ex 2710 only) desulphurization 

with hydrogen resulting in a reduction of at least 85% of the sulphur content of the 

products processed (ASTM D 1266-59 T method); 

(I) (in respect of products falling within heading No 2710 only) deparaffining by a 

process other than filtering; 

(m) (in respect of heavy oils falling within heading No ex 2710 only) treatment with 

hydrogen at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250 ° 

C with the use of a catalyst, other than to effect desulphurization, when the 

hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further 

treatment with hydrogen of lubricating oils of heading No ex 2710 

(e.g. hydrofinishing or decolonzation) in order, more especially, to improve colour 

or stability shall not, however, be deemed to be a specific process; 

(n) (in respect of fuel oils falling within heading No ex 2710 only) atmospheric 

distillation, on condition that less than 30% of these products distils, by volume, 

including losses, at 300 °C by the A S T M D 86 method; 

(o) (in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils falling within heading No 

ex 2710 only) treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge. 

For the purposes of heading Nos ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901. ex 2902 and ex 3403, 

simple operations such as cleaning, decanting, desalting, water separation, filtering, 

colouring, marketing obtaining a sulphur content as a result of mixing products with 

different sulphur contents, any combination of these operations or like operations do not 

confer origin. 
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ANNEX ¡1 

List of working'or processing required to be carried out on 
non-originating materials in order that the product 

manufactured can obtain originating status 

HS heading 
NO 

Description of product Working or processing earned out on non-onginaang 
materials that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

Chap. 01 Live animals '11 

»» Chap. 02 

0201 

Meat and edible meat offal: 
except for heading No. 
0201 ; 0202; 0206; 0210 for 
which the rules are set out 
below 
Meat of bovine animals, 
fresh or chilled 

Manufacture in which all the 
matenals used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture from materials 
of any heading except meat 
of bovine animals, frozen of 
heading No. 0202 

0202 Meat of bovine animals, 
frozen 

Manufacture from materials 
of any heading except meat 
of bovine animals, fresh or 
chilled of heading No. 0201 

0206 Edible offal of bovine 
animals, swine, sheep, 
goats, horses, asses, mules 
or hinnies, fresh, chilled or 
frozen 

Manufacture from materials 
of any heading except 
carcases of headings Nos. 
0201 to 0205 

0210 Meat and edible meat offal, 
salted, in brine, dried or 
smoked; edible flours and 
meals of meat or meat offal 

Manufacture from materials 
of any heading except meat 
and offal of heading Nos. 
0201 to 0206 and 0208 or 
poultry liver of heading No. 
0207 

ex Chap 03 Live fish and crustaceans, 
live molluscs and other 
aquatic invertebrates 

(1) 

0302 to 0305 Fish, other than live fish Manufacture in which all the 
materials of Chapter 3 used 
must be wholly obtained 

ex 0306 Crustaceans, except live 
crustaceans 

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 3 used 
must be wholly obtained 

ex 0307 Molluscs: aquatic 
invertebrates other than 
crustaceans and molluscs 
except live molluscs 

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 3 used 
must be wholly obtained 

ex Chap. 04 Dairy produce except for 
heading No. 0402; 0403; 
0404 to 0406: edible 
products of animal origin, 
not elsewhere specified or 
included 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

?or ihese aroducts the "Wholly oDtamed" criteria, aescnoea in article 415 aiwavs aoDiie 
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riS neaamg 
No 

Z ascription or product Working or Drocessing cameo out on non-onginating 
matenals that comers onginating status 

!D (2) (3) or (4) 

C4C2 
0404 to 0406 

Oairy products Manuracture trom materials 
of any heading except milk 
or cream of heaaing No. 
0401 or 0402 

0403 Suttermilk. curdled milk and 
cream, yogurt, kepttir and 
other fermented or acidified 
milk and cream, whether or 
not concentrated or 
containing added sugar or 
other sweetening matter or 
flavoured or containing 
added fruit or cocoa 

Manufacture in which : 
- all the materials of Chapter 

4 used must be wholly 
obtained 

- any fruit juice (except 
those of pineapple, lime or 
grapefruit) of heading No. 
2009 used must be wholly 
obtained, and 

- the value of any materials 
of Chapter 17 used does 
not exceed 30% of the ex-
works price of the product 

/ i 

0407 Birds' eggs, in shell, fresh, 
preserved or cooked 

ID 

0408 Birds' eggs, not in shell and 
egg yolks, fresh, dried, 
cooked, by steaming or by 
boiling in water, moulded, 
frozen or otherwise 
preserved, whether or not 
containing added sugar or 
other sweetening matter 

Manufacture from materials 
of any heading except birds' 
eggs of heading No. 0407 

0409 Natural honey (1) 

ex Chap. 05 Products of animal origin, 
not elsewhere specified or 
included except for heading 
No. ex0502; ex0506 for 
which the rules are set out 
below 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

1 

ex 0502 
I 
l 

Prepared pigs', hogs' or 
boars' bristles and hair 

Cleaning, disinfecting, 
sorting and straightening of 
bristles and hair 

I 

I 
ex 0506 Bones and horn-cores 

unworked 
Manufacture in which all the 
materials of Chapter 2 used 
must be wholly obtained 

' i 

Chap C6 Vegetable products (D 
I 

'ese oroducts me "Wholly ootained" criteria, described in article t is always aoplied 
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i S heaaing 
No 

(D 

Description or proauct 

(2) 

Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers originating status 

(3) (4) 

ex Chap 07 

ex 710 to 713 

ex 0710 

ex 0711 

ex Chap 08 

0811 

0812 

Edible vegetables and 
certain roots and tubers 
exceot for heading No. 0710 
to 0713 for which the rules 
are set out below 

Edible vegetables, frozen or 
dried, provisionally 
preserved except for 
heading Nos. ex 0710 and 
ex 0711 for which the rules 
are set out below 

Sweet corn (uncooked or 
cooked by steaming or 
boiling in water), frozen 

Sweet corn, provisionally 
preserved 

Edible fruit and nuts; peel of 
citrus fruits or melons except 
for heading No. 0811,0812, 
0813, 0814 for which the 
rules are set out below 

Fruit and nuts, uncooked or 
cooked by steaming or 
boiling in water, whether or 
not containing added sugar 
or other sweetening matter : 

- containing added sugar 

- other 

Fruit and nuts provisionally 
preserved (for example, by 
sulphur dioxide gas, in brine, 
in sulphur water or in other 
preservative solutions), but 
unsuitable in that state for. 
immediate consumption 

Manufacture in which all the 
vegetable matenals used 
must be wholly obtained 

Manufacture from fresh or 
chilled sweet com 

Manufacture from fresh or 
chilled sweet com 

(1) 

Manufacture in which the 
value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the value of 
the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which all the 
fruit or nuts used must be 
wholly obtained 

Manufacture in which all the 
fruit or nuts teed must be 
wholly obtained 

' 1 for these oreoucts Ifte "Wholly obtained- cntena. oesenbed in article 4 a always aooiied 



— 244 — 

HS heading 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-originating j 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

0813 Fruit, dried, other than that 
of heading Nos. 0801 to 
0806; mixtures of nuts or 
dried fruits of this chapter 

Manufacture in which all the 
fruit or nuts used must be 
wholly obtained 

0814 Peel of citrus fruit or melons 
(including water-melons), 
fresh, frozen, dried or 
provisionally preserved in 
brine, in sulphur water or in 
other preservative solutions 

Manufacture in which all the 
fruit or nuts used must be 
wholly obtained 

Chap 09 Coffee, tea, mar and 
spices, excluding the 
mixtures of spice of 0910 for 
which the rules are set out 
below 

(I) 

ex 0910 Mixtures referred to in note 
1(b) to this chapter 

Manufacture in which all 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Chap 10 Cereals d) 

ex Chap 11 Products of the milling 
industry; malt, starches; 
inuiin; wheat gluten, except 
for heading No. ex 1106 for 
which the rule is set out 
below 

Manufacture in which all the 
cereals, edible vegetables, 
roots and tubers of heading 
No. 0714 or fruit used must 
be wholly obtained 

ex 1106 Flour and meal of the dried, 
shelled leguminous 
vegetables of heading No. 
0713 

Drying and milling of 
leguminous vegetables of 
heading No. 0708 

Chao 12 Oil seeds and oleaginous 
fruits: miscellaneous grains, 
seeds and fruit, industrial or 
medicinal plants; straw and 
fodder; excluding flours and 
meals of oil seeds or 
oleaginous fruits, other than 
those of mustard for which 
the rule is set out below 

(1) 

e 

W For these products the n/Vhclly obtair^ witeria, describe 
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: riS heading 
j So 

Description of product Working or processing earned out on non-onginating 
matenals that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

, 1208 

1 

Flours and meals of oil 
seeds or oleaginous fruits, 
other than those of mustard 

Manuracture in wnich ail the 
'materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex Chap 13 

1301 

Lac; gums, resins andc-ther 
vegetable saps and extracts 
except for heading No. 1301 
for which the rule is set out 
below 
Lac; natural gums, resins, 
gum-resins and balsams 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture in which the 
value of any materials of 
heading No. 1301 used may 
not exceed 50% of the ex-
works price of the product 

Chap 14 Vegetable planting 
materials; vegetable 
products not elsewhere * 
specified or included 

(0 

ex Chap 1S Animal or vegetable fats and 
oils and their cleavage 
products; prepared edible 
fats; animal or vegetable 
waxes except for heading 
No. 1501; 1502; 1504; ex 
1505; 1506; ex 1507 to 
1515; ex 1516; ex 1517 and 
ex 1519 for which the rules 
are set out below 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

1501 Lard; other pig fat and 
poultry fat, rendered, 
whether or not pressed or 
solvent-extracted: 

\ 

- Fats from bones or waste 

-Other 

Manufacture from materials 
of any heading except those 
of heading No. 0203. 0206 
or 0207 or bones of heading 
No. 0506 

Manufacture from meat or 
edible offal of swine of 
heading No. 0203 or 0206 
or of meat and edible offal 
of poultry of heading No. 
0207 

'For these promos the "Wholly obtained" cntena. aesenbed in article 4 is always aoplied 
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HS Heading 
NO 

Description of product Working or processing earned out on non-ongmanng ' 
materials that confers originating status 

¡ 1 ) (2) (3 ) or (4) 

••so: Fats of bovine animals; 
sneep or goats, raw or 
rendered, wnettier or not 
pressed or solvent-
extracted: 

- Fats from bones or waste 

- other 

Manufacture from materials 
of any heading except those 
of heading No. 0201, 0202. 
0204 or 0206 or bones of 
heading No. 0506 

Manufacture in which all the 
animal materials of Chapter 
2 used must be wholly 
obtained 

1504 Fats and oils and their 
fractions, of fish or marine 
mammals, whether or not 
refined, but not chemically 
modified: 

- Solid fractions of fish oils 
and fats and oils of marine 
mammals 

- other 

Manufacture from materials 
of any heading including 
other materials of heading 
No. 1504 

Manufacture in which ail the 
animal materials of 
Chapters 2 and 3 used must 
be wholly obtained 

ex 1505 Refined lanolin Manufacture from crude 
wool grease of heading No. 
1505 

1506 Other animal fats and oils 
and their fractions, whether 
or not refined, but not 
chemically modified : 

- Solid fractions 

- otrier 

Manufacture from materials 
of any heading including 
other materials of heading 
No. 1506 

Manufacture in which all the 
animal materials of Chapter 
2 used must be wholly 
obtained 

ex 1507 to 
1515 

Fixed vegetable oils and 
their fractions, whether or 
not refined, but not 
chemically modified: 
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! H5 heading 
1 No 

Description or product Working or processing earned out on non-originating , 
matenals that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

- Solid fractions, except for 
that of Jojoba oil 

Manufacture from other 
materials of heading Nos. 
1507 to 1515 

- Other, except for: 

- Lung oil: myrtle wax and 
Japan wax 

Manufacture in which all the 
vegetable matenals used 
must be wholly obtained 

- Those for technical or 
industrial uses other than 
the manufacture of 
foodstuffs for human 
consumption 

-

ex 1516 Animal or vegetable fats and 
oils and their fractions, re-
esterified, whether or not 
refined but not further 
prepared 

Manufacture in which all the 
animal and vegetable 
materials used must be 
wholly obtained 

ex 1517 Edible liquid mixtures of 
vegetable oils of heading 
Nos. 1507 to 1515 

Manufacture in which all the 
vegetable materials used 
must be wholly obtained 

ex 1519 Industrial fatty alcohols 
having the character of 
artificial waxes 

Manufacture from materials 
of any heading including 
fatty acids of heading No. 
1519 

1601 Sausages and similar 
products, of meat, meat 
offal or blood; food 
preparations based on these 
products 

Manufacture from animals 
of Chapter 1 

-

1602 Other prepared or preserved 
meat, meat offal or blood 

Manufacture from animals 
of Chapter 1 

1603 Extracts and juices of meat, 
fish or crustaceans, 
molluscs or other aquatic 
invertebrates 

Manufacture from animals 
of Chapter 1. However, all 
fish, crustaceans, molluscs 
or other aquatic 
invertebrates used must be 
wholly obtained 

1604 Prepared or preserved fish: 
caviar and caviar substitutes 
prepared from fish eggs 

Manufacture in which ail the 
fish or fish eggs used must 
be wholly obtained 

1605 Crustaceans, molluscs and 
other aquatic invertebrates, 
prepared or preserved 

Manufacture in which all the 
crustaceans, molluscs or 
other aquatic invertebrates 
used must be wholly 
obtained 
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Description oi product 

(2) 

Working or processing earned out on non-ongmating 
materials that confers originating status 

(3) (4) 

Cane or Deet sugar and 
chemically pure sucrose, in 
solid form not containing 
added flavouring or 
colouring matter 

Cane or beet sugar and 
chemically pure sucrose, in 
solid form, flavoured or 
coloured 

Other sugars, including 
chemically pure lactose, 
maltose, glucose and 
fructose, in solid form: sugar 
syrups not containing added 
flavouring or colouring 
matter; artificial honey, 
whether or not mixed with 
natural honey; caramel: 

- Chemically pure maltose 
and fructose 

- Other sugars in solid form, 
flavoured or coloured 

-Other 

Molasses resulting from the 
extraction or refining of 
sugar, flavoured or coloured 

Molasses resulting from the 
extraction or refining of 
sugar, not containing added 
flavouring or colouring 
matters 
Sugar confectionery 
(including white chocolate), 
not containing cocos 

Manufacture in whicn ail the 
materials used are classif ied 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture in which the 
value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the ex-works 
pnee of the products 

Manufacture from materials 
of any heading including 
other materials of heading 
No. 1702 

Manufacture in which the 
value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product 

Manufacture in which all the 
materials used must already 
be originating 

Manufacture in which the 
value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture m which an the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product provided 
the value of any other 
materials of Chapter 17 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 
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heading 
No 

(D 

I Description of product 

(2) 

j Working or processing earned out on non-onginating 
i materials that coniers originating status 

(3) 

ex Chap 18 

1301 

1806 

1901 

Cocoa and cocoa 
preparations except for 
heading No. 1801 and 1806 
for which the rules are set 
out below: 

Cocoa beans, whole or 
broken, raw or roasted 

Chocolate and other food 
preparations containing 
coca 

Malt extract; food 
preparations of flour, meal, 
starch or malt extract, not 
containing cocoa powder or 
containing cocoa powder in 
a proportion by weight of 
less than 50%, not 
elsewhere specified or 
included; food preparations 
of goods of heading Nos. 
0401 to 0404, not containing 
cocoa powder or containing 
cocoa powder in a 
proportion by weight of less 
than 10%, not elsewhere 
specified or included: 

- Mart extract 

- Other 

Manufacture in wnicn ail the 
materials used are classified 
within a heading other ;han 
that of the product 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product, provided 
the value of any other 
materials of Chapter 17 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture from cereals of 
Chapter 10 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product, provided 
the value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product 

(D For these products the "Wholly ootained" criteria, described in article 4 * always aopued 
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r S heading Description ot product Working or processing earned out on non-originating 
No materials that confers originating status 

(1) (2) or (4) 

;902 Pasta, whether or not Manufacture in wnicn all the 1 
cooked or stuffed (with meat I cereals (except durum 
or other substances) or wneat), meat, meat offal, 
otherwise prepared, such as fish, crustaceans or 
spaghetti, macaroni. molluscs used must be 
nooales, lasagne, gnocchi. wholly obtained 
ravioli, cannelloni: couscous. 
whether or not prepared 

1903 Tapioca and substitutes Manufacture from materials 
therefor prepared from of any heading except 
starch, in the form of flakes. potato starch of heading No. 
grains, pearls, sittings or in 1108 
similar forms 

1904 Prepared foods obtained by 
the swelling or roasting of 
cereals or cereal, products 
(for example, com flakes); 
cereals, other than maize 
(com), in grain form, pre
cooked or otherwise 
prepared : 

- Not containing cocoa Manufacture in which: 
- all the cereals and flour 

(except maize of the 
species Zea indurata and 
durum wheat and their 
derivatives) used must be 
wholly obtained, 

and 
- the value of any materials 
of Chapter 17 used does 
not exceed 30% of the ex-
works price of the product 

- Containing cocoa Manufacture from materials 
not classified in heading No. 
1806. provided the value of 
any materials of Chapter 17 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

1905 Bread, pastry, calces. Manufacture from materials 
biscuits and other bakers' of arty heading, except 
wares, whether or not those of chapter 1 1 . 
containing cocoa: 
communion wafers, empty 
cachets of a land suitable for 
pharmaceutical use. sealing . • - • i t . - . 

wafers, rice paper and 
similar products 

. . - . . 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-onginating 
materials that confers originating status 1 

(D (2) (3) or (4) 

2CQ1 Vegetables, fruit nuts and 
other edible parts of plants, 
prepared or preserved by 
vinegar or acetic acid 

Manufacture in which all the 
fruit, nuts or vegetables 
used must be wholly 
obtained 

2002 Tomatoes prepared or 
preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid 

Manufacture in which all the 
tomatoes used must be 
wholly obtained 

2003 Mushrooms and truffles, 
prepared or preserved 
otherwise than by vinegar or 
acetic acid 

Manufacture in which all the 
mushrooms or truffles used 
must be wholly obtained 

2004 and 
2005 

Other vegetables prepared 
or preserved otherwise than 
by vinegar or acetic acid, 
frozen or not frozen 

Manufacture in which all the 
vegetables used must be 
wholly obtained 

2006 Fruit, nuts, fruit-peer and 
other parts of plants, 
preserved by sugar 
(drained, glac or 
crystallized) 

Manufacture in which * e _ 9 

value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product 

eivv-ie?;-; 

2007 Jams, fruit jellies, 
marmalades, fruit or nut 
pure and fruit or nut pastes, 
being cooked preparations, 
whether or not containing 
added sugar or other 
sweetening matter 

Manufacture in which the 
value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product 

2008 Fruit, nuts and other edible 
parts of plants otherwise 
prepared or preserved, 
whether or not containing 
added sugar or other 
sweetening matter or spirit, 
not elsewhere specified or 
included: 

- Fruit and nuts cooked 
otherwise than by 
steaming or boiling in 
water, not containing 
added sugar, frozen 

Manufacture in which all the 
fruit and nuts used must be 
wholly obtained 
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rIS heading 
No 

1 

Description of product Working or processing earned out on non-cngmaDng 
matenals that confers originating status 

I 
, (D 

(2) C) or (4) 

- Nuts, not containing added 
sugar or spirit 

Manutacture in wnich me 
value of the originating nuts 
and oil seeds of heading 
Nos. 0801,0802 and 1202 
to 1207 used exceeds 60% 
of the ex-works price of the 
product 

-Other Manufacture in which all the 
materials used are classified 
in a heading other than that 
of the product, provided the 
value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product 

-

ex 2009 Vegetable juices 
unfermented and not 
containing added spirit, 
whether or not containing 
added sugar or other 
sweetening matter 

Manufacture in which all the 
matenals.used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 2009 Fruit juices (including grape 
must), unfermented and not 
containing added spirit, 
whether or not containing 
added sugar or other 
sweetening matter 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
in a heading other than that 
of the product, provided the 
value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product 

ex Chap 21 Miscellaneous edible 
preparations except for 
heading Nos. ex 2101, ex 
2103, 2104 and ex 2106 for 
which the rules are set out 
below 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 2101 Roasted chicory and 
extracts, essences and 
concentrates thereof 

Manufacture in which all the 
chicory used must be wholly 
obtained 

ex 2103 - Sauces and preparations 
therefor; mixed 
condiments and mixed 
seasonings 

- Prepared mustard 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, mustard flour or 
meal or prepared mustard 
may be used 

Manufacture from mustard 
flour or meal 
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HS heading 
No 

DescnDOon of product Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers onginating status 

(1) (2) (3) or (4) 

ex 2104 - Soups and broths and 
preparations"therefor 

Manutacture from materials 
of any heading, except 
prepared or preserved 
vegetables of heading Nos. 
2002 to 2005 

ex 2104 - Homogenized composite 
food preparations 

The rule for the heading in 
which the product would be 
classified in bulk shall apply 

ex 2106 Sugar synjps, flavoured or 
coloured 

Manufacture in which the 
value of any materials of 
Chapter 17 used must not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product 

j 

ex Chap 22 Beverages, spirits and 
vinegar except from heading 
Nos. 2201; 2202; ex 2204; 
2205, ex 2207, ex 2208, ex 
2209, for which the rules are 
set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

2201 Waters, including natural or 
artificial mineral waters and 
aerated waters, not 
containing added sugar or 
other sweetening matter not 
flavoured; ice and snow 

Manufacture in which all the 
water used must be wholly 
obtained 

2202 Waters, including mineral 
waters and aerated waters, 
containing added sugar or 
other non-alcohlic 
beverages, not including fruit 
or vegetable juices of 
heading No. 2009 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
in a heading other than that 
of the product, provided the 
value of any materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product and any 
fruit juice used (except for 
pineapple, lime and 
grapefruit juices) must be 
wholy obtained 

ex 2204 Wine of fresh grapes, 
including fortified wines, and 
grape must with the addition 
of alcohol 

The following, containing 
grape materials : 

Manufacture from other 
grape must 
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US heading 
No 

Description oi product Working or processing earned out on non-originating 
materials that comers originating status 

0) (2) (3) or (4) 

2205 
ex 2207 
ex 2208 and 
ex 2209 

Vermouth and other wine or 
fresh grapes flavoured with 
plants or aromatic 
substances; ethyl alcohol 
and other spirit*, denatured 
or not: soints, liqueurs and 
other spirituous beverages: 
compound alcohol 
preparations of a kind used 
for the manufacture of 
beverages: vinegar 

Manufacture from materials 
of any heading, except 
grapes or any material 
denved from grapes 

ex 2208 Whiskies of an alcoholic 
strength by volume of less 
than 50% vol 

Manufacture in which the 
value of any cereal based 
spirits used does not exceed 
15% of the ex-works price of 
the product 

ex Chap 23 Residues and waste from 
the food industries; prepared 
animal fodder, except for 
heading Nos. ex 230j3e«s r.-j\r 
2306; 2309 for whiertSMfes:: •-
rules are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 

vJrfflt^fc&ejQPMljjct 

ex 2303 Residues from the 
manufacture of starch from 
maize (excluding 
concentrated steeping 
liquors), of a protein content, 
calculated on the dry 
product, exceeding 40% by 
weight 

Manufacture in which all the 
maize used must be wholly 
obtained 

ex 2306 Oil cake and other solid 
residues resulting from the 
extraction of olive oil, 
containing more than 3% of 
olive oil 

Manufacture in which all the 
olives used must be wholly 

^rototioned "• ,i'.f?-srr -

2309 Preparations of a kind used 
in animal feeding 

Manufacture in which all the 
cereals, sugar or molasses, 
must or milk used must be 
wholly obtained 

2401 Unmanufactured tobacco; 
tobacco refuse : 

u> 

' For these products the "Wholly obtained" criteria, cesenbed in article 4 is always applied 
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HS heading 
No 

DescnpDon or product Working or processing earned out on non-originating j 
materials that confers originating status \ 

(1) (2) (3) or (4) ' 

2402 Cigars, cheroots, cigarnlos 
and cigarettes, of tobacco or 
of tobacco substitutes 

Manufacture in wnich at 
least 70% by weignt of the 
unmanufactured tobacco 
refuse of heaaing No. 2401 
used must be wholly 
obtained 

ex 2403 Smoking tobacco Manufacture in which at 
least 70% by weight of the 
unmanufactured tobacco 
refuse of heading No. 2401 
used must be wholly 
obtained 

ex 2403 Other manufactured 
tobacco and manufactured 
substitutes 'homogenized' or 
'reconstituted' tobacco; 
tobacco extracts and 
essences 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 
Chap. 25 

Salt: sulphur; earths and 
stone; plastering materials: 
lime and cement; except for 
heading Nos ex 2504, 
ex 2515, ex 2516, ex 2518, 
ex 2519, ex 2520, ex 2524, 
ex 2525 and ex 2530 for 
which the rules are set out 
below: 

Manufacture in which alt the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 2504 Natural crystalline graphite, 
with enriched carbon 
content, purified and ground 

Enriching of the carbon 
content, purifying and 
grinding of crude crystalline 
graphite 

ex 2515 Marble, merely cut by 
sawing or otherwise into 
blocks or slabs of a 
rectangular (including 
square) shape, of a 
thickness not exceeding 25 
cm 

Cutting, by sawing or 
otherwise, of marble (even if 
already sawn) of a thickness 
exceeding 25 cm 

ex 2516 Granite, porphyry, basalt, 
sandstone and other 
monumental and building 
stone, merely cut by sawing 
or otherwise, into blocks or 
slabs of a rectangular 
(inducing square) shape, of 
a thickness not exceeowig 
25 cm 

Cutting, by sawing or 
otherwise, of stone (even if 
already sawn) of a thickness 
exceeding 25 cm 

ex 2518 Catdned oMomtte Calcination of dolomite not 
calcined 
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HS heading 
No 

Oescnption of product Working or processing earned out on non-ongmating i 
materials that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

| ex 2519 
I 

Crushed natural magnesium 
carbonate (magnesite), in 
hermetically sealed 
containers, and magnesium 
oxide, whether or not pure, 
other than fused magnesia 
or dead burned (sintered) 
magnesia 

Manufacture in wnicn all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, natural 
magnesium carbonate 
(magnesite) may be used 

ex 2520 Plasters specially prepared 
for dentistry 

Manufacture in which the 
value of aH the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

-

ex 2524 Natural asbestos fibres Manufacture from asbestos 
concentrate 

ex 2525 Mica powder Grinding of mica or mica 
waste 

ex 2530 Earth colours, calcined or 
powdered 

Calcination or grinding of 
earth colours 

Chap. 26 Ores, slag and ash Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 
Chap. 27 

Mineral fuels, mineral oils 
and products of their 
distillation; bituminous 
substances; mineral waxes; 
except for 
heading Nos ex 2707 
and 2709 to 2715 for which 
the rules are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 2707 Oils in which the weight of 
the aromatic constituents 
exceeds that of the non-
aromatic constituents, being 
oils similar to mineral oils 
obtained by distillation of 
high temperature coal tar. of 
which more than 65% by 
volume distils at a 
temperature of up to 250°C 
(including mixtures of 
petroleum spirit and 
benzole), for use as power 
or heating fuels 

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (l 1 

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the 
product. However, 
materials classified within 
the same heading may be 
used provided their value 
aoes not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

ex 2709 Crude oils obtained from 
bituminous minerals 

Destructive distillation of 
bituminous materials 

1) See introductory Note 6 - Annex 1. 
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HS heading Description or product Working or processing earned out on non-onginating 
No materials that confers originating status 

(1) (2) (3),' or (4) 

2710 to 2712 Petroleum oils and oils Ooerabcns of refining and/or i 
obtained from bituminous one or more specific 
materials, other than crude; process(es)"1 

preparations not elsewhere Other operations in which ail 
specified or included. the materials used are . 
containing by weight 70% or classified within a heading 
more of petroleum oils or of other than that of the 
oils obtained from product. However. 
bituminous materials, these materials classified within 
oils being the basic the same heading may be 
constituents of the used provided their value 
preparations does not exceed 50% of the 

ex-works price of the 
Petroleum gases and other- product -
gaseous hydrocarbons 

Petroleum jelly: paraffin 
wax. microcrystalline 
petroleum wax. slack wax. 
ozokerite, lignite wax, peat 
wax, other mineral waxes 
and similar products 
obtained by synthesis or by 
other processes, whether or 
not coloured 

2713 to 2715 Petroleum coke, petroleum Operations of refining and/or 
bitumen and other residues one or more specific 
of petroleum oils or of oils process(es) (1) 
obtained from bituminous 
materials Other operations in which all 

the materials used are 
Bitumen and asphalt. classified within a heading 
natural: bituminous or oil other than that of the 
shale and tar sands; product However, 
asphaltites and asphaltic materials classified within 
rocks the same heading may be 

used provided their value 
Bituminous mixtures based does not exceed 50% of the 
on natural asphalt, on ex-works price of the 
natural bitumen, on product 
petroleum bitumen, on 
mineral tar or on mineral tar 
pitch 

See Introductory Noted - Annex I. 
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HS heading 
No 

Description ot product Working or processing carried out on non-onginating 
matenals that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

ex 
Chap. 28 

Inorganic cnemicals: organic 
or inorganic compounds or 
precious metals, of rare-
earth metals, of radioactive 
elements or of isotopes; 
except for 
heading Nos ex 2805, 
ex 2811. ex 2833 and 
ex 2840 for which the rules 
are set out below: 

Manuracture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, matenals 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 2805 "Mischmetall" Manufacture by electrolytic 
or thermal treatment in 
which the value of all the 
materials used does not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product 

ex 2811 Sulphur trioxide Manufacture from sulphur 
dioxide 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 2833 Aluminium sulphate Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

ex 2840 Sodium perborate Manufacture from disodium 
tetraborate pentahydrate 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of trie 
product 

ex 
Chap. 29 

Organic chemicals: except 
for heading Nos ex 2901, 
ex 2902. ex 2905.2915, 
2932, 2933 and 2934, for 
which the rules are set out 
below: 

Manufacture in which ail the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of ail the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-ongmating , 
materials that confers originating status 

¡D (2) (3) or (4) 

ex 2901 Acyclic hyarocaroons for 
use as power or heating 
fuels 

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process! e s ) " ' 

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the 
product. However, 
materials classified within 
the same heading may be 
used provided their value 
does not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

ex 2902 Cyclanes and cyclenes 
(other than azulenes), 
benzene, toluene, xylenes, 
for use as power or heating 
fuels 

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (1) 

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the 
product. However, 
materials classified within 
the same heading may be 
used, provided their value 
does not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

ex 2905 Metal alcohólales of 
alcohols of this heading and 
of ethanol or glycerol 

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading No 2905. 
However, metal alcohoiates 
of this heading may be 
used, provided their value 
does not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

(1) See Introductory Note 5 - Annex I. 
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HS neaaing 
No 

(D 

Description of product 

(2) 

Working or processing earned out on non-ongmaung 
materials that confers ongmating status 

(3) or (4) 

2915 

2932 

2933 

Saturated acyclic ; 
monocarboxylic acids and I 
their annydrides. halides. ! 
peroxides and peroxyacias: | 
their haiogenated, 
suiphonated. nitrated or 
nitrosated denvatives 

Heterocyclic compounds 
with oxygen hetero-atom(s) 
only: 

- Internal ethers and their 
haiogenated, 
suiphonated, nitrated or 
nitrosated denvatives 

• Cyclic acetals and internal 
hemiacetals and their 
haiogenated, 
suiphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives 

• Other 

Heterocyclic compounds 
with nitrogen hetero-atom(s) 
only: nucleic acids and their 
salts 

Manufacture from maienals 
of any heading. However, 
the value of all the materials 
of heading Nos 2915 
and 2916 used may not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product 

Manufacture from materials 
of any heading However, 
the'value of all the materials 
of heading No 2909 used 
may not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture from materials 
of any heading 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture from materials 
of any heading. However, 
the value of all the materials 
of heading Nos 2932 
and 2933 used may not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed *0% 
of the ex-work price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

2934 Other heterocyclic 
compounds 

Manufacture from materials 
of any heading. However, 
the value of all the materials 
of heading Nos 2932. 2933 
and 2934 used may not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product 

Manifacture in which the 
value of all the matenais 
used does not exceed 40% j 
of the ex-work price of the 
product i 

ex 
Chap. 30 

Pharmaceutical products; 
except for 
heading Nos 3002, 3003 
and 3004, for which the 
rules are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

-

3002 Human blood; animal blood 
prepared for therapeutic, 
prophylactic or diagnostic 
uses; antjsera and other 
blood fractions; vaccines, 
toxins, cultures of 
micro-organisms (excluding 
yeasts) and similar products: 

- Products consisting of 
two or more constituents 
which have been mixed 
together for therapeutic 
or prophylactic uses or 
unmixed products for 
these uses, put up in 
measured doses or in 
forms or packings for 
retail sale 

- Other: 

- human blood 

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading No 3002. The 
materials of this description 
may also be used, provided 
their value does not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product 

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading No 3002. The 
materials of this description 
may also be used, provided 
their value does not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product 
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I HS heading Descnpnon or product 
I No 

(') (2) 

Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers ongmating status 

(3) (4) 

animal blood prepared 
for therapeutic or 
prophylactic uses 

blood fractions other 
than antisera, 
haemoglobin and serum 
globulin 

haemoglobin, blood 
globulin and serum 
globulin 

• -other 

Manufacture rrom materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading No 3002. The 
materials of this description 
may also be used, provided 
their value does not 
exceed 20% of the ex-works 
pnce of the product 

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading No 3002. The 
materials of this description 
may also be used, provided 
their value does not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product 

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading No 3002. The 
materials of this description 
may also be used, provided 
their value does not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product 

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading No 3002. The 
materials of this description 
may also be used, provided 
their value does not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product 
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nS heading Descnption of product Working or processing earned out on non-onginating 
No materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

;co3 Medicaments (excluding Manufacture in whicn: 
and 3004 goods of heading No 3002. 

3005 and 3006) - all the materials used are 
classified within a neading 
other than that of the 
product. However. 
materials of heading No 
30Q3 or 3004 may be 
used provided their value, 
taken together, does not 
exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

ex Fertilizers; except for Manufacture in which all the Manifacture In which the 
Chap. 31 heading No ex 3105 for materials used are classified value of all the materials 

which the rule is set out within a heading other than used does not exceed 40% 
below: that of the product. of the ex-work price of the 

However, materials product 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

ex 3105 Mineral or chemical Manufacture in which: Manifacture in which the 
fertilizers containing two or - all the materials used are value of all the materials 
three of the fertilizing classified within a heading used does not exceed 40% 
elements nitrogen, other than that of the of the ex-work price of the 
phosphorous and product. However, product 
potassium: other fertilizers; materials classified within 
goods of this Chapter, in the same heading may be 
tablets or similar forms or in used provided their value 
packages of a gross weight does not exceed 20% of 
not exceeding 10 kg, except the ex-works price of the 
for: product, and 
- sodium nitrate - the value of all the 
- calcium cyanamide materials used does not 
- potassium sulphate exceed 50% of the 
- magnesium potassium ex-works price of the 

sulphate product 
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HS heading 
,\o 

Description of proauct Working or processing earned out on non-originating 
matenals that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

ex 
Chap. 32 

Tanning or dyeing extracts: 
tannins and their derivatives: 
dyes, pigments and other 
colouring matter: paints and 
varnishes: putty and other 
mastics: inks: except for: 

Manufacture in whicn ail the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in wnicn the 
value of all the matenals 
used does not exceed 40% 
of the ex-work pnee of the 
product 

ex 3201 Tannins and their salts, 
esters, ethers, and other 
derivatives 

Manufacture from tanning 
extracts of vegetable origin 

Manifacture in which the 
value of all the matenals 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

3205 Colour lakes; preparations 
as specified in Note 3 to this 
Chapter based on colour 
lakes [ l ) 

Manufacture from materials 
of any heading, except 
heading Nos 3203, 3204 
and 3205. However, 
materials from 
heading No 3205 may be 
used provided their value 
does not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 
Chap. 33 

Essential oils and resinoids; 
perfumery, cosmetic or toilet 
preparations: except for 
heading No 3301, for which 
the rule is set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

' -) Note 3 to Chaoter 32 says mat these preparations are those of a kind used for colouring any material or used as ingredients in 
the manufacturing of coounng preparations, provided they are not classified in anotner heading m Chaoter 32. 
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| HS heading 
No 

Descnption or product Working or processing earned cut on non-ongmaong 
materials that confers originating status 

(') (2) (3) -or (4) 

J 3301 

| 

Essential oils (terpeneless or 
not), including concretes and 
absolutes: resinoids; 

* concentrates of essential 
oils in fats, in fixed oils, in 
waxes or the like, obtained 
by enfleurage or 
maceration: terpenic 
by-products of the 
deterpenation of essential 
oils: aqueous distillates and 
aqueous solutions of 
essential oils 

Manufacture from materials 
of any neaaing, including 
materials of a different 
"grouo" : i ' in this heading. 
However, materials of the 
same group may be used, 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in whicn the 1 

value of all the materials 
used does not exceed 40% , 
of the ex-work price of the 
product j 

ex 
Chap. 34 

Soap, organic surface-active 
agents, washing 
preparations, lubricating • 
preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, 
polishing or scouring 
preparations, candles and 
similar articles, modelling 
pastes, "dental waxes" and 
dental preparations with a 
basis of plaster; except for 
heading Nos ex 3403 
and 3404, for which the 
rules are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 3403 Lubricating preparations 
containing petroleum oils or 
oils obtained from 
bituminous minerals, 
provided they represent less 
than 70% by weight 

Operations of refining and/or 
one or more specific 
processes) (2> 

Other operations in which aU 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the 
product. However, 
materials classified within 
the same heading may be 
used provided their value 
does not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

^ A "jrcuD" is regarceQ as any car: 01" the heading seoaratea from the rest zy a semi-colon. 
l2) See introductory Note 5 - Annex I. 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-ongmating 
materials that confers originating status 

(1) (2) C) or ( 4 ) 

3404 Artificial waxes and 
prepared waxes: 

- Artificial waxes and 
prepared waxes with a 
basis of paraffin, 
petroleum waxes, waxes 
obtained from bituminous 
minerals, slack wax or 
scale wax 

Manufacture in whicn all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

- Other Manufacture from materials 
of any heading, except: 
- hydrogenated oils having 

the character of waxes of 
heading No 1516 

- fatty acids not chemically 
defined or industrial fatty 
alcohols having the 
character of waxes of 
heading No 1519 

- materials of 
heading No 3404 

However, these materials 
may be used provided their 
value does not exceed 20% 
of the ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 
Chap. 35 

Albuminoidal substances; 
modified starches; glues; 
enzymes; except for 
heading Nos 3505 and 
ex 3507 for which the rules 
are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their vaiue does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

3505 Dextrins and other modified 
starches (for example, 
pregelatinized or estenfied 
starcnes); glues based on 
starches, or on dextrins or 
other moaified starches: 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-onginaung 
materials that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

- Starcn ethers and esters . Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading No 3505 

- Other Manufacture from materials 
of any heading, except 
those of heading No 1108 

ex 3507 Prepared enzymes not 
elsewhere specified or 
included 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

-

Chap. 36 Explosives; pyrotechnic 
products; matches; 
pyrophoric alloys; 'certain 
combustible preparations 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 
Chap. 37 

Photographic or 
cinematographic goods; 
except for 
heading Nos 3701, 3702 
and 3704 for which the rules 
are set out below: * 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

3701 Photographic plates and film 
in the flat, sensitized, 
unexposed, of any material 
other than paper, 
paperboard or textiles; 
instant pnnt film in the flat, 
sensitized, unexposed, 
whether or not in packs: 
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hS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-onginaung 
materials that confers onginating status 

( D 
I 

( 2 ) or (4) 

1 

- Instant print film for colour 
pnotography, in packs 

Manufacture i n wnich ail Lie 
materials used are classified 
within a heading other than 
heading Nos 3 7 0 1 or 3 7 0 2 . 
However, materials from 
heading No 3 7 0 2 may be 
used provided their value 
does not exceed 3 0 % of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in wnich the 
value of all the materials 
used does not exceed 4 0 % 
of the ex-work price of the 
product 

- Other Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
heading No 3 7 0 1 or 3 7 0 2 . 
However, materials from 
heading Nos 3 7 0 1 and 3 7 0 2 
may be used provided their 
value taken together, does 
not exceed 2 0 % of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the ! 
value of all the materials 
used does not exceed 4 0 % 
of the ex-work price of the 
product 

3 7 0 2 Photographic film in rolls, 
sensitized, unexposed, of 
any material other than 
paper, paperboard or 
textiles: instant print film in 
rolls, sensitized, unexposed 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
heading Nos 3 7 0 1 or 3 7 0 2 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 4 0 % 
of the ex-work price of the 
product 

3 7 0 4 

ex 
Chap. 3 8 

Photographic plates, film 
paper, paperboard and 
textiles, exposed but not 
developed 

Miscellaneous chemical 
products; except for 
heading Nos 3 8 0 1 . ex 3 8 0 3 , 
ex 3 8 0 5 , ex 3 8 0 6 . ex 3 8 0 7 . 
3 8 0 8 to 3 8 1 4 , 3 8 1 8 to 3 8 2 0 . 
3 8 2 2 and 3 8 2 3 for which the 
rules are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used ate classified 
within a heading other than 
heading Nos 3 7 0 1 to 3 7 0 4 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 2 0 % of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 4 0 % 
of the ex-work price of the 
product 
Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 4 0 % 
of the ex-work price of the 
product 
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i nS heading 
i No 

Description of product Working or crocessing earned out on non-originating 
materials that confers onginating status • 

1 (i) (2) (3) or ' (4) 

2801 Artificial graphite: colloidal or 
semi-colloidal graphite; 
preparations based on 
graphite or other carbon in 
the form of pastes or other 
semi-manufactures: 

- Colloidal graphite in 
suspension in oil and 
semi-colloidal graphite: 
carbonaceous pastes for 
electrodes 

Manufacture in which the 
value of all :he materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works pnee of the 
product 

- Graphite in paste form, 
being a mixture of more 
than 30% by weight of 
graphite with mineral oils 

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
heading No 3403 used does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the I 
value of all the materials 
used does net exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

- Other Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 
However, materials 
classified within the same 
heading may b« used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 3803 Refined tall oil Refining of crude tall oil Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does riot exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 3805 Spirits of sulphate 
turpentine, purified 

Purification by distillation or 
refining of raw spirits of 
sulphate turpentine 

Manifacture in which the 
value of all the materials j 
used does not exceed 40% j 
of the ex-work price of the i 
product 

ex 3806 Ester gums Manufacture from resin 
acids 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the I 
product 

ex 3807 Wood pitch (wood tar pitch) Distillation of wood tar Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the i 
product 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers originating status 

(') (2) (3) or (4) 

3308 Insecticides, rodenacides, 
fungicides, herbicides, 
anti-sprouting products and 
plant-growth regulators, 
disinfectants and similar 
products, put up in forms of 
packings for retail sale or as 
preparations or articles (for 
example, sulphur-treated 
bands, wicks and candles, 
and fly-papers) 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
products 

3809 Finishing agents, dye 
earners to accelerate the 
dyeing or fixing of dyestuffs 
and other products and 
preparations (for example, 
dressings and mordants), of 
a kind used in the textile, 
paper, leather or like 
industries, not elsewhere 
specified or included 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
products 

3810 Pickling preparations for 
metal surfaces; fluxes and 
other auxiliary preparations 
for soldering, brazing or 
welding; soldering, brazing 
or welding powders and 
pastes consisting of metal 
and other materials; 
preparations of a kind used 
as cores or coatings for 
welding electrodes or rods 

Manufacture in which the 
value of ail the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
products 

3811 Anti-knock preparations, 
oxidation inhibitors, gum 

'inhibitors, viscosity 
improvers, anti-corrosive 
preparations and other 
prepared additives, for 
mineral oils (including 
gasoline) or for other liquids 
used for the same purposes 
as mineral oils: 
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• hS heading 
! No 

Description of product Working or processing earned out on non-originating ( 

materials that confers originating status | 

(1) (2) (3) or (4) ! 

- Prepared additives for 
lubncabng oil. containing 
petroleum oils or oils 
obtained from bituminous 
minerals 

Manufacture in wnich the 
value of all the materials of 
heading No 3811 used does 
not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

- Other Manufacture in which the 
value of alt the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

3812 Prepared rubber 
accelerators; compound 
plasncizers for rubber or 
plastics, not elsewhere 
specified or included; 
anti-oxidizing preparations 
and other compound 
stabilizers for rubber or 
plastics 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

3813 Preparations and charges 
for fire-extinguishers; 
charged fire-extinguishing 
grenades 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

3814 Organic composite solvents 
and thinners, not elsewhere 
specified or included; 
prepared paint or vanish 
removers 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

3818 Chemical elements doped 
for use in electronics, in the 
form of discs, wafers or 
similar forms; chemical 
compounds doped for use in 
electronics 

Manufacture in which the 
value of all the ^materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

3819 Hydraulic brake fluids and 
other prepared liquids for 
hydraulic transmission, not 
containing or containing less 
than 70% by weight of 
petroleum oils or oils 
obtained from bituminous 
minerals * 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 
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Description .of product 

(2) 

Working or processing earned out on non-onginaong 
materials that confers onginating status 

(3) 

Anti-freezing preparations 
and prepared de-icing fluids 

Composite diagnostic or 
laooratory reagents, other 
than those of 
heading No 3002 or 3006 

Prepared binders for 
foundry moulds or cores; 
chemical products and 
preparations of the chemical 
or allied industries (including 
those consisting of mixtures 
of natural products), not 
elsewhere specified or 
included: residual products 
of the chemical or allied 
industries, not elsewhere 
specified or included: 

- The following of this 
heading: 

— Prepared binders for 
foundry moulds or 
cores based on 
natural resinous 
products 

— Naphthenic acids, their 
water insoluble salts 
and their esters 

— Sorbitol other than that 
of heading No 2905 

— Petroleum 
sulphonates, excluding 
petroleum sulphonates 
of alkali metals, of 
ammonium or of 
ethanolamines; 
thiophenated 
sulphonic acids of oils 
obtained from 
bituminous minerals, 
and their salts 

— Ion exchangers 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-work price of the 
product 



— 273 — 

HS heading 
No 

Description of product Worxing or processing earned out on non-originating 
materials that confers originating status 

(D 
i 

(2) (3) or (4) 

i 
— Getters for vacuum 

tubes 

—; Alkaline iron oxide tor 
the purification of gas 

— Ammoniacal gas 
liquors and spent 
oxide produced in coal 
gas purification 

— Sulphonaphthenic 
acids, their water 
insoluble salts and 
their esters 

--

— Fusel oil and Dippers 
oil 

— Mixtures of salts 
having different anions 

— Copying pastes with a 
basis of gelatin, 
whether or not on a 
paper or textile 
backing 

- Other 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

-

ex 3901 to 
3915 

Plastics in primary forms, 
waste, parings and scrap, of 
plastic; except for 
heading No ex 3907 for 
which the rule is set out 
below: 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-originaong 
materials that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

- Addition 
homopolymenzarjon 
products 

Manufacture in wnich: 
- the value of all the 

materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- the value of any materials 
of Chapter 39 used does 
not exceed 20% of the 
ex-works price of the 
product (]' 

Manifacture in wnich the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-work price of the 
product 

- Other Manufacture in which the 
value of the materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product (1) 

Manifacture in which the I 
value of ail the materials 
used does not exceed 25% • 
of the ex-work price of the 
product 

ex 3907 Copolymer, made from 
polycarbonate and 
acrylonitrile-butadiene-
styrene copolymer (ABS) 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, materials 
classified within the same 
heading may be used 
provided their value does 
not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product (1) 

ex 3916 to 
3921 

Semi-manufactures and 
articles of plastics; except 
for heading Nos ex 3916, ex 
3917, ex 3920 and ex 3921, 
for which the rules are set 
out below: 

- Flat products, further 
worked than only 
surface-worked or cut into 
forms other than 
rectangular or square: 
other products, further 
worked than only surface-
worked 

Manufacture in which the 
value of any materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 50% of the ex-works 
price of the product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-work price of the 
product 

- Other: 

He case of the sroducts comooseo ot materials classified within Borti heading Nos 3901 to 390S. on me one nand. and within 
heading Nos 3907 :o 3911. on :ne other hand, this restnction only aooues to that grouD ol materials which creoominates oy weignt in 
•-he proouc! 
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HS heading 
No 

Descnption of product Working or processing carried out on non-onginating 
materials that confers onginating status ! 

(1) (2) (3) or (4) ! 

— Acdition 
homopolymerization 
products 

Manufacture in wnich: 
- the value of all the 

materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- the value of any materials 
of Chapter 39 used does 
not exceed 20% of the 
ex-works pnce of the 
product (i* 

Manifacture in whicn the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-work price of the 
product 

— Other Manufacture in which the 
value of any materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 20% of the ex-works 
price of the product (1) 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 3916 and 
ex 3917 

Profile shapes and tubes Manufacture in which: 
- the value of all the 

materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- the value of any materials 
classified within the same 
heading as the product 
does not exceed 20% of 
the ex-works price of the 
product 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 3920 lonomer sheet or film Manufacture from a 
thermoplastic partial salt 
which is a copolymer of 
ethylene and metacryfic acid 
partly neutralized with metal 
ions, mainly zinc and sodium 

Manifacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-work price of the 
product 

ex 3921 Foils of plastic, metallized 
Manufacture from highly 
transparent polyester foils 
with a thickness of less 
than 23 micron (21 

Manifacture in which the 
value of ail the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-work price of the 
product 

3922 to 3926 Articles of plastics Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

in the case of the products comoosed of matenals classified within both heading Nos 3901 to 3906, on the one hand, and within 
heading Nos 3907 to 3911, on the other hand, this restnction only applies to that group of matenals which predominates by weight in 
the product. 

The following foils shall be considered as highly transparent: foils, the optical dimming of whicn - measured according to ASTM-
• 1003*16 by Garoner Hazemeter (i.e. Hazefactorj - is less than 2%. 
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1 HS heading 

No 
Descnption ot product Working or processing carried out on non-originating 

materials that confers originating status 

! 0 ) 

(2) (3) or (4) 

ex 
: Chap. 40 

i 

Rubber and articles thereof; 
except for 
heading Nos ex 4001, 4005. 
4012 and ex 4017 for which 
the rules are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 4001 Laminated slabs or crepe 
rubber for shoes 

Lamination of sheets of 
natural rubber 

4005 Compound rubber, 
unvulcanized. in primary 
forms or in plates, sheets or 
strip 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used, except natural rubber, 
does not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

4012 Retreaded or used 
pneumatic tyres of rubber; 
solid or cushion tyres, 
interchangeable tyre treads 
and tyre flaps, of rubber. 

- Retreaded pneumatic, 
solid or cushion tyres, of 
rubber 

- Other 

Retreading of used tyres 

Manufacture from materials 
of any heading, except 
those of heading Nos 4011 
or 4012 

ex 4017 Articles of hard rubber Manufacture from hard 
rubber 

ex 

Chap. 41 

ex 4102 

Raw hides and skins (other 
than furskins) and leather; 
except for 
heading Nos ex 4102, 4104 
to 4107 and 4109 for which 
the rules are set out below: 

Raw skins of sheep or 
lambs, without wool on 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Removal of wool from 
sheep or Iamb skins, with 
wool on 

4104 to 4107 Leather, without hair or 
wool, other than leather of 
heading Nos 4108 or 4109 

Retanning of pre-tanned 
leather 
or 
Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 
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j HS heading 
| No 

Descnption of product Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers onginating status 

(D (2) (3) or (4) 

•1109 Patent leather and patent 
laminated leather; 
metallized leather 

Manufacture from leather of 
heading Nos 4104 to 4107 
provided its value does not 
exceed 50% of the ex-works 
price of the product 

Chap. 42 Articles of leather; saddlery-
and harness; travel goods, 
handbags and similar 
containers; articles of animal 
gut (other than silk worm 
gut) 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 
Chap. 43 

Furskins and artificial fur; 
manufactures thereof; 
except for 
heading Nos ex 4302 
and 4303 for which the rules 
are set out below 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 4302 Tanned or dressed furskins, 
assembled: 

- Plates, crosses and 
similar forms 

- Other 

Bleaching or dyeing, in 
addition to cutting and 
assembly of non-assembled 
tanned or dressed furskins 

Manufacture from 
non-assembled, tanned or 
dressed furskins 

4303 Articles of apparel, clothing 
accessories and other 
articles of furskin 

Manufacture from 
non-assembled tanned or 
dressed furskins of 
heading No 4302 

ex Chap. 44 Wood and articles of wood; 
wood charcoal; except for 
heading Nos ex 4403, 
ex 4407, ex 4408, 4409, 
ex4410toex4413, 
ex 4415. ex 4416, 4418 and 
ex 4421 for which the rules 
are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 4403 Wood roughly squared Manufacture, from wood in 
the rough, whether or not 
stripped of its bark or merely 
roughed down 
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Working or processing earned out on non-onginaong 
materials that confers originating status 

( 3 ) (4) 

ex 4407 

ex 4408 

ex 4409 

ex 4410 to 
ex 4413 

ex 4415 

ex 4416 

Wood sawn or chipped 
lengthwise, sliced or peeled, 
of a thickness 
exceeding 6 mm, planed, 
sanded or finger-jointed 

Veneer sheets and sheets 
for plywood, of a thickness 
not exceeding 6 mm, 
spliced, and other wood 
sawn lengthwise, sliced or 
peeled of a thickness not 
exceeaing 6 mm, planed, 
sanded or finger-jointed 

Wood (including strips and 
friezes for parquet flooring, 
not assembled) continuously 
shaped (tongued, grooved, 
rebated, chamfered, 
V-joined, beaded, moulded, 
rounded or the like) along 
any of its edges or faces, 
whether or not planed, 
sanded or finger-jointed: 

- Sanded or finger-jointed 

- Beadings and mouldings 

- Other 

Beadings and mouldings, 
including moulded skirting 
and other moulded boards 

Packing cases, boxes, 
crates, drums and similar 
packings, of wood 

Casks, barrels, vats, tubs 
and other coopers' products 
and parts thereof, of wood 

Planing, sanaing or 
finger-jointing 

Splicing, planing, sanding or 
finger-jointing 

Sanding or finger-jointing 

Beading or moulding 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
of the product 

Beading or moulding 

Manufacture from boards 
not cut to size 

Manufacture from riven 
staves, not further worked 
than sawn on the two 
pnncioal surfaces 
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HS heaaing 
No 

Description ot product Working or processing carried out on non-originating 
matenals that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

4418 Builders' joinery and 
carpentry of wood, including 
cellular wood panels, 
assembled parquet panels, 
shingles and shakes: 

- Builders' joinery and 
carpentry of wood 

- Beadings and mouldings 

- Other 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, cellular wood 
panels, shingles and shakes 
may be used 

Beading or moulding 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

-

ex 4421 Match splints; wooden pegs 
or pins for footwear 

Manufacture from wood of* 
any heading except drawn 
wood of heading No 4409 

ex 
Chap. 45 

Cork and articles of cork; 
except for heading No 4503 
for which the rule is set out 
below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

4503 Articles of natural cork Manufacture from cork of 
heading No 4501 

Chap. 46 Manufactures of straw, of 
esparto or of other plaiting 
materials; basketware and 
wickerwork 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Chap. 47 Pulp of wood or of other 
fibrous cellulosic material: 
waste and scrap of paper or 
paperboard 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Chap. 48 Paper and paoerboard; 
articles of paper pulp, of 
paper or of paperboard: 
except for 
heading Nos ex 4811, 4816, 
4817. ex 4818. ex 4819. 
ex 4820 and ex 4823 for 
which the rules are set out 
below: 

Manufacture in which all the 
matenals used are classified 
within a heading other than 
that of the product 
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hS heading 
[ No 

Description of product Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) ; 

I ex 4811 Paper and paperboard. 
ruled, lined or squared only 

Manufacture from 
paper-making materials of 
Chapter 47 

\ 
! 4816 Carbon paper, self-copy 

paper and other copying or 
transfer papers (other than 
those of heading No 4809), 
duplicator stencils and offset 
plates, of paper, whether or 
not put up in boxes 

Manufacture from 
paper-making materials of 
Chapter 47 

4817 Envelopes, letter cards, 
plain postcards and 
correspondence cards, of 
paper or paperboard; boxes, 
pouches, wallets and writing 
compendiums, of paper or 
paperboard. containing an 
assortment of paper 
stationery 

Manufacturing m which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

* 

ex 4818 Toilet paper Manufacture from 
paper-making materials of 
Chapter 47 

ex 4819 Cartons, boxes, cases, bags 
and other packing 
containers, of paper, 
paperboard, cellulose 
wadding or webs of 
cellulose fibres 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

ex 4820 Letter pads Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

ex 4823 Other paper, paperboard. 
cellulose wadding and webs 
of cellulose fibres, tut to 
size or shape 

Manufacture from 
paper-making materials of 
Chapter 47 

# 
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HS heading 
No 

Descnption of product Working or processing earned.out on non-originating 
materials that confers originating status 

' (D (2) (3) or (4) 

ex 
Chap. 49 

Printed books, newspapers, 
pictures and other products 
of the printing industry: 
manuscripts, typescripts and 
plans; except for 
heading Nos 4909 and 4910 
for which the rules are set 
out below 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

4909 Printed or illustrated 
postcards; printed cards 
bearing personal greetings, 
messages or 
announcements, whether or 
not illustrated, with or 
without envelopes or 
trimmings 

Manufacture from materials, 
not classified within 
heading Nos 4909 or 4911 

-

4910 Calendars of any Kind, 
printed, including calendar 
blocks: 

- Calendars of the 
"perpetual" type or with 
replaceable blocks 
mounted on bases other 
than paper or paperboard 

-Other 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture from materials 
not classified in 
heading Nos. 4909 or 4911 

ex 
Chap. 50 

Silk: except for heading Nos 
ex 5003. 5004 to ex 5006 
and 5007 for which the rules 
are set out below 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 5003 Silk waste (including 
cocoons unsuitable for 
reeling, yam waste and 
gametted stock), carded or 
combed 

Carding or combing of silk 
waste 



hS neaamg Description of product Working cr processing carried out on non-originating 
No materials that confers onginating status 

(D (2) (3) or (4) 

5004 to Silk yarn and yarn spun from Manufacture from (!': 
5006 silk waste - raw silk or silk waste 

carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning. 

- other natural fibres not 
carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper-making materials 

5007 Woven fabncs of silk or of 
silk waste: 

- incorporating rubber Manufacture from single 
thread yam (1) 

- Other Manufacture from (1): 
- coir yam, 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper 
or 
Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerizing, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing. 
permanent finishing, 
decatizing, impregnating, 
mending and burling) where 
the value of the imprinted 
fabric used does not 
exceed 47.5% of the 
ex-works price of the 
product 

'«) For special conditions relating to products made of a mature of textile materials, see Introductory Nate 4. 



HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-onginating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or 

i ex 
Chap. 5t 

Wool, fine or coarse animal 
hair; horsehair yam and 
woven fabric; except for 
heading Nos 5106 to 5110 
and 5111 to 5113 for which 
the rules are set out below: 

Manufacture in which all the 
matenals used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

5106 to 5110 Yam of wool, of fine or 
coarse animal hair or of 
horsehair 

Manufacture from <1): 
- raw silk or silk waste 

carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- natural fibres not carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper-making materials 

-

5111 to 5113 Woven fabrics of wool, of 
fine or coarse animal hair or . 
of horsehair: 

- Incorporating rubber 
thread 

- Other 

Manufacture from single 
yam (l 1: 

Manufacture from (1): 
- coir yam, 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

-paper 

or 

/ 

> 

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerizing, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 

") For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 4 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing cameo out on non-onginanng i 

matenals that confers onginating status 

(D (2) (3) or (4) 

decatizing, impregnating, 
mending and burling) where 
the value of the unpnnted 
faerie used does not 
exceed 47,5% of the 
ex-works price of the 
product 

ex 
Chap. 52 

Cotton; except for 
heading Nos 5204 to 5207 
and 5208 to 5212 for which 
the rules are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

5204 to 5207 Yarn and thread of cotton Manufacture from (i 1: 
- raw silk or silk waste 

carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- natural fibres not carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning, 

- chemical materials or 
' textile pulp, or 
- paper-making materials 

5208 to 5212 Woven fabrics of cotton: 

- incorporating rubber 
thread 

Manufacture from single 
yam (1) 

- Other Manufacture from (1): 
- coir yam, 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or paper 

or 

Printing accompanied by 
at least two preparatory or 
finishing operations (sucn 
as scouring, bleaching. 

Manufacture from (1): 
- coir yam, 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or paper 

or 

Printing accompanied by 
at least two preparatory or 
finishing operations (sucn 
as scouring, bleaching. 

For special conditions relating to products mace of a mixture of textile matenals. see Introductory Note 4 
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HS heading 
No 

Description of proauct Working or processing carneo out on non-onginatmg 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

mercerizing, neat setting, 
raising, calenaenng. snnnK 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatizing, impregnating, 
mending and burling) wnere 
the value of the unpnnted 
fabric used does not 
exceed 47,5% of the 
ex-works price of the product 

ex 
Chap. 53 

Other vegetable textile fibres; 
paper yarn ana woven fabrics 
of paDer yarn; except for 
heading Nos 5306 to 5308 
and 5309 to 5311 for which 
the rules are set out below 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

-

5306 to 5308 Yam of other vegetable 
textile fibres; paper yarn 

Manufacture from (t1: 
- raw silk or silk waste 

carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- natural fibres not carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper-making materials 

5309 to 
5311 

Woven fabrics of other 
vegetable textile fibres; 
woven fabnos of paper yam. 

- incorporating rubber thread Manufacture from single 
yarn (1) 

,J) For special conoitions relating to products maae of a mixture of textile matenais. see introductory Note 4 
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HS heading Description ot product Worxing or processing carried out on non-originating 
No materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

- Other Manufacture from {I' 
- coir yarn, 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper 

or 

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scounng, bleaching, 
mercerizing, heat setting. 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing. 
decatizing, impregnating. 
Mending and burling) where 
the value of the unprinted 
fabric used does not 
exceed 47,5% of the 
ex-works pnce of the product 

5401 to 5406 Yarn, monofilament and Manufacture from (1): 
thread of man-made - raw silk or silk waste 
filaments carded or combed or 

otherwise prepared for 
spinning. 

- natural fibres not carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning. 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper-making materials 

5407 to 5408 Woven fabrics of man-made 
filament yarn. 

- incorporating ruDber thread Manufacture from single 
yarn (i) 

' 10) For sœciai conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see introductory Note 4 
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HS neading Description or proauct •VorKing or processing carried out on non-originating 
No mataríais that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) ' 

- Ctner Manufacture from (i'-
- coir yarn, 
- natural fibres, 
- man-maae staple fibres 
not caraed or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper 

or 

Printing accompanied by at 1 A least two preparatory or 
finishing operations (such as -
scouring, bleaching. 
mercerizing, heat setting,. 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatizing, impregnating. 
mending and buriing) where 
the value of the unprinted 
fabric used does not 
exceed 47,5% of the 
ex-works price of the product 

5501 to 5507 Man-made staple fibres Manufacture from chemical 
materials or textile pulp 

5508 to 5511 Yarn and sewing thread Manufacture from (i): 
- raw silk or silk waste 

carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning. 

- natural fibres not carded or 
combed or otherwise 
prepared for spinning. 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper-making materials J 

I l)For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 4 
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HS heading Descnption of product WorKing or processing earned out on non-originating 
No materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) ; 

5512 to 5516 Woven faorics ot man-maae 
staple fibres: 

- incorporating rubber Manufacture from single 
thread yarn (1) 

- Other Manufacture from (i>: 
- coir yam. 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper 

or 

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerizing, heat setting. 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatjzing, impregnating, 
mending and burling) where 
the value of the unprinted 
fabric used does not 
exceed 47,5% of the 
ex-works price of the 
product 

ex Wadding, felt and Manufacture from (1): 
Chap. 56 non-woverts; special yarins; - coir yam. 

twine, cordage, ropes and - natural fibres, 
cables and articles thereof; - chemical materials or 
except for textile pulp, or 
heading Nos 5602, 5604, - paper making materials 
5605 and 5606, for which 

- paper making materials 
the rules are set out below: 

-I For soecial conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Mole i 
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HS heading 
No 

Description of product Working or crocessing earned out on non-originating ; 
matenals that confers originating status 

(1) (2) (2) or (i\ ! 
5602 Felt, whether or not 

impregnated, coated, 
covered or laminated: 
- Neeoleloom felt Manufacture from (t1: 

- natural fibres, 
- cnemical materials or 

textile pulp 
However: 
- polypropylene filament of 

heading No 5402, 
- polypropylene fibres of 

heading No 5503 or 5506 
or 

- polypropylene filament 
tow of heading No 5501 

Manufacture from (t1: 
- natural fibres, 
- cnemical materials or 

textile pulp 
However: 
- polypropylene filament of 

heading No 5402, 
- polypropylene fibres of 

heading No 5503 or 5506 
or 

- polypropylene filament 
tow of heading No 5501 

-

of which the denomination in 
all cases of a single filament 
or fibre is less than 9 decitex 
may be used provided their 
value does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

-Other Manufacture from 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

made from casein, or 
- chemical materials or 

textile pulp 

5604 Rubber thread and cord, 
textile covered; textile yam, 
and strip and the like of 
heading No 5404 of 5405, 
impregnated, coated, 
covered or sheathed with 
rubber or plastics: 

- Rubber thread and cord, 
textile covered 

Manufacture from rubber 
thread or cord, not textile 
covered 

Manufacture from rubber 
thread or cord, not textile 
covered i 

special conaitions relating to oroducts made of a mixture of textile materials, see introouctory Note 4 
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P S heading 
No 

Description of product Working or processing carnea out on non-ongmating I 
matenals that confers originating status 

(1) .• (2) (3) or (4) i 

- Other Manufacture from (i 
- natural fibres not carded 

or combed or otherwise 
processed for spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper-making materials 

56Q5 Metallized yarn, whether or 
not gimped, being textile 
yarn, or strip or the like of 
heading No 5404 or 5405, 
combined with metal in the 
form of thread, strip or 
powder or covered with 
metal 

Manufacture from (1); 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper-making materials 

5606 Gimped yam, and strip and 
the like of heading No 6404 
or 5405, gimped, other than 
those of heading No 5605 
and gimped horsehair yam; 
chenille yam; loop wale-yam 

Manufacture from (1): 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, 

- chemical materials or 
textile pulp, or 

- paper-making materials 

'!•*> Per special conations relating to products trade ol » mature textt» rr̂ enals see lntroc*«ory 
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HS heading Description or product Working or processing earned out on non-onginating 
No materials that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

Chap. 57 Carpets and other textile 
floor coverings: 

- Ot needleloom felt Manufacture from '" : 
- natural fibres, or 
- chemical materials or 

textile pulp 

However: 

- polypropylene filament of 
heading No 540Z, 

- polypropylene fibres of 
heading No 5503 or 
5506 or 

- polypropylene filament 
tow of heading No 5501, 

of which the denomination 
in all cases of a single 
filament or fibre is less 
than 9 decitex may be used 
provided their value does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

- Of other felt Manufacture from : (1) 
- natural fibres not carded 

or combed or otherwise 
processed for spinning. 
or 

- chemical materials or 
textile pulp 

- Other textile coverings Manufacture from: (1) 
- coir yarn, 
- synthetic or artificial 

filament yarn, 
- natural fibres, or 
- man-made staple fibres 

not carded or comDed or 
otherwise processed for 
spinning 

Far sDecial conditions relating to products made of a mixture of textile matenals. see introductory Note 4. 
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HS heading 
No 

Descnpnon of product Working or processing carried out on non-onginating 
materials that confers originating status 1 

( D (2) (3) or (4) 

ex 
Chap 58 

Special woven fabrics', turteo 
textile fabrics: lace, 
tapestries; tnmmings: 
embroidery; exceot for 
heaaing Nos 5805 and 5810 
forwnicn the rules are set 
out Below. 

- ComDined with rubber 
thread 

- Otner 

Manufacture from single 
yarn 1 1 1 

Manufacture from (t). 
- natural fibres. 
- man-made staple fibres 
not carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or 

- chemical materials or 
textile pulp, 

or 

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerizing, heat setting, 
raising, calendenng, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatizing, impregnating, 
mending and burling) where 
the value of the unprinted 
fabric used does not 
exceed 47.5% of the 
ex-works price of the product 

5805 Hand-woven tapestries of the 
types gobelins, flanaers, 
aubusson. beauvais and the 
like, and needle-worked 
tapestries (for example, petit 
point, cross stitch), whether 
or not made up 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

For special conamons reiaiing to products maae of a mixture of textile materials, see introductory Note 
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H S heaaing 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers onginating status 

0) (2) (3) or (4) 

5310 Erncrcicery in the piece, in 
strips or in motifs 

Manufacture in wnicrr 
- all the materials usea are 

classified within a neading 
otner than that of the 
orcauct. and 

- the value of all the -
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works pnee of the 
product 

5901 Textile fabrics coated with 
gum or amylaceous 
substances of a kind used for 
the outer covers of books or 
the like: tracing cloth: 
prepared painting canvas; 
buckram and similar 
stiffened textile fabncs of a 
kind used for hat foundations 

Manufacture from yarn 

-

5902 Tyre cord fabric of high 
tenacity yarn of nylon or 
other polyamides, polyesters 
or viscose rayon: 

- containing not more than 
90 % by weight of textile 
materials 

Manufacture from yam 

- Other Manufacture from chemical 
materials or textile pulp 

5903 Textile fabrics impregnated, 
coated, covered or 
laminated with plastics, 
other than those of 
heading No 5902 

Manufacture from yam 

5904 Linoleum, whether or not cut 
to shape; floor coverings 
consisting of a coating or 
covering applied on a textile 
backing, whether or not cut 
to shape 

Manufacture from yam (i> 

=9 

115 ) For special conditions relating to products made of a mixture of textile matenals. see introductory Note •*. 
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j HS heading Description or product Working or processing earned out on non-originating 
j No materials that confers onginating status 

! ( 1 ) (2) (3) or (4) | 

\ 5905 Textile wail coverings: 

I I - Impregnated, coated, Manufacture from yarn: 
I covered or laminated 

with rubber, plastics or 
other materials 

-Other Manufacture from (1): 
-coir yam, 
- natural fibres. 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or 

- chemical materials or 
textile pulp, 

or 

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching. 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing. 
decab'sing, impregnating, 
mending and burling) where 
the value of the unprinted 
fabric used does not 
exceed 47,5% of the 
ex-works price of the 
product 

5906 Rubberized textile fabrics. 
other than those of 
heading No 5902: 

- Knitted or crocheted Manufacture from (i 1: 
fabrics - natural fibres. 

- man-made staple fibres 
not carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or 

- chemical materials or 
j textile pulp 

I 
I - Other fabrics made of Manufacture from chemical 
j synthetic filament yam. materials 
i containing more than 

90% by weight of textile 
materials 

- Other Manufacture from yarn 

' 16) For special conaitions relating to products made of a mixture of textile matenais. see introductory Note 4 



I HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers onginating status 

(1) (2) (3) or (4) 

! 5907 
j 

Textile fabncs otherwise 
impregnated, coated or 
covered; painted canvas 
being theatrical scenery, 
studio backctoths or the like 

Manufacture irom yam 

5908 Textile wicks, woven, plaited 
or knitted, for lamps, stoves, 
lighters, candles or the like; 
incandescent gas mantles 
and tubular knitted gas 
mantle fabric therefor, 
whether or not impregnated: 

- Incandescent gas 
mantles, impregnated 

- Other 

Manufacture from tubular 
knitted gas mantle fabric 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

-

5909 to 5911 Textile articles of a kind 
suitable for industrial use: 

- Polishing discs or rings 
other than of felt of 
heading No 5911 

- Other 

Manufacture from yam or 
waste fabrics or rags of 
heading No 6310 

Manufacture from (i>: 
- coir yam, 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or 

- chemical materials or 
textile pulp 

-

'l7)For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 4 
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j HS heading No 
Description of product Working or processing carried out on non-originating 

materials that confers originating status 

(1) 
I 

(2) (3) or (4) 

I Chap. 50 Knitted or crocheted fabncs Manufacture from (1). 
- natural fibres. 
- man-made staple 

fibres not carded or 
combed or otherwise 
processed for 
spinning, or 

- chemical materials or 
textile pulp 

Chap. 61 Articles of apparel and 
clothing accessories, knitted 
or crocheted: 

- Obtained by sewing 
together or otherwise 
assembling, two or more 
pieces of knitted or 
crocheted fabric which 
have been either cut to 
form or obtained directly 
to form 

Manufacture from 
yarn<n<2) 

- Other Manufacture from (1): 
- natural fibres. 
- man-made staple 

fibres not carded or 
combed or otherwise 
processed for spinning, 
or 

- chemical materials or 
textile pulp 

Manufacture from (1): 
- natural fibres. 
- man-made staple 

fibres not carded or 
combed or otherwise 
processed for spinning, 
or 

- chemical materials or 
textile pulp 

ex 
Chap. 62 

Articles of apparel and 
clothing accessones. not 
knitted or crocheted; 
except for 
heading Nos ex 6202. 
ex 6204. ex 6206, ex 6209. 
ex 6210. 
5213, 6214. ex 6216 and 
6217 for which the rules 
are set out below: 

Manufacture from 
yamfi»(2> 

ex 6202. 
ex 6204. 
ex 6206, 
and 

• ex6209 

Women's, girls' and babies' 
clothing and clothing 
accessories for babies, 
embroidered 

Manufacture from yam (2) 
or 
Manufacture from 
unembraidered fabric 
provided the value of the 
unembraidered fabnc used 
does not exceed 40% of 
the ex-works pnce of the 
product (21 

11 SI For special conditions relating to oroducts made of a mature of textile matenaß. see Introductory Mote 4. 
(2) See Introductory Mole S 
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HS heading 
No 

Description or product Working or processing earned out on non-ongmating 
materials that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

« 6210 and 
ex 5216 

Fire-resistant equipment of 
fabnc covered with foil of 
alummizeo polyester 

Manufacture from yarn ;,:) 
or 
Manufacture from unccated 
fabric provided the value cf 
the uncoated fabnc used 
does not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product (2) 

6213 
and 6214 

Handkerchiefs, shawls, 
scarves, mufflers, mantillas, 
veils and the like: 

- Embroidered 

=• Other 

Manufacture from 
unbleached single 
yam ( l ' p ' 
or 
Manufacture from 
unembroidered fabric 
provided the value of the 
unembroidered fabric used 
does not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product (2) 

Manufacture from 
unbleached single yam (2) 

6217 Other made up clothing 
accessories; parts of 
garments or of clothing 
accessories, other than 
those of heading No 6212: 

- Embroidered Manufacture from yam (1) 
or 
Manufacture from 
unembroidered fabric 
provided the value of the 
unembroidered fabric used 
does not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product (1) 

Manufacture from yam (1) 
or 
Manufacture from 
unembroidered fabric 
provided the value of the 
unembroidered fabric used 
does not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product (1) 

119) For special conditions relating to products maoe of a mixture of textile materials, see Introductory Note <* 
2) See Introductory Note 5. 
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r i3 heading 
No 

(1) 

Description or product 

(2) 

Working or processing carried out on non-originating 
matenals that confers originating status 

(3) (4) 

ex 
Chap. 63 

6301 to 6304 

nre resistant equipment 
of fabric covered with foil 
of aluminized polyester 

Interlinings for collars 
and cuffs, cut out 

- Other 

Other made-up textile 
articles; sets; worn clothing 
and worn textile articles; 
rags; except for 
heading Nos 6301 to 6304, 
6305. 6306, ex 6307 
and 6308 for which the rules 
are set out below: 

Blankets, travelling rugs, 
bed linen etc.; curtains etc.; 
other furnishing articles: 

- Of felt, of non-wovens 

I Manufacture from yarn ( i ) or 
Manufacture from uncoated 
fabric provided the value of 
the uncoated fabric used 
does not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product (1) 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture from yam (l* 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture from: (21 

- natural fibres, or 
- chemical materials or 

textile pulp 

' ̂0) For soecial conditions relating to oroducts made of a mixture of textile matenals. see Introductory Note4. 
See Introductory Note 5. 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

- Other 

— Embroidered Manufacture from 
unbleacned single 
Y 3 R N H I i.'i 

or 
Manufacture from 
unembroidered fabnc (other 
than knitted or crocheted) 
provided the value of the 
unembroidered fabric used 
does not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

— Other Manufacture from 
unbleached singie yam (t) (2) 

6305 Sacks and bags, of a kind 
used for the packing of 
goods 

Manufacture from : 
- natural fibres, 
- man-made staple fibres 

not carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or 

- chemical materials or 
textile pulp 

6306 Tarpaulins, awnings and 
sunblinds; tents; sails for 
boats, sailboards or 
landcraft; camping goods: 

- Of non-wovens 

- Other 

Manufacture.from (1): 
- natural fibres, or 
- chemical materials or 

textile pulp 

Manufacture from 
unbleached single yam (1) 

6307 Other made-up articles, 
including dress patterns 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

For soecial conditions relating to prooucts maqe of a mixture ol textile materials, see Introductory Note 4 
For knitted or crocneied articles, not elastic or ruDOenzea ODtained Dy sewing or assemDly of pieces 
of knitted or croeneted laonc (cut out or knitted oirectly to snaoe). see introductory Note 5 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-onginating 
matenals that confers orrgmating status 

(1) (2) (3) or (4) 

5303 Sets consisting of woven 
fabric and yarn, whether or 
not with accessories, for 
making up into rugs, 
tapestries, embroidered 
table cloths or serviettes or 
similar textile articles, put up 
in packings for retail sale 

Each item in the set must 
satisfy the rule which would 
apply to it if it were not 
included in the set. 
However, non-onginating 
articles may be incorporated 
provided their total value 
does not exceed 15% of the 
ex-works pnee of the set 

6401 to 6405 Footwear Manufacture from materials 
of any heading except for 
assemblies of uppers affixed 
to inner soles or to other 
sole components of 
heading No 6406 

• 

6406 Parts of footwear, 
removable in-solest heel 
cushions and similar articles; 
gaiters, leggings and similar 
articles, and parts thereof 

Manufacture in which alt the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 
Chap. 65 

Headgear and parts thereof, 
except for 
heading Nos 6503 and 6505 
for which the rules are set 
out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

6503 Felt hats and other felt 
headgear, made from the 
hat bodies, hoods or 
plateaux of 
heading No 6501, whether 
or not lined or trimmed 

Manufacture from yam or 
textile fibres (l> 

6505 Hats and other headgear, 
knitted or crocheted, or 
made up from lace, felt or 
other textile fabric, in the 
piece (but not in strips), 
whether or not lined or 
trimmed; hair-nets of any 
material, whether or not 
lined or trimmed 

Manufacture from yam or 
textile fibres (1) 

See Introductory Note 5. 
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HS heading 

I No 
Description of product Working or processing earned out on non-onginating ; 

materials that confers originating status , 

i d ) (2) (3) or (4) ! 

ex 
! Chap. 66 

Umbrellas, sun umbrellas, 
walking-sticks, seat-sticks, 
whips, riding-crops and parts 
thereof; except for 
heading No 6601 for which 
the rule is set out below: 

Manufacture in which ail the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

6601 Umbrellas and sun 
umbrellas (including walking-
stick umbrellas, garden 
umbrellas and similar 
umbrellas) 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

Chap. 67 

ex 

Chap. 68 

Prepared feathers and down 
and articles made of 
feathers or of down; artificial 
flowers; articles of human 
hair 
Articles of stone, plaster, 
cement, asbestos, mica or 
similar materials; except for 
heading Nos ex 6803, 
ex 6812 and ex 6814 for 
which the rules are set out 
below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture jn which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 6803 Articles of slate or of 
agglomerated slate 

Manufacture from worked 
slate 

ex 6812 Articles of asbestos; articles 
of mixtures with a basis of 
asbestos or of mixtures with 
a basis of asbestos and 
magnesium carbonate 

Manufacture from material! 
of any heading 

ex 6814 Articles of mica, including 
agglomerated or 
reconstituted mica, on a 
support of paper, 
paperboard or other 
materials 

Manufacture from worked 
mica (including 
agglomerated or 
reconstituted mica) 

Chap. 69 Ceramic products Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 
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HS heading 
No 

Description of product 

(2) 

Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers originating status 

(3) (4) 

ex 
Chat). 70 

7006 

7007 

7008 

7009 

7010 

Glass and glassware; 
except for 
heading Nos 7006. 7007. 
7008, 7009,7010.7013 and 
ex 7019 for which the ruies 
are set out below; 

Glass of heading Nos 7003, 
7004 or 7005, bent, 
edgeworked, engraved, 
drilled, enamelled or 
otherwise worked, but not 
framed or fitted with other 
materials 

Safety glass, consisting of 
toughened (tempered) or 
laminated glass 

Multiple-walled insulating 
units of glass 

Glass mirrors, whether or 
not framed, including rear-
view mirrors 

Carboys, bottles, flasks, 
jars, pots, phials, ampoules 
and other containers, of 
glass, of a kind used for the 
conveyance or packing of 
goods; preserving jars of 
glass; stoppers, lids and 
other closures, of glass 

Manufacture in wnich all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture from materials 
of heading No 7001 

Manufacture from materials 
of heading No 7001 

Manufacture from materials 
of heading No 7001 

Manufacture from materials 
of heading No 7001 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Cutting of glassware, 
provided the value of the 
uncut glassware does not 
exceed 50% of the ex-works 
price of the product 
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H S heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-ongmating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

7013 Glassware of a kind used for 
table, kitchen, toilet, office, 
indoor decoration or similar 
purposes (other than that of 
heading No 7010 or 7018) 

Manufacture in which ail the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

or 

Cutting of glassware, 
provided the value of the 
uncut glassware does not 
exceed 50% of the ex-works 
price of the product 

or 

Hand-decoration (with the 
exception of silk-screen 
printing) of hand-blown 
glassware, provided the 
value of the hand-blown 
glassware does not 
exceed 50% of the ex-works 
price of the product 

Cutting of glassware, 
provided the value of the 
uncut glassware does not 
exceed 50% of the ex-works 
price of the product 

or 

Hand-decoration (with the 
exception of silk-screen 
printing) of hand-blown 
glassware, provided the 
value of the hand-blown 
glassware does not 
exceed 50% of the ex-works 
price of the product 

ex 7019 Articles (other than yarn) of 
glass fibres 

Manufacture from: 
- uncoloured slivers, 

ravings, yam or chopped 
strands, or 

- glass wool 

ex 
Chap. 71 

Natural or cultured pearls, 
precious or semi-precious 
stones, precious metals, 
metals clad with precious 
metal, and articles thereof; 
imitation jewellery; coin; 
except for heading Nos 
ex 7102, ex 7103. ex 7104, 
7106, ex 7107, 7108. 
ex 7109, 7110, ex 7111, 
7116 and 7117 for which the 
rules are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 7102 
ex 7103 and 
ex 7104 

Worked precious or 
semi-precious stones 
(natural, synthetic or 
reconstructed) 

Manufacture from unworked 
precious or semi-precious 
stones 

7106, 
7108 
and 7110 

Precious metals: 
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HS heading 
No 

Oescnption of product Working or processing earned out on non-ohginatmg 
materials that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

- Unwrought Manufacture from materials 
not classified within 
heading No 7106. 7108 or 
7110 
or 
Electrolytic, thermal or 
chemical separation of 
precious metals of 
heading No 7106. 7108 or 
7110 
or 
Alloying of precious metals 
of heading No 71C6. 7108 
or 7110 with each other or 
with base metals 

- Semi-manufactured or in 
powder form 

Manufacture from 
unwrought precious metals 

ex 7107, 
ex 7109 and 
ex 7111 

Metals clad with precious 
metals, semi manufactured 

Manufacture from metals 
clad with precious metals, 
unwrought 

7116 Articles of natural or cultured 
pearls, precious or 
semi-precious stones 
(natural, synthetic or 
reconstructed) 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

7117 Imitation jewellery Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than , 
that of the product 
or 
Manufacture from base 
metal parts, not plated or 
covered with precious 
metals, provided the value 
of all the materials used 
does not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than , 
that of the product 
or 
Manufacture from base 
metal parts, not plated or 
covered with precious 
metals, provided the value 
of all the materials used 
does not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

ex Chap. 72 Iron and steel; except for 
heading Nos 7207. 7208 to 
7216. 7217. ex 7218. 7219 
to 7222. 7223. ex 7224. 
7225 to 7227, 7228 
and 7229 for which the rules 
are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

7207 Semi-finished proaucts of 
iron or non-alloy steel 

Manufacture from materials 
of heaaing No 7201, 7202, 
7203. 7204 or 7205 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-onginating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

I 7203 to 7216 Flat roiled products, bars 
and rods, angles, shapes 
and sections of iron or non-
alloy steel 

Manufacture from ingots or 
other primary forms of 
heading No 7206 

; 

7217 Wire of iron or non-alloy 
steel 

Manufacture from 
semi-finished materials of 
heading No 7207 

ex 7213. 
7219 to 7222 

Semi-finished products, flat 
roiled products, bars and 
rods, angles, shapes and 
sections of stainless steel 

Manufacture from ingots or 
other primary forms of 
heading No 72V8 

7223 Wire of stainless steel Manufacture from semi
finished materials of 
heading No 7218 

ex 7224. 
7225 to 7227 

Semi-finished products, flat 
rolled products, in irregularly 
wound coils, of other alloy 
steel 

Manufacture from ingots or 
other primary forms of 
heading No 7224 

7228 Bars and rods of other alloy 
steel; angles, shapes and 
sections, of other alloy steel; 
hollow drill bars and rods, of 
alloy or non-alloy steel 

Manufacture from Ingots or 
other primary forms of 
heading No 7206, 7218 or 
7224 

7229 Wire of other alloy steel Manufacture from 
semi-finished materials of 
heading No 7224 

ex Chap. 73 Articles of iron or steel; 
except for heading Nos ex 
7301,7302.7304, 7305, 
7306, ex 7307, 7308 and ex 
7315 for which the rules are 
set out below: 

Manufacture in which ail the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 7301 Sheet piling Manufacture from materials 
of heading No 7206 
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j ho heading 
J No 

Osscripuon oi product '.Voriong or processing carnea cut on non-onginaung 
matenais that centers originating status 

! <1> 
(2) (3) or (4) 

] 7:02 Railway or tramway iracx 
construction matenais or 
•ron or steel, the following: 
rails, checkrails and 
rackraiis, switch blades, 
crossing frogs, point rods 
and other crossing pieces, 
sleepers (cross-ties), 
fishplates, chairs, chair 
wedges, soie plates (base 
plates), rail clips, bedplates, 
ties and other material 
specialized for jointing or 
fixing rails 

Manuiacture from matenais 
of heading No 7206 

7304, 
7305 
and 7306 

Tubes, pipes and hollow 
profiles, of iron (other than 
cast iron) or steel 

Manufacture from materials 
of heading No 7206, 7207, 
7218 or 7224 

ex 7307 Tube or pipe fittings of 
stainless steel 
(ISO No X5CrNiMo 1712), 
consisting of several parts 

Turning, drilling, reaming, 
threading, deburring and 
sandblasting of forged 
blanks the value of which 
does not exceed 35% of the 
ex-works price of the 
product 

7308 Structures (excluding 
prefabricated buildings of 
heading No 9406) and parts 
of structures (for example, 
bridges and bridge-sections, 
lock-gates, towers, lattice 
masts, roofs, roofing 
frameworks, doors and 
windows and their frames 
and thresholds for doors, 
shutters, balustrades, pillars 
and columns), of iron or 
steel: plates, rods, angles, 
shapes, sections, tubes and 
the like, prepared for use in 
structures, of iron or steel 

Manufacture in which all the 
materiala used art daaalfled 
within a heading other than 
that of the product 
However, welded angles, 
shapes and sections of 
heading No 7301 may not 
be used 

ex 7315 Skid chains Manufacture in which the 
value of all the materials of 
heading No 7315 used does 
not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 
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HS heaaing 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

ex 
Chap. 74 

Copper and articles thereof; 
except for 
heading Nos 7101, 7402. 
7403, 7404 and 7405 for 
which the rules are set out 
below: 

Manufacture m which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

7401 Copper mattes; cement 
copper (precipitated copper) 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

7402 Unrefined copper; copper 
anodes for electrolytic 
refining 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

7403 Refined copper and copper 
alloys, unwrought: 

- Refined copper 

- Copper alloys and refined 
copper containing other 
elements 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture from refined 
copper, unwrought, or waste 
and scrap 

7404 Copper waste and scrap Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

7405 Master alloys of copper Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 
Chap. 75 

Nickel and articles thereof: 
except for 
heading Nos 7501 to 7503 
for which the rules are set 
out below: 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works pnee of the 
product 
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HS heaaing 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-ongmanng 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

7501 to 7503 Nickel mattes, nickel oxide 
sinters and other 
intermediate products of 
nickel metallurgy; unwrought 
nickel; nickel waste and 
scrap 

Manufacture in which ail the 
materials used are classified 
within a neading other than 
that of the product 

ex 
Chap. 76 

Aluminium and articles 
thereof: except for 
heading Nos 7601. 7602 
and ex 7616 for which the 
rules are set out below: 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

! 

7601 Unwrought aluminium Manufacture by thermal or 
electrolytic treatment from 
unalloyed aluminium or 
waste and scrap of 
aluminium 

7602 Aluminium waste or scrap Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 7616 Aluminium articles other 
than gauze, doth, grill, 
netting, fencing, reinforcing 
fabric and similar materials 
(including endless bands) of 
aluminium wire, and 
expanded metal of 
aluminium 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product. 
However, gauze, doth, 
grill, netting, fencing, 
reinforcing fabric and 
similar materials 
(including endless 
bands) of aluminium 
wire, or expanded metal 
of aluminium may be 
used, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 
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HS heading 
No 

Description or product Working or processing cameo out on non-onginanng 
materials that confers onginattng status 

11) (2) (3) or , (4) 

ex 
Chap. 78 

Lead and articles thereof; 
except for 
heading Nos 7301 and 7802 
the rules for which are set 
out below: 

I Manufacture in which: 
! - ail the materials used are 
J classified within a 

heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
procuct 

I 

7801 Unwrought lead: 

- Refined lead 

- Other 

Manufacture from "bullion'' 
or "work" lead 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, waste and scrap 
of heading No 7802 may not 
be used 

7802 Lead waste and scrap Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 
Chap. 79 

Zinc and articles thereof; 
except for 
heading Nos 7901 and 7902 
the rules for which are set 
out below: 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

7901 Unwrought zinc Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, waste and scrap 
of heading No 7902 may not 
be used 

7902 

I 

I 

Zinc waste and scrap Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heaaing other than 
that of the proauct 
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HS heaaing 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers originating status : 

(1) (2) (3) or (4) 

ex 
Chap. 30 

Tin and articles thereat; 
except for 
heacing Nos 8001, S002 
and 8007 the rules for which 
are set befow: 

Manufacture m wnicn: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than mat 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ax-works price of the 
product 

8001 Unwrought tin Manufacture in which all the 
matenals used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, waste and scrap 
of heading No 8002 may not 
be used 

8002 
and 8007 

Tin waste and scrap; other 
articles of tin 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Chap. 81 Other base metals; cermets; 
articles thereof: 

- Other base metals, 
wrought: articles thereof 

- Other 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
classified within the same 
heading as the product used 
does not exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 
Chap. 82 

Tools, implements, cutlery, 
spoons and forks, of base 
metal: parts thereof of base 
metal; except for 
heading Nos 8206. 8207. 
8208. ex 8211, 8214 
and 8215 for which the rules 
are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

• 
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HS heading 
No 

Descnption of product Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers originating status 

(D •' (2) (3) or (4) 

•32G6 Tools of two or more of the 
heading Nos 8202 to 8205. 
put up in sets for retail sale 

Manufacture i n wnich all the 
matenals used are classified 
within a heading other than 
heading Nos 3202 to 8205. 
However, tools of 
heading Nos 8202 to 8205 
may be incorporated into the 
set provided their value does 
nbt exceed 15% of the 
ex-works price of the set 

3207 Interchangeable tools for 
hand tools, whether or not 
power-operated, or for 
machine-tools (for example, 
for pressing, stamping, 
punching, tapping, 
threading, drilling, boring, 
broaching, milling, turning, or 
screwdriving), including dies 
for drawing or extruding 
metal, and rock drilling or 
earth boring tools 

Manufacture in which; 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

8208 Knives and cutting blades, 
for machines or for 
mechanical appliances 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the • 
product 

ex 8211 Knives with cutting blades, 
serrated or not (including 
pruning knives), other than 
knives of heading No 8208 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, knife blades and' 
handles of base metal may 
be used ' 

8214 Other articles of cutlery (for 
example, hair clippers, 
butchers' or kitchen 
cleavers, choppers and 
mincing knives, paper 
knives); manicure or 
pedicure sets and 
instruments (including nail 
files) 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, handles of base 
metal may be used 

f 
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; HS heading 
; N O 

Description of product j Working or processing carried out on non-originating < 
| matenals that confers originating status ; 

(D (2) . (3) or (4) . 

8215 Spoons, forks, ladles, 
skimmers, cake-servers, 
fish-knives, butter-knives, 
sugar tongs and similar 
kitchen or tableware 

Manufacture in wnicn ail the 
matenais used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, handles of base 
metal may be used 

I ex 
i Chap. 83 

Miscellaneous articles of 
base metal: except for 
heading No ex 8306 for 
which the rule is set out 
below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 8306 Statuettes and other 
ornaments, of base metal 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, the other 
materials of heading No 
8306 may be used provided 
their value does not 
exceed 30% of the ex-works 
price of the product 

ex 
Chap. 84 

Nuclear reactors, boilers, 
machinery and mechanical 
appliances; parts thereof: 
except for 
heading Nos ex 8401, 8402, 
8403, ex 8404, 8406 to 
8409,8411, 8412, ex 8413, 
ex 8414, 8415, 8418, 
ex 8419, 8420, 8423, 8425 
to 8430, ex 8431, 8439, 
8441, 8444 to 8447, 
ex 8448, 8452, 8456 to 
8466. 8469 to 8472, 8480, 
8482, 8484 and 8485 for 
which the rules are set out 
below: 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

ex 8401 Nuclear fuel elements (') Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product (" 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

This rule snail appty until 31 December 1998. 
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hS heading 
No 

Description of product Working or processing cameo out on non-originating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

3402 Steam or other vapour 
generating boilers (other 
than central heating hot 
water boilers capable also of. 
producing low pressure 
steam); super heated water 
boilers 

Manufacture in wnicn: 
- ad the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

8403 and 
ex 8404 

Central heating boilers other 
than those of 
heading No 3402 and 
auxiliary plant for central 
heating boilers 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
heading No 8403 or 8404 

Manufacture in which the 
value of all the matenals 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

8406 Steam turbines and other 
vapour turbines 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

8407 Spark-ignition reciprocating 
or rotary internal combustion 
piston engines 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

8408 Compression-ignition 
internal combustion piston 
engines (diesel or 
semi-diesel engines) 

Manufacture in which the 
value of all tile materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

8409 Parts suitable for use solely 
or principally with the 
engines of heading No 8407 
or 8408 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

8411 Turbo-jets, turbo propellers 
and other gas turbines 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture irf which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 
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h3 heading 
No 

Descnption of product Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers onginating status 

0) (2) (3) or (4) 

3412 Other engines ana motors Manutacture in wnicn me 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

ex 3413 Rotary positive 
displacement pumps 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the matenals ! 
used does not exceed 25% i 
of the ex-works pnce of the 
product 

ex 6414 Industrial fans, blowers and 
the like 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

8415 Air conditioning machines, 
comprising a motor-driven 
fan and elements for 
changing the temperature 
and humidity, including 
those machines in which (he 
humidity cannot be 
separately regulated 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

8418 Refrigerators, freezers and 
other refrigerating or 
freezing equipment, electric 
or other; heat pumps other 
than air conditioning 
machines of heading No 
8415 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating 
materials used does not 
exceed the value of the 
originating materials 
used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the j 
product 
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HS tieacing 
No 

Description oi product Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers onginating status 

(D (2) (3) or (4) 

ex 8419 I Macnines for the wood. 
paper pulD and paperboard 

I industries 

Manufacture: 
- in which the value of ail 

the materials usea does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the matenals 
classified within the 
same heading as the 
product are only used 
up to a value of 25% of 
the ex-works price of 
the product 

Manufacture in wriicn the 
value of all the materials -
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

8420 Calendering or other rolling 
machines, other than for 
metals or glass, and 
cylinders therefor 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within the 
same heading as the 
product are only used 
up to a value of 25% of 
the ex-works price of 
the product 

Manufacture in which the | 
value of all the materials I 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

8423 Weighing machinery 
(excluding balances of a 
sensitivity of 5 eg or better), 
including weight operated 
counting or checking 
machines; weighing 
machine weights of ail kinds 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a 
heading other than that' 
of the product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

8425 to 8428 Lifting, handling, loading or 
unloading machinery 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within 
heading No 8431 are only 
used up to a value of 10% 
of the ex-works price of 
the product 

Manufacture in which the. 
value of ail the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the j 
product 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

8429 Self-propelled bulldozers, 
angledozers, graders, 
levellers, scrapers, 
mechanical shovels, 
excavators, shovel loaders, 
tamping machines and road 
rollers: 

- Road rollers Manufacture in which the 
value of all the materials, 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

- Other Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within 
heading No 8431 are only 
used up to a value of 10% 
of the ex-works price of 
the product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

8430 Other moving, grading, 
levelling, scraping, 
excavating, tamping, 
compacting, extracting or 
boring machinery, for earth, 
minerals or ores; pile-drivers 
and pile-extractors; 
snow-ploughs and 
snow-blowers 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the < 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the value of the 
materials classified within 
heading No 8431 are only 
used up to a value of 10% 
of the ex-works price of 
the product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

ex 8431 Parts for road rollers Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
ot the ex-works price of the 
product 
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HS heaaing 
No 

Description of product j Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers originating stalus 

0) (2) (3) or (4) 

3439 Machinery for making puip 
of fibrous ceilulosic material 
or for making or finishing 
paper or paperboard 

Manufacture: 
- in which the value of all 
:he materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within the same 
heading as the product 
are only used up to a 
value of 25% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in wnich the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product ! 

8441 Other machinery for making 
up paper pulp, paper or 
paperboard, including cutting 
macnines of all kinds 

Manufacture: 
- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works pnee of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within the same 
heading as the product are 
only used up to a value 
of 25% of the ex-works 
price of the product 

Manufacture in wnich the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% of 
the ex-works price of the 
product 

8444 to 8447 Machines of these headings 
for use in the textile industry 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% of 
the ex-works price of the 1 

product 

ex 8448 Auxiliary machinery for use 
with machines of 
heading Nos 8444 and 8445 

Manufacture in which the 
value of all the matenals 
used does not exceed 40% of 
the ex-works price of the 
product 

8452 Sewing machines, other than 
book-sewing machines of 
heading No 8440: furniture, 
bases and covers specially 
designed for sewing 
machines; sewing machine 
needles: 
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HS heading Description of product 
No 

(1) (2) 

Working or processing earned out on non-onginatmg 
matenals that confers originating status 

(3) 

8456 to 
8466 

8469 to 
8472 

8480 

j - sewing machines (lock 
i stitcn only) with heads of a 
| .veignt not exceeding 16 kg 
' without motor or 17 kg with 
\ motor 

- Other 

Machine-tools and machines 
and their parts and 
accessories of 
headings Nos 8456 to 8466 

Office machines (for 
example, typewriters, 
calculating machines, 
automatic data processing 
machines, duplicating 
machines, stapling 
machines) 

Moulding boxes for metal 
foundry; mould bases; 
moulding patterns; moulds 
for metal (other than ingot 
mouids), metal carbides, 
glass, mineral materials, 
rubber or plastics 

Manufacture. 
- in wnich the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

- wnere the value of all the 
non-originating matenals 
used in assembling the 
head (without motor) does 
net exceed the value of the 
originating materials used, 
and 

- the thread tension, crochet 
and zigzag mechanisms 
used are already originating 

Manufacture in which the 
value of all the matenals 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of thei 
product 

Manufacture In which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 
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HS heaaing 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-onginating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

3432 Bail or roller bearings Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works pnee of the 
product 

Manufacture in wnicn the 
value of all the matenais 
used does not exceed 25% 
of the ex-works pnee of the 
product 

3484 Gaskets and similar joints of 
metal sheeting combined 
with other material or of two 
or more layers of metal; sets 
or assortments of gaskets 
and similar joints, dissimilar 
in composition, put up in 
pouches, envelopes or 
similar packings 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

8485 Machinery parts, not 
containing electrical 
connectors, insulators, coils, 
contacts or other electrical 
features, not specified or 
included elsewhere in this 
Chapter 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

ex 
Chap. 85 

Electrical machinery and 
equipment and parts 
thereof; sound recorders 
and reproducers, television 
image and sound recorders 
and reproducers, and parts 
and accessories of such 
articles; except for 
heading Nos 8501, 8502. ex 
8518, 8519 to 8529, 8535 to 
8537, ex 8541, 8542, 8544 
to 8548 for which the rules 
are set out below; 

Manufacture in which 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the matenais 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 
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: HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-onginatjng 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

3501 Electric motors and 
generators (excluding 
generating sets) 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works pnee of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within 
heading No 8503 are 
only used up to a value 
of 10% of the ex-works 
price of the product 

Manufacture in which the 
value of ail the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

8502 Electric generating sets and 
rotary converters 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the ex-
works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within 
heading No 8501 or 8503, 
taken together, are only 
used up to a value of 10% 
of the ex-works price of 
the product 

Manufacture in which the I 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the i 
product 

ex 8518 Microphones and stands 
therefor; loudspeakers, 
whether or not mounted in 
their enclosures; 
audio-frequency electric 
amplifiers; electric sound 
amplifier sets 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the • 
ex-works price of the 
product and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

3519 Turntables (record-decks), 
record-players, 
cassette-players and other 
sound reproducing 
apparatus, not incorporating 
a sound recording device: 
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HS heading 
No 

Description or product Working or processing earned out on non-onginating 
materials that confers onqinabng status 

(1) (2) (3) or (4) 

- Electric gramophones Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works pnee of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in wnich the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

-Other Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of ail the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product | 

8520 Magnetic tape recorders 
and other sound recording 
apparatus, whether or not 
incorporating a sound 
reproducing device 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

8521 Video recording or 
reproducing apparatus, 
whether or not incorporating 
a video tuner 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

8522 Parts and accessories of 
aoparatus of 
heading Nos. 8519 to 8521 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 
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i HS (leading 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

' 3523 Prepared unrecorded mecia 
for sound recording or 
similar recording of other 
phenomena, other than 
products of Chapter 37 

Manufacture in wnicri the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works pnce of the 
product 

3524 Records, tapes and other 
recorded media for sound or 
other similarly recorded 
phenomena, including 
matrices and masters for 
the production of records, 
but excluding products of 
Chapter 37: 

- Matrices and masters for 
the production of records 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

! 

-Other Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit the materials 
classified within 
heading No 8523 are only 
used up to a value of 10% 
of the ex-works price of 
the product 

Manufacture in which the 
value of aU the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

8525 Transmission apparatus for 
radio-telephony, 
radio-telegraphy, 
radio-broadcasting or 
television, whether or not 
incorporating reception 
apparatus or sound 
recording or reproducing 
apparatus: television 
cameras 

Manufacture: 
- in which the value of afl 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
vahw of ai the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

8525 Radar apparatus, radio 
navigational aid apparatus 
and radio remote control 
apparatus 

Manufacture: 
- in which the value or all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in wnich the 
value of all the matenals 
used does not exceed 25% 
of the ex-works pnce of the 
product 

i 8527 Reception apparatus for 
radio-telephony, 
radio-telegraphy or radio 
broadcasting, whether or not 
combined, in the same 
housing, with sound 
recording or reproducing 
apparatus or a clock 

Manufacture: ! c ? : : 

- in which the value of all 
the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

- Manufacture in which the \ 
value of all the materials ] 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product i 

8528 Television receivers 
(including video monitors 
and video projectors), 
whether or not Incorporating 
radio broadcast receivers or 
sound or video recording or 
reproducing apparatus 

- Video recording or 
reproducing apparatus 
incorporating a video 
tuner 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product,and 

- wheredse value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
valLreof-ttw-, originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

v^To^.'iL'>¿,''• ! 
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HS heading 
No 

(t) 

Description of product 

(2) 

Working or 
materials that 

processing carnea out on non-onginating 
i.it confers onginabng status 

(3) or (4) 

8529 

8535 
and 8536 

Other 

Parts suitable for use solely 
or principally with the 
apparatus of 
heading Nos. 8525 to 8528: 

- Suitable for use solely or 
principally with video 
recording or reproducing 
apparatus 

Other 

Electrical apparatus for 
switching or protecting 
electrical circuits, or for 
making connections to or in 
electrical circuits 

price 

Manufacture 
- in which the 

the materia 
not exceed 
ex-works 
product. 

- where the 
non-originating 
used does 
value of the 
matenals 

value of ail 
s used does 
40% of the 

of the 
. a m i 

value of all the 
materials 

not exceed the 
originating 

used 

Ithd 
Manufacture 
value of al 
used does no 
of the ex-worlts 
product 

which the 
materials 
exceed 40% 
price of the 

Manufacture 
- in which the 

the materia s 
not exceed 
ex-works 
product, 

- where the value 

value of all 
used does 

40% of the 
of the pi ice 

non-originating 
used does 
value of the 
materials 

of all the 
materials 

not exceed the 
originating 

ujied 

value of all 
used does 

40% of the 
of the price 

Manufacture: 
- in which the 

the materials 
not exceed 
ex-works 
product, and 

- where, within the above 
limit the materials 
classified w thin 
heading No 
used up to 
of the ex-works 
the product 

8538 are only 
value of 10% 

price of 

Manufacture in which the 
value of ail the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 
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HS naacing 
No 

Description of proauct Working or processing earned out on non-onginaang 
materials that confers onginatmg status 

(1) (2) (3) or (4) 

3537 Soaras, panels (including 
numerical control panels), 
consoles, desks, cabinets 
and other bases, equipped 
with two or more apparatus 
of heading No 8535 or 
8536. for electric control or 
the distribution of electricity, 
including those incorporating 
instruments or apparatus of 
Chapter 90, other than 
switching apparatus of 
heading No 8517 

Manufacture: 
- in which the value of all 
the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within 
heading No 8538 are only 
used up to a value of 10% 
of the ex-works pnee of 
the product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works pnee of the 
product 

ex 3541 Diodes, transistors and 
similar semi-conductor 
devices, except wafers not 
yet cut into chips 

Manufacture in which: 
- all the matenals used are 

classified within a heading 
other than that of the 
proauct and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the matenals 
used does not exceed 25% of 
the ex-works pnee of the 
product 

3542 Electronic integrated circuits 
and microassembiies 

Manufacture: 
- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 4 0 % of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within < 
heading No 8541 or 8542, 
taken together, are only 
used up to a value of 10% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% of 
the ex-work* price of the 
product 

8544 Insulated (including 
enamelled or anodised) wire, 
cable (including coaxial 
cable) and other insulated 
electric conductors, whether 
or not fitted with connectors; 
optical fibres cables, made 
up of individually sheathed 
fibres, whether or not 
assembled with electric 
conductors or fitted with 
connectors 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% of 
the ex-works price of the 
product 
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h a heacing 
No 

Working or processing carnea out. on non-originating 
materials that confers originating status 

(3) 

8545 

8546 

8547 

8548 

8601- to 8607 

Carcan eiearoaes. camon 
prusnes. lamo caroons. 
battery caroons ana other 
articles of graphite or other 
caroon. with or without 
metal, of a kind used for 
electrical purposes 

Electrical insulators of any 
material 

Insulating fittings for 
eiectncal machines, 
appliances or equipment, 
being fittings wholly of 
insulating materials apart 
from any minor components 
of metal (for example, 
threaded sockets) 
incorporated during moulding 
solely for purposes o( 
assembly other than 
insulators of heading No 
8546: eiectncal conduit 
tubing and joints therefor, of 
base metal lined with 
insulating material 

Electrical parts of machinery 
or apparatus, not specified or 
included elsewhere in this 
Chapter 

Railway or tramway 
,|ocomotives„ {Bllino^stock 
' and parts thereof.. 

Manufacture in wmqn 
value of all the m 
used does not 
the ex-works pnce c¡¡ 
product 

natiin 
t exceisa 

me 
ais 
40% of 

f the 

Manufacture in whicn the 
value of all the matt rials 
used does not exce«d 40% of 
the ex-works price qf the 
product 

Manufacture in whiqh 
value of all the 
used does not 
the ex-works price 
product 

t excel id 

the 
als 
40% of 
the 

Manufacture in whicfi the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% of 
the ex-works pnce o' th< 
product 

Manufacture in which the 
v,aj,ue of all material! used 
does not exceed 40% of the 
ex-works price of the product 



HS heading 
No 

(1) 

Description ot product 

(2) 
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Working or processing earned out on non-SDOSDSOD
materials that confers originating status 

(3) os

Manufac u£e m wnicn tt|e' 
value of air-the-matenais 
used Co.es not exceedsdsdsssss
the ex-works orice'.of aji' 
product,  r 

3603 

3609 

ex 
Chap. 87 

8709 

8710 

Railway or tramway traCK 
fixtures and fittings; 
mechanical (including 
electro-mechanical) 
Signalling, safety or traffic 
control equipment for 
railways, tramways, roacs, 
inland waterways, parking 
facilities, port installations or 
airfields; parts of the 
foregoing 

Containers (including 
containers for the transport 
of fluids) especially designed 
and equipped for carnage by 
one or more modes of 
transport 

Vehicles other than railway 
or tramway rolling-stock, 
and parts and accessories 
thereof; except for 
heading Nos 8709 to 8711, 
ex 8712, 8715 and 8716 for 
which the rules are set out 
below: 

Works trucks, self-propelled, 
not fitted with lifting or 
handling equipment, of the 
type used in factories, 
warehouses, dock areas or 
airports for short distance 
transport of goods; tractors 
of the type used on railway 
station platforms; parts of 
the foregoing vehicles 

Tanks and other armoured 
fighting vehicles, motorized, 
whether or not fitted with 
weapons, and parts of such 
vehicles 

Manufacture'in wnicn: 
- all the materials used are 

classified within a heaaing 
other than that of tne 
product, and 

- the value of all the 
materials useo does net 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% of 
the ex-works pries of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in whichsd 
value of all thesdsdssd 
used does notsdsdsdsds 
of the ex-worksdsdsdssds 
product 

30% 
of the 

http://Co.es
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HS heading 
No 

(1) 

Description of product 

(2) 

j Working or 
! materials thai 

processing carried out on non-onginaung 
confers originating status 

(3) 

8711 

ex 8712 

Motorcycles (including 
mopeds) and cycles fitted 
with an auxiliary motor, with 
or without side-cars: side
cars: 

- With reciprocating internal 
combustion piston engine 
of a cylinder capacity: 

- Not exceeding 50 cnr 

• Exceeding 50 cm J 

Other 

Bicycles without ball 
bearings 

ithiî 
Manufacture 
- in which 

the matenals 
not exceed 
ex-works 
product. 

- where the 

in which: 
value of all 
used does 

40% of the 
price of the 

, ard 

non-originating 
used does 
value of the 
materials 

value of all the 
materials 

not exceed the 
originating 

used 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materia Is used does 
not exceed 40% of the 
ex-works pice of the 
product, ard 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the i originating 
materials used 

Manufacture: 
- in which th<! value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does iot exceed the 
value of the: originating 
materials used 

Manufacture 
not classified 
8714 

from materials 
in heading No 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 20% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 
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HS 'hearing 
No 

Description or product Working or processing earned out on non-onginating 
materials that confers originating status 

(D (2) (3) or (4) 

3715 Saby carnages and parts 
thereof 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in wnch the 
vaiue of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

8716 Trailers and semi-trailers; 
other vehicles, not 
mechanically propelled: 
parts thereof 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the-materials 
used does not exceed 30% • 
of the ex-works price of the 
product 

ex 

Chap. 88 

ex 8804 

Aircraft, spacecraft, and 
parts thereof; except for 
heading Nos ex 8804 
and 8805 for which the rules 
are set out below: 
Rotochutes 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture from materials 
of any heading including 
other materials of 
heading No 8804 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 
Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

8805 Aircraft launching gear 
deck-arrestor or similar 
gear ground flying trainers; 
parts of the foregoing 
articles 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

Chap. 89 Ships, boats and floating 
structures 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product. 
However, hulls of 
heading No 8906 may not 
be used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 
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HS heading 
No 

Descnption of product Worxing or processing earned out on non-ongmating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

ex 
Chap. SO 

Cptical. pnotographic. 
cinematographic, -
measuring, checking, 
precision, medical or 
surgical instruments and 
apparatus; parts and 
accessories thereof; except 
for heading Nos 9001, 9002, 
9004, ex 9005, ex 9006, 
9007, 9011, ex 9014, 9015 
to 9020 and 9024 to 9033 
for which the rules are set 
out below: 

Manufacture in wnicn: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in wnich the 
value of all the matenals 
used does not exceed 30% . 
of the ex-works price of the 
product 

9001 Optical fibres and optical 
fibre bundles; optical fibre 
cables other than those of 
heading No 8544; sheets 
and plates of polarizing 
material, lenses (including 
contact lenses), prisms, 
mirrors and other optical 
elements, of any material, 
unmounted, other than such 
elements of glass not 
optically worked 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

9002 Lenses, prisms, mirrors and 
other optical elements, of 
any materials, mounted, 
being parts of or fittings for 
instruments or apparatus, 
other than such elements of 
glass not optically worked 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

9004 Spectacles, goggles and the 
like, corrective, protective or 
other 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 
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nS heaping 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-onginating 
materials that confers onginating status 

(1) (2), . (3) ' or (4) 

ex 9005 Binoculars, monoculars, 
other optical telescopes, and 
mountings therefor, except 
for astronomical refracting 
telescopes and mountings 
therefor 

Manufacture in wnich: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works pnee of the 
product 

\ 

ex 9006 Photographic (other than 
cinematographic) cameras; 
photographic flashlight 
apparatus and flashbulbs 
other than electrically ignited 
flashbulbs 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of ail the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

9007 Cinematographic cameras 
and projectors, whether or 
not incorporating sound 
recording or reproducing 
apparatus 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 
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hS neaaing 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-onginating 
materials that confers originating status 

O) (2) (3) or (4) 

9011 Compound optical 
microscopes, including 
those for photomicrograpny, 
cinephotomicrography or 
microprojection 

Manufacture in whicn: 
- ail the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originatjng materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials : 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

ex 9014 Other navigational 
instruments and appliances 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

9015 Surveying (including 
photogrammetrical 
surveying), hydrographie, 
océanographie, hydrologicai, 
meteorological or 
geophysical instruments and 
appliances, excluding 
compasses; rangefinders 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

9016 Balances of a sensitivity 
of 5 eg or better, with or 
without weights 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

9017 Drawing, marking-out or 
mathematical calculating 
instruments (for example, 
drafting machines, 
pantographs, protractors, 
drawing sets, slide rules, 
disc calculators); 
instruments for measuring 
length, for use in the hand 
(for example, measuring 
rods and tapes, 
micrometers, callipers), not 
specified or included 
elsewhere in this Chapter 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 
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H3 neaoing 
No 

Description of procuct , JVorKing or processing cameo out an non-onginating 
i matenais that confers onginating status 

(1) (2) | (3) . 
I 

or (4) 

9018 Instruments and appliances 
used in medical, surgicai. 
dental or vetennary 
sciences, including 
scintigraphic apparatus, 
other electro-medical 
apparatus and sight-testing 
instruments: 

I 

- Dentists' chairs 
incorporating dental 
appliances or dentists' 
spittoons 

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other matenais of 
heading No 9018 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% j 
of the ex-works price or the j 
product 

- Other Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

9019 Mechano-therapy 
appliances: massage 
apparatus; psychological 
aptitude-testing apparatus; 
ozone therapy, oxygen 
therapy, aerosol therapy, 
artificial respiration or other 
therapeutic respiration 
apparatus 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product 

9020 Other breathing appliances 
and gas masks, excluding 
protective masks having 
neither mechanical parts nor 
replaceable filters 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of alt the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of aU the materials 
used does not exceed 25% 
of the ex-works price of the 
product, 

9024 Machines and appliances for 
testing the hardness, 
strength, compressibility, 
elasticity or other 
mechanical properties of 
materials (for example, 
metals, wood, textiles, 
paper, plastics) 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 
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HS heading 
No 

Description oi product Working or orocessing earned out on non-originating 
matenals that confers originating status 

(1) (2, (3) or (4) 

• 9025 
1 

1 
1 
i 

Hycrometers and similar 
floating instruments, 
thermometers, pyrometers, 
barometers, hygrometers 
and Psychrometers, 
recording or not, and any 
combination of these 
instruments 

Manufacture in wnicn the 
value of all the matenals 
usea does not exceed 40% 
of the ex-works pnee of the 
product 

9026 Instruments and apparatus 
for measuring or checking 
the flow, level, pressure or 
other variables of liquids or 
gases (for example, flow 
meters, level gauges, 
manometers, heat meters), 
excluding instruments and 
apparatus of 
heading No 9014, 9015, 
9028 or 9032 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works pnee of the 
product 

9027 Instruments and apparatus 
for physical or chemical 
analysis (for example, 
Polarimeters, 
refra ctometers, 
spectrometers, gas or 
smoke analysis apparatus); 
instruments and apparatus 
for measuring or checking 
viscosity, porosity, 
expansion, surface tension 
or the like; instruments and 
apparatus for measuring or 
checking quantities of heat, 
sound or light (including 
exposure meters); 
microtomes 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

9028 Gas. liquid or electricity 
supply or production meters, 
including calibrating meters 
therefor: 

- Parts and accessories Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 
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Worwng or processing earned out on non-originating
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materials that confers onginating status 

(3) (4) 

9029 

9030 

9031 

9032 

Revolution counters, 
production counters, 
taximeters, milometers, 
pedometers and the like; 
speed indicators and 
tachometers, other than 
those of heading Nos 9104 
or 9015; stroboscopes 

Oscilloscopes, spectrum 
analysers and other 
instruments and apparatus 
for measuring or checking 
electrical quantities, 
excluding meters of 
heading No 9028; 
instruments and apparatus 
for measuring or detecting 
alpha, beta, gamma. X-ray, 
cosmic or other ionizing 
radiations 

Measuring or checking 
instruments, appliances and 
machines, not specified or 
included elsewhere in this 
Chapter; profile projectors 

Automatic regulating or 
controlling instruments and 
apparatus 

Manufacture: 
- in which the value of all 

the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-onginating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

Manufacture in which me 
value of ail the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works pnee of the 
product 
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HS heaaing 
; No 

Description or procuct Wcrxing or processing carried out on non-originating 
i materials that confers onginating status 

(1) (2) (3) or (4) 

9033 Parts ana accessories mot 
specified or included 
elsewhere in this Chapter) 
for machines, appliances, 
instruments or apparatus of 
Chapter 90 

Manuiacture in wmcn the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
procuct 

ex 
Chap. 91 

Clocks and watches and 
parts thereof; except for 
heading Nos 9105 and 9109 
to 9113 for which the rules 
are set out below: 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% 
of the ex-works price of the 
product 

9105 Other clocks Manufacture: 
- in which the value of all 
the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works pnce of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the ] 
value of all the matenals 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the j 
product 

9109 Clock movements, complete 
and assembled 

Manufacture: 
- in which the value of all 
the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where the value of all the 
non-originating materials 
used does not exceed the 
value of the originating 
materials used 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

9110 Complete watch or clock 
movements, unassembled 
or partly assembled 
(movement sets): 
incomplete watch or clock 
movements, assembled; 
rough watch or clock 
movements 

Manufacture: 
- in which the value of all 
the materials used does 
not exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- where, within the above 
limit, the materials 
classified within 
heading No 9114 are only 
used up to a value of 10% 
of the ex-works price of 
the product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 



HS heading 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-onginating 
materials that confers originating status 

d ) (2) (3) or (4) 

9111 Watch cases and parts 
thereof 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified wi$in a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 40% of the 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
ufce'd does not exceed 30% 
of the ex-works price of the 
product 

9112 Clock cases and cases of a 
similar type for other goods 
of this Chapter, and pans 
thereof 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the vatw of ?tl the 
materials used dajes not 
exceed ¿0% o/itfy 
ex-works price of the 
product 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 30% of 
the ex-works price of the 
product 

9113 Watch straps, watch bands 
and watch bracelets, and 
parts thereof 

- Of base metal, whether or 
not plated, or of clad 
precious metal 

- Other 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% of 
the ex-works price of the 
product 
Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% of 
the ex-works price of the 
product 

Chap. 92 Musical instruments; parts 
and accessories of such 
articles 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 40% of 
the ex-works price of the 
product 

Chap. 93 Arms and ammunition; parts 
and accessories thereof 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% of 
the ex-works price of the 
product 

/ 
/ 

/ 
/ ' 

/ 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-originating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

ex 
Chap. 94 

Furniture; bedding, 
mattresses, mattress . 
supports, cushions and 
similar stuffed furnishings; 
lamps and lighting fittings, 
not elsewhere specified or 
included; illuminated signs, 
illuminated nameplates and 
the like; prefabricated 
buildings: except for 
heading Nos 9401, ex 9403, 
9405 and 9406 for which the 
rules are set out below; 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 9401 and 
ex 9403 

Base metal furniture, 
incorporating unstuffed 
cotton cloth of a weight of 
300 g/m2 or less 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
in a heading other than that 
of the product 

or 

Manufacture from cotton 
cloth already made up in a 
form ready for use of 
heading No 9401 or 9403, 
provided: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
in a heading other than that 
of the product 

or 

Manufacture from cotton 
cloth already made up in a 
form ready for use of 
heading No 9401 or 9403, 
provided: 

- its value does not 
exceed 25% of the 
ex-works price of the 
product, and 

- all the other materials 
used are already 
originating and are 
classified in a heading 
other than 
heading No 9401 or 9403 

9405 Lamps and lighting fittings 
including searchlights and 
spotlights and parts thereof, 
not elsewhere specified or 
included; illuminated signs, 
illuminated name-plates and 
the like, having a 
permanently fixed light 
source, and parts thereof 
not elsewhere specified or 
included 

Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing carried out on non-originating I 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) or (4) 

9406 Prefabricated buildings Manufacture in which the 
value of all the materials 
used does not exceed 50% 
of the ex-works price of the 
product 

ex 
Chap. 95 

Toys, games and sports 
requisites; parts and 
accessories thereof; except 
for heading Nos 9503 
and 9606 for which the rules 
are set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

9503 Other toys; reduced-size 
("scale") models and similar 
recreational models, 
working or not; puzzles of all 
kinds 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the, ; „ 
product, and -

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

ex 9506 

ex 

Chap. 96 

Articles and equipment for 
gymnastics, athletics, other 
sports (excluding table 
tennis) or outdoor games 
not specified or included 
elsewhere in this chapter; 
swimming pools and 
paddling pools 
Miscellaneous manufactured 
articles; except for 
heading Nos ex 9601, 
ex 9602, ex 9603, 9605, 
9606, 9612, ex 9613 and ex 
9614 for which the rules are 
set out below: 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 
However, roughly shaped 
blocks for making golf dub 
heads, may be used 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 

ex 9601 
and 9602 

Articles of animal, vegetable 
or mineral carving materials 

Manufacture from "worked" 
carving materials of the 
same heading 

ex 9603 Brooms and brushes 
(except for besoms and the 
like and brushes made from 
marten or squirrel hair), 
hand-operated mechanical 
floor sweepers, not 
motorized, paint pads and 
rollers, squeegees and 
mops 

Manufacture in which the 
value of all the materials 1 o 

used does not exceed 50%"* 
of the ex-works price of the 
product 

>/Jn«-
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HS heading 
No 

Description of product Working or processing earned out on non-originating 
materials that confers originating status 

(1) (2) (3) * or (4) 
960S Travel sets for personal 

toilet, sewing or shoe or 
clothes cleaning 

Each item in the set must 
satisfy the rule, which would 
apply to it if it were not 
included in the set. 
However, non-originating 
articles may be 
incorporated, provided their 
total value does not 
exceed 15% of the ex-works 
price of the set 

9606 Buttons, press-fasteners, 
snap-fasteners and 
press-studs, button moulds 
and other parts of these 
articles; button blanks 

Manufacture In which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product, and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

9612 Typewriter or similar 
ribbons, inked or otherwise 
prepared for giving 
impressions, whether or not 
on spools or in cartridges; 
ink-pads, whether or not 
inked, with or without boxes 

Manufacture in which: 
- all the materials used are 

classified within a heading 
other than that of the 
product and 

- the value of all the 
materials used does not 
exceed 50% of the 
ex-works price of the 
product 

ex 9613 „ Lighters with piezo-igniter Manufacture in which the 
value of all the materials of 
heading No 9613 used does 
not exceed 30% of the 
ex-works price of the 
product 

ex 9614 Smoking pipes and pipe 
bowls 

Manufacture from roughly 
shaped blocks 

Chap. 97 Works of art, collectors' 
pieces and antiques 

Manufacture in which all the 
materials used are classified 
within a heading other than 
that of the product 
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ANNEX III 

MOVEMENT CERTIFICATES EUR.1 

1. Movement certificates EUR.1 shall be made out on the form of whiqh a specimen 

appears in this Annex. This form shall be printed in one or more of the languages in 

which the Agreement is drawn up. Certificates shall be made out in one of these 

languages and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting 

State. If they are handwritten, they shall be completed in ink and in capital letters. 

2. Each certificate shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 

8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for.writing. not 

containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m3. It shrall have a printed 

green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical 

means apparent to the eye. » 

3. The competent authorities of Turkey and of Israel may reserve the right to print the 

certificates themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case 

each certificate must include a reference to such approval. Each certificate must bear 

the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It 

shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified. 
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1. charter inanış, fuß address, country) 

MOVEMENT t. E:ÎTIFICATE 

3. Consignee (name, fut address, country) (Optional) 

S. Transport details (Optional) 

ÊUR.1 ¡•¡o A oooooo 
See notes overleaf before completing this form 

2. Certificate used in preferential trade between 

(insert appropriate countries, groups of countries ortemtorias) 

Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating 

6. Country, group of 
countries or territory of 
destination 

Rem number; Marks and numbers; Number and kind of package ; Description of goods 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT 
Declaration certified 
Export document 2 

Form . N o 
Customs office 
Issuing country or territory Stamp 

Da'e 

(Signature) 

9. Gross mass (kg) 
or other 
measure 
(litres,m1,elc.) 

10. Invoices 
(Optxnaf) 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 

I, the undersigned, declare that the goods 
described above meet the conditions required 
for the issue of this certificate. 

Place and date . 

(Signature) 

'j Complete only when Ihe regulations of (tie exposing country or (enrtory require 
t ) Foreur, npfe, rport documents, movemenl certificales, manufacturer's declarations, ale referring to the products used in manufacture or to Ihe goods re-exported in the same slate. 
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13. Request for verification, to: 

Verification of the authenticity and accurancy of this certificate is 
requested 

(Placé and dale) 

Stamp 

. (Signature) 

14. Result of verification 
Verification earned out shows that this certificate Q 

• 
was issued by the customs office indicated and that the 
information contained therein is accurate. 
does not meet the requirements as to authenticity and accuracy 
(see remarks appended). 

(Place and date) 

.(Signature) 

(') Insert X m the appropriate box. 

NOTES 
1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the 

incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who 
completed tht certlfteite i n d tndoried by the outtomi authorities of the Issuing country or territory. 

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. 
A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a 
manner as to make any later additions impossible 

3 Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be 
identified. 
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APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE 

4. Country, group of 6. Country, group of 
% countries or territory in countries or territory of 

which the products are destination 
considered as 
originating 

E, ;po i ' . e r (ndrrm. ail address, ccunù/) (OpOnnaO 

3. Consignee (name, fut address, country) (Optional) 

£ ' J R . 1 No .V 
See noies oveerteiaf before completing (his form 

Application tor a certificate to be used in preferential 
trade between 

6. Transport details (Optional) 

Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages 3 

goods 
9. Gross weight 

(kg) or other 
measure 
(IKres/rH.etc.) 

10. Invoices 
(Optional) 

I1) If goods are not packed, indicate number of articles or s.:aie'm bulk" as approp' >ale 
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DECLARATION BY THE EXPORTER 

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf, 

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate; 

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above 
conditions: 

SUBMIT the following supporting documents : 

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence 
which these authorities may require for the purpose of issuing the attached 
certificate, and undertake, if required, to agree lo any inspection of my accounts 
•nd to any oheok on the proeauet of manufacture of the above goods, earned out 
by the said authorities; 

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods. 

(Place and date) 

(Signature) 
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ANNEX !V 

Declaration referred :o in Ariicle 22(4) 

the undersigned, exporter of the goods covered ^^XX^^^^ 
otherwise indicated, the goods meet the conditions fo obtain onginating s.atus preiererua. 
trade wilh: 

Turkey / Israel (1) 

and that the country of origin of the goods is: 

Israel / Turkey (1) 

(place and date) 

(Signature) 
(The signature must be followed 
by the name of the signatory in 
clear script) 

(1) Delete where necessary. 



JOINT DECLARATIONS 

Joint Declaration on Cumulation of Rules of Origin 

With the aim of strengthening the course of triangular trade among Turkey, Israel and the 
European Union, ensuring more efficient implementation of preferential agreements, 
guaranteeing the proper functioning of Turkey-EU Customs Union and of Israel-EU 
Association Agreement and with the aim of contributing to regional European and 
Mediterranean cooperation, Turkey and Israel will make all efforts so that the EU will 
modify the provisions of their preferential agreements in order to allow cumulation under the 
rules of origin. 

Once the EU implements the necessary modifications in its Agreement with Israel, similar 
amendments shall be -introduced in the Protocol on rules of origin of Turkey-Israel Free 
Trade Area Agreement thereby allowing in the rules of origin triangular cumulation. 

Joint Declaration on Government Procurement 

With regard to government procurement each Parry shall grant companies of the other Party 
contract award procedures under a treatment no less favorable than that accorded to companies 
of any other countries, while maintaining each Party's legislation with regard to domestic 
companies. 



— 348 — . 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

REPUBLIC OF T U R K E Y 

ABGY/1643 

The M i n i s t r y of F o r e i g n A f f a i r s of the R e p u b l i c of 
Turkey p r e s e n t s i t s compliments to the Embassy of the S t a t e 
of I s r a e l i n Ankara and has the honour to communicate the 
f o l l o w i n g c o r r e c t i o n s deemed n e c e s s a r y by the Government 
of the R e p u b l i c of Turkey and which do not a l t e r the 
substance of the Free Trade Area Agreement si g n e d between 
Turkey and I s r a e l on March 14, 1996. 

1) In A r t i c l e 1, Paragraph 1, "... a t the l a t e s t January 
1, 2000,..." to be r e p l a c e d b y " . . . a t the l a t e s t on Januarv 
1, 2000,..." 

2) In A r t i c l e 2, Paragraph 1, "... the T u r k i s h Customs 
T a r i f f s . . . " to be r e p l a c e d by "...the T u r k i s h Customs 
T a r i f f ..." 

3) In A r t i c l e 2 , Paragraph 1, "...tne I s r a e l Customs 
T a r i f f s . . . " s h a l l be r e p l a c e d by "...the I s r a e l Customs 
T a r i f f . . . " 

4) In A r t i c l e 4 Paragraph 3, " . . . s h a l l be gradually-
a b o l i s h e d i n accordance..." to be r e p l a c e d by " . . . s h a l l be 
g r a d u a l l y reduced i n accordance..." 

5) In A r t i c l e 4, Paragraph 6, " . . . o f the agreement to 
75 % of the b a s i c duty," to be r e p l a c e d by " . . . o f . the 
Agreement d u t i e s s h a l l be reduced to 75 % of the b a s i c 
duty," 

6) In A r t i c l e 4 Paragraph 8, "- upon the e n t r y i n t o 
f o r c e to 50% of the b a s i c duty," to be r e p l a c e d by "-upon 
the e n t r y i n t o f o r c e of the Agreement d u t i e s s h a l l be 
reduced to 50 % of the b a s i c duty," 

7) In A r t i c l e 4 Paragraph S, "-on January 1, 1997 to 75', 
of the b a s i c duty" to be r e p l a c e d by "-on January 1, 1397 -to 
25% of the b a s i c duty" 

8) In A r t i c l e 4, Paragraph 9, "... of the Agreement to 
2/3 of the b a s i c duty,..." to b'e r e p l a c e d by " . . . o f the 
Agreement d u t i e s s h a l l be reduced to 2/3 of the b a s i c 
duty,..." 

9) - In A r t i c l e 13, Paragraph 1, "...and marketed e x i s t 
between..." to be r e p l a c e d by "...and marketed e x i s t s 
between..." 

10) In A r t i c l e 13, Paragraph 1, "In the event of 
Turkey..." to be r e p l a c e d by "In the event, Turkey..." 



11) In A r t i c l e 19, Paragraph 1, "...the WTO Agreements 
on the T e c h n i c a l B a r r i e r s . . . " to be r e p l a c e d by "...the WTO 
Agreement on T e c h n i c a l B a r r i e r s . . . " 

12) In A r t i c l e 20, Paragraph 2, " . . . o f the l a t e r . " to be 
r e p l a c e d by ".. . o f the l a t t e r . " 

13) In A r t i c l e 21 Paragraph 1, "...by t h a t o b l i g a i t i o n . " 
to be r e p l a c e d by "...by t h a t o b l i g a t i o n . " 

0.4) In A r t i c l e 26, Paragraph 1, "... payment 
d i f f i c u l t i e s , o r . . . " to be r e p l a c e d by "...payment 
d i f f i c u l t y , o r . . . " 

15) In A r t i c l e 28, Paragraph 1, "...a meeting be 
h e l d . . . " to be r e p l a c e d by "... a meeting to be h e l d . . . " 

16) In A r t i c l e 28, Paragraph 3, "... i f no l a t e r date i f 
c o n t a i n e d t h e r e i n , . . . " to be r e p l a c e d by "... i f no l a t e r ' 
date i s co n t a i n e d t h e r e i n , . . . " 

17) In A r t i c l e 28, Paragraph 3, "... to the f u l l f i l m e n t 
o f . . . " to be r e p l a c e d by "... to the f u l f i l l m e n t o f . . . " 

18) In A r t i c l e 34, Paragraph 1, " P r o t o c o l s A and 
P r o t o c o l B,..." to be r e p l a c e d by " P r o t o c o l A and P r o t o c o l 
B , . . . -

19) In A r t i c l e 38, Paragraph 3, " . . . . i n the T u r k i s h , 
Hebrew and E n g l i s h languages, a l l three t e x t s being e q u a l l y 
a u t h e n t i c . " to be r e p l a c e d by " . . . i n the E n g l i s h language." 

20) A c c o r d i n g l y , A r t i c l e 33, Paragraph 4 , which 
s t i p u l a t e s " In the case of the divergence of i n t e r p r e t a t i o n 
the E n g l i s h t e x t s h a l l p r e v a i l . " to be d e l e t e d . 

21) In Annex I I Paragraph 2, " . . . i n T a b le B, t a c k i n g 
i n t o account the f i n a l r a t e . . . " to be r e p l a c e d by " . . . i n 
Table B, t a k i n g i n t o account the f i n a l r a t e . . . " 

22) In Annex V, Annex Vb, Annex V I I , " T u r k i s h Codes" to 
be r e p l a c e d by " T u r k i s h Customs Codes" 

23) In Annex IX, A r t i c l e 1, Paragraph 1 a c c e d e the 
f o l l o w i n g . . . " to be r e p l a c e d by "... accede to the 
f o l l o w i n g . . . V 

24) In Annex IX, A r t i c l e 2, Paragraph 1, "...accede the 
f o l l o w i n g . . . " to be r e p l a c e d by "... accede to the 
f o l l o w i n g . . . " 

25) In Annex IX, A r t i c l e 2, Paragraph 1, " . . . I s r a e l 
s h a l l exceed or i s P a r t y . " to be r e p l a c e d by " . . . I s r a e l 
s h a l l acceed or i s P a r t y . " 
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26) In Annex IX, A r t i c l e 2, Paragraph 3, "-Budapest 
T r e a t y of the I n t e r n a t i o n a l . . . " to be r e p l a c e d by "-Budapest 
T r e a t y on the I n t e r n a t i o n a l . . . " 

27) In Annex IX, A r t i c l e 5, "-Budapest T r e a t y of the 
I n t e r n a t i o n a l Agreement c o n c e r n i n g the I n t e r n a t i o n a l 
R e g i s t r a t i o n f o r the Purposes of Patent Procedure (1977, 
m o d i f i e d i n 1980)." to be r e p l a c e d by "-Budapest T r e a t y on 
the I n t e r n a t i o n a l R e c o g n i t i o n of the Dep o s i t of 
Microorganisms f o r the Purposes of Patent Procedure (1977, 
iticdif i e d i n 1980 ) . " 

28) In P r o t o c o l A, A r t i c l e 2, Paragraph 1, "...otherwise 
i s s p e c i f i e d . . . " to be r e p l a c e d by "...otherwise 
s p e c i f i e d . . . " 

29) In P r o t o c o l A, A r t i c l e V, Paragraph 2, "...the 
l i m i t s of t a r i f f quotas i n d i c a t e d i n "Column D" and s u b j e c t 
to the s p e s i f i c p r o v i s i o n s i n d i c a t e d i n Column C of t h i s 
Annex." to be r e p l a c e d by "...the l i m i t s of t a r i f f quotas 
i n d i c a t e d i n "Column C" and s u b j e c t to the s p e c i f i c 
p r o v i s i o n s i n d i c a t e d i n Column D of t h i s Annex." 

30) In P r o t o c o l A, A r t i c l e 5, Paragraph 1, "...the l i m i t 
of t a r i f f quota l i s t e d i n . . . " to be r e p l a c e d by "...the 
l i m i t of t a r i f f quotas l i s t e d i n . . . " 

31) In P r o t o c o l A, A r t i c l e 5, Paragraph 2, " . . . o f an ad 
valorem duty and s p e c i f i c duty and l i s t e d . . . " to be r e p l a c e d 
by "... of an ad valorem duty and a s p e c i f i c duty as 
l i s t e d . . 

32) In P r o t o c o l A, A r t i c l e 5, Paragraph 4, " . . . r e g a r d i n g 
to the i n d u s t r i a l . . . " to be r e p l a c e d by " . . . r e g a r d i n g the 
i n d u s t r i a l . 

The M i n i s t r y of F o r e i g n A f f a i r s of the R e p u b l i c of 
Turkey would a p p r e c i a t e i t i f the Embassy of the S t a t e of 
I s r a e l would k i n d l y c o n f i r m t h a t the Government of the 
S t a t e of I s r a e l i s i n agreement with the c o n t e n t s of t h i s 
Note which w i l l then become an i n t e g r a l p a r t of the Agreement 
E s t a b l i s h i n g A Free Trade Area Between the R e p u b l i c of Turkey 
and the State of I s r a e l . 

The M i n i s t r y of F o r e i g n A f f a i r s of the R e p u b l i c of 
Turkey a v a i l s i t s e l f of t h i s o p p o r t u n i t y to renew to the 
Embassy of the St a t e of I s r a e l the assurances of i t s 
h i g h e s t c o n s i d e r a t i o n . 

Ankara, 31 October 1996 

Embassy of the S t a t e of I s r a e l 
ANKARA 



EMBASSY OF ISRAEL, ANKARA i l lp lN ,7X110' M V U B 

No. 48/346/2 

The Embassy of Israel presents its compliments to the Ministry of 
Foreign Affairs of the Republic of Turkey and has the honour to 
confirm that the Government of the State of Israel is in agreement 
with the contents of the Ministry's Note ABGY/1643 dated 31st of 
October 1996, which includes 32 corrections deemed necessary by the 
Government of the Republic of Turkey to the Agreement Establishing 
a Free Trade Area between the State of Israel and the Republic of 
Turkey that was Signed on the 14th of March 1996, and which do not 
alter the substance of the above mentioned Agreement. 

The Embassy of Israel in Ankara has the honour to confirm that the 
Government of the State of Israel is in agreement with the Ministry 
of Foreign Affairs of the Republic of Turkey that the Ministry's 
Note and this reply shall become an integral part of the Agreement 
Establishing a Free Trade Area between the State of Israel and the 
Republic of Turkey. 

The Embassy of Israel avails itself of this opportunity to renew to 
the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest 
consideration. 

Ankara, November 5, 1996 

Ministry of Foreign Affairs 

Ankara 
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Yönetmelik 
İçişleri Bakanlığından : 

Karayolları Trafik Yönetmeliği 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can 

ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini 
ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, Yönetmelikte düzenlenmesi işaret 
edilen ve gerekli görülen diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri 
belirlemektir. 

Kapsam ve Dayanak 
Madde 2- Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak 

çıkarılmış ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde karayollarında ve aksine bir hüküm 
bulunmadıkça da, Kanunun 2 nci maddesinde sayılan yerlerde de uygulanmak üzere; 

a) Trafikle ilgili kurallara ve bunların uygulanmasına, 
b) Trafiğin düzenlenmesi ve denetimine, 
c) Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri 

sırasında alınacak tedbirlere, 
d) Araç sürücülerinin sınavları ve belgelerinin verilmesine, 
e) Karayolundan faydalananların hak ve yükümlülüklerine, eğitimine, 
f) Uygulayıcı kurul ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile işbirliği ve 

koordinasyon düzenine, 
g) Trafikle ilgili diğer hususlara, 
ilişkin konulardaki esas, usul, şekil ve şartlara ait hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3- 2918 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları 

aşağıda gösterilmiştir, 
a) Genel tanımlar 
1) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve 

hareketleridir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tanımlar 

2) Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve 
alanlardır. 
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3) Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş 
makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 

4) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan 
makine gücü ile yürütülenlere "motorlu taşıt" insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere "motorsuz 
taşıt" denir. 

Ayrıca, bir kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara "hususi taşıt", çeşitli şekillerde kazanç 
sağlamak amacıyla kullanılanlara "ticari taşıt", Taşıt Kanunu kapsamına girenlere "resmi taşıt", 
resmi olmakla birlikte ticarilik niteliği taşıyanlara da "resmi ticari taşıt" denir. 

5) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare 
eden kişidir. 

6) Şoför Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir. 

7) Araç Sahibi: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya 
satış belgesi düzenlenmiş kişidir. 

8) işleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla 
sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, 
ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak, ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve 
tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat 
edilirse, bu kimse işleten sayılır. 

9) Yolcu: Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. 

10) Hizmetli: Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya 
süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 

11) Trafik İşaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve 
sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için 
yaptıkları hareketlerdir. 

12) Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini 
tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 

13) Geçiş Hakkı: Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, 
yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır. 

14) Durma: Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik 
zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. 

15) Duraklama: Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, 
eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. 

16) Parketme: Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır. 
17) Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın 

karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaydır. 
18) Mülk: Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzel kişilere ait olan taşınmaz mallardır. 
19) Yerleşim Yeri (Birimi): Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının başlangıcı 

ve bitimi bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacı ile 
insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu ve karayolu trafiğine etkileri 
tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan il, ilçe, köy veya mezra gibi yerlerdir. 

20) Yaya: Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan 
insandır. 

21) Trafikten Men: Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen 
hallerde araçla ilgili- belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten 
alıkonulmasıdır. 
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b) Karayoluna, karayolu üzerinde ve kenarındaki tesislere ilişkin tanımlar 
1) Karayolu Yapısı: Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında 

veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri 
yapılardır. 

2) Karayolu Sınır Çizgisi: Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuya terk veya 
tahsis edilmiş karayolunda, mülkle olan sınır çizgisi, diğer karayollarında, yarmada, şevden 
sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek 
çizgisi, yaya yolu ayrılmış karayolunda ise, yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir. 

3) iki Yönlü Karayolu: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı 
karayoludur. 

4) Tek Yönlü Karayolu: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı 
karayoludur. 

5) Bölünmüş Karayolu: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde 
diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 

6) Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli 
yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların 
giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi 
tutulduğu karayoludur. 

7) Ekspres Yol: Sınırlı erişme kontrollü ve önemli kesişme noktalarının köprülü kavşak 
olarak teşkil edildiği bölünmüş bir ana karayoludur. 

8) Geçiş Yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna 
bağlanan ve karayolu karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır. 

9} Bağlantı Yolu: Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını 
sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

10) Taşıt Yolu (Kaplama): Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 
11) Bisiklet Yolu: Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır. 
12) Yaya Yolu (Yaya Kaldırımı): Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel 

kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 
13) Banket: Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya 

hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, 
zorunlu hal lerde de araçların faydalanabileceği kısımdır. 

14) Platform: Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu kaldırım veya 
banketinden oluşan kısmıdır. 

15) Anayol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu 
geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş 
karayoludur. 

16) Tali Yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan 
daha az önemde olan yoldur. 

17) Tehlikeli Eğim: Araçların emniyetle seyrine devam için, vites küçültmeyi gerektiren 
uzunluk veya açıdaki yol eğimidir. 

18) Kavşak: iki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak 
alandır. 

19) Kavşak Ortak Alanı: Kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı 
yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş 
alandır. 
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20) Yaya Geçidi: Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, 

trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır. 

21) Okul Geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların 
çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile 
belirlenmiş alandır. 

22) Alt Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini 
sağlayan yapıdır. 

23) Üst Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini 
sağlayan yapıdır. 

24) Demiryolu Geçidi (Hemzemin Geçit): Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede 
kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir. 

25) Ada: Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik 
akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla yapılmış o lan, araçların 
bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanlardır. 

26) Ayırıcı Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taşıtların 
diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik' tertibatı veya 
gereçtir. 

27) Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle 
ayrılmış bölümüdür. 

28) Park Yeri (Otopark): Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. 
29) Karayolu Üzeri Park Yeri: Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. 

30) Karayolu Dışı Park Yeri: Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya 
servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir. 

31) Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, 
indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerdir. 

32) Garaj: Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan, bakim veya 
servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir. 

33) Terminal: İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, 
aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri 
hizmetlerin de sağlandığı yerdir. 

Bunlardan sadece, insan taşımalarında kullanılanlara "Yolcu Terminali", eşya 
taşımalarında kullanılanlara "Eşya Terminali" denir. 

34) Servis İstasyonu: Karayolunda seyreden araçların bakım, onarım, yağlama ve 
yıkama gibi işlerinin yapıldığı tesislerdir. 

35) Akaryakıt istasyonu: Araçların esas itibariyle akaryakıt, LPG, yağ ve basınçlı hava 
gibi ihtiyaçları ile ayrıca kişilerin ilk yardım ve zorunlu diğer ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir. 

36) Muayene İstasyonu: Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebi lecek cihaz ve 
personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir. 

37) Araç Tartı İstasyonu: Araçların yüklü veya yüksüz olarak sabit veya taşınabilir 
cihazlarla tartıldığı yerdir. 

38) İşaret Levhası: Sabi t veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş vs üzerindeki 
sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik terbibatıdır. 

39) Işıklı ve Sesli İşaretler: Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya 
taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk sembol , yazı 
bulunan ve belirli y a n m a süresi o lan, ışık veya sesli özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan 
trafik tertibatıdır. 



40) İşaretleme: Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, oto korkuluk gibi karayolu elemanları 
üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın 
aktarılmasını sağlayan tertibattır. 

ASAA

' c) Araçlara ilişkin tanımlar 

1) Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan 

taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyanlara "taksi otomobil" adam başına 

ücretle yolcu taşıyanlara "dolmuş otomobil" denir. 
2) Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan 

taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
3) Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan 

taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 
Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. 
4) Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg. ı geçmeyen ve yük taşımak 

için imaÞCVMÞBCMVÞBCÞVBMÞl edilmiş motorlu
5) Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg.'dan fazla olan ve yük taşımak 

için imal edilmiş motorlu taşıttır:
6) Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan 

motorlu taşıttır. 
7) Arazi Taşıtı: Karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla 

beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır. 
8) Motosiklet: 2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan 

karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu 
taşımalarında kullanılmayan 3 tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir. 

9) Motorlu Bisiklet: Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı 
motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km.'den az olan bisiklettir. 

10) Bisiklet: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal 
veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan 
motorsuz taşıttır. 

11) Lastik Tekerlekli Traktör Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak 
ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarıdır. 

12) İş Makineleri: Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli 
savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli 
ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan 
motorlu araçlardır. 

13) Tramvay: Genellikle yerleşim birimleri içerisinde insan taşımasında kullanılan, 
karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan 
taşıttır. 

14) Özel Amaçlı Taşıt: Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve 
itfaiye, cankurtaran, cenaze, naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, 
araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya 
kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. 

15) Oku! Taşıtı: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların 
öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır. 

16) Kamu Hizmeti Taşıtı: Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün 
taşıtlardır. 
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17) Personel Servis Aracı: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel 

kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs 
türündeki ticari araçlardır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların 
kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez. 

18) Umum Servis Aracı: Okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte 
değerlendirilmesidir. 

19) Kamp Taşıtı: Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun 
teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır. 

20) Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz 

taşıttır. 
21) Yan Römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve 

kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur. 
22) Hafif Römork: Azami yüklü ağırlığı 750 kg.'ı geçmeyen römork veya yarı römorktur. 
23) Taşıt Katan: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en 

çok 2 römorktan oluşan taşıttır. 
24) Taşıma Sının (Kapasite) Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığı 

veya yolcu ve hizmetli sayısıdır. 
25) Gabari: Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin 

amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 
26) Azami Ağırlık :Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır. 
27) Yüksüz Ağırlık: Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu 

dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır. 
28) Yüklü Ağırlık: Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu 

ve eşyanın toplam ağırlığıdır. 

29) Dingil Ağırlığı: Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden 
geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır. 

30) Azami Toplam Ağırlık: Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar 
vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. 

İKİNCİ KISIM 
Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar, Görev ve Yetkileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Görevli Kurullar ve Kuruluşlar 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu 
Madde 4- Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve 

koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur, 
a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; 
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, 

Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Bağlı Olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen 
oluşur

. Gereği halinde diğer bakanlar da Kurula çağrılabilir. 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak, 
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve 
kararların yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler. 
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Kurul yılda iki defa olağan, Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü olarak, 

gündemle toplanır. 
Kurulun sekreterya görevi Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır. 
Kurulun çalışmasına ilişkin esas ve usuller, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 
b) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu; 
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 

Başkanının başkanlığında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna katılan kamu kurumlarının en 
az daire başkanı seviyesinde görevlileri, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Standartları 
Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile İçişleri 
Bakanlığınca uygun görülen trafikle ilgili üniversite, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, 
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfının birer temsilcisi ve 
Başkent Büyükşehir Belediye Başkanından oluşur. İhtiyaç duyulan konularda bilgilerine 
başvurmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci çağrılabilir. 

Kurul ayda bir kez toplanır, zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir.-
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığınca trafik hizmetlerinin 

çağdaş ve güvenli bir şekilde-yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce 
önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak karara bağlar. 

Kurul, katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile 
karar verir. 

Kurulun sekreterya görevi, Trafik Hizmetleri Başkanlığı Kurullar Şube Müdürlüğünce 
yerine getirilir. 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır ; 
1) Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde 

bulunmak, 
2) Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak, 

3) Uygulamada görülen aksaklıkları tespit edip, giderilmesine yönelik önerilerde 
bulunmak, 

4) Yasal düzenlemelerden kaynaklanan eksiklikleri belirlemek ve ilgili kuruluşlar 
nezdinde girişimlerde bulunmak, 

5) Karayolu güvenliğinin geliştirilmesi için plan hazırlamak, 
6) Hazırlanan planlar çerçevesinde bir ihtiyaç programı önermek ve çalışmalar için 

lazım olan kredi miktarı hakkında görüş bildirmek, 
7) Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı fiat 

tarifesi hakkında görüş bildirmek, 
8) Fahri trafik müfettişi adaylarını Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna önermek, 
9) Karayollarınının bakım, yapım ve işletmesinden sorumlu tüm kurum ve özel 

kuruluşların projelerini yapan ve uygulayan yetkili ve sorumlu kişilere çağdaş ilim ve teknik 
esaslarına uymaları konusunda önerilerde bulunmak, 

10) Gerektiği hallerde Türk Karayolu Güvenliği birimlerini temsilen yabancı heyetlerle 
görüşmek. 

Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diğer kanunlarla verilen görevler; 
a) İçişleri Bakanlığınca, 
b) Bu kanunla yetkili kılınan diğer bakanlık, kuruluş ve belediyelerce, İçişleri Bakanlığı 

ile işbirliği içerisinde, 
yürütülür. 
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Görevli bakanlık, kurum ve kuruluşların trafikle ilgili birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve 

sorumluluklarına ait esaslar, Karayolları Trafik Kanununa ve teşkilat kanunlarına uygun olarak 
hazırlanan özel yönetmelik veya yönergelerinde gösterilir. 

Askeri Mahallerde Trafiğin Düzenlenmesi 
Madde 5- Silahlı Kuvvetlere ait her çeşit bina ve tesisin iç bölümlerindeki trafik 

düzenlemeleri dışında, mülki idari amirinin isteği ve garnizon komutanının uygun görmesi 
halinde, merkez komutanlıklarına aşağıdaki esas ve şartlara uyulmak suretiyle gerekli görülen 
yerlerde ve hallerde geçici olarak trafiği düzenleme yetkisi verilebilir. 

a) Askeri bina, tesis veya birliklerin bulunduğu yerin, bu yerlere ulaşan yollar ile bağlantı 
ve geçiş yollarında veya giriş çıkışlardaki trafiğin yetkili trafik zabıtası veya genel zabıtanın 
denetiminden uzak olmak, 

b) Askeri bina ve tesisin konumu veya kullandığı hizmet amacı bakımından, bulunduğu 
yerdeki yol ve trafik durumu dolayısıyla trafik güvenliği açısından belli zamanlarda tedbirler 
alınmasının mecburi görülmesi, 

hallerinde, belirlenen yerlerde, belirtilen süre ve şartlara uygun şekilde uygulamak 
üzere, özel işaretli ve eğitilmiş askeri personel, geçici olarak trafiği düzenlemekle yetkili 
kılınabilir. 

Ancak, bu yetki trafik zabıtasının görevine müdahale şeklinde kullanılamaz. 
Yetkili kılınan personel, talimatlarına uymayan sürücülere ait araç plakalarını tespit 

ederek mahalli trafik birimine bildirirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Trafik Zabıtası Kuruluşları, Görev ve Yetkileri 
Madde 6- Trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin 

nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri görev, yetki ve sorumluluklarına ait hususlar "Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Trafik Kuruluşları Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği"nde gösterilmiştir. 

Trafik Zabıtası Dışındaki Polis Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri 
Madde 7- Emniyet Teşkilatının trafik zabıtası dışındaki hizmet birimlerinde görevli 

emniyet hizmetleri sınıfı personelinin trafik hizmetlerine ilişkin görev esasları ile yetki sınırları 

aşağıda gösterilmiştir. 
a) Trafik denetleme birimlerinin kurulmuş olduğu yerlerde; 
önleyici zabıta olarak emniyet hizmetleri sınıfından her kademedeki personel, trafik 

düzeni ve güvenliği açısından görünür şekilde karşılaştıkları olaylara ve suçlara müdahaleye 
yetkilidir. 

Bu yetki; 
1) Trafik düzensizliğini yaratanları uyarma, 
2) Trafik suçu işleyenlerin araç plakalarını trafik zabıtasına bildirme, gerekli hallerde 

duruma müdahale edilmesini isteme, 
3) Müdahalenin mümkün olamayacağının anlaşılması halinde durumu bir tutanakla 

tespit ederek trafik zabıtasına iletme, 
hallerine münhasır olmak üzere kullanılır. 
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b) Trafik denetleme birimlerinin kurulmadığı yerlerde; 
polis birim amirleri; trafiğin düzenlenmesi ve trafik suçlarına el konulmasına ilişkin 

hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli ve yetkilidirler. 
Birim amirleri bu görevlerini; varsa, kadrosu trafik olan denetleme personeli ile yoksa 

kendi personeli arasından seçip trafik denetleme birimlerinden en az bir hafta kurs görmüş 
personeli görevlendirmek suretiyle aşağıdaki esas, usul ve şartlara uygun olarak yürütür. 

1) Görev alanı içine giren belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, 
yaya ve okul geçitlerini belirleme ve benzeri konulardaki trafiğin düzenlenmesine ilişkin 
hususlarda yaptığı tespitleri teklif halinde yetki durumuna göre il veya ilçe trafik komisyonlarına 
ileterek, karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlar, uygulamayı izler ve 
denetler. 

2) Trafik düzensizliğine neden olan; duraklama ve park etmelere engel olunmasını, 
trafik tıkanık ve sıkışıklıklarının giderilmesini, pazar kurulan yerlerde, bayram ve törenlerde 
tedbirler alınmasını sağlar. 

3) Trafik suçu işleyenler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek ve düzenlenen 
tutanaklardan; mahkemelik suçlara ait olanların ilgili mahkemeye, para cezası tahsil ve takibini 
gerektirenlerin de ilgili kuruluşuna iletilmesini sağlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Jandarma Teşkilatı Trafik Birimleri 
Madde 8 - Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve 

trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, 
astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak 
trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir. 

Bu madde hükümlerine göre jandarma ve polisin görev yapacağı karayolları, vali veya 
görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, jandarma ve polis yetkililerinden 
oluşturulacak bir komisyon tarafından protokol ile tesbit edilir. 

Jandarma Teşkilatının trafik hizmetlerine ilişkin çalışma şekil ve şartları, 
görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri ve sorumluluklarına ait hususlar 
Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir. 

Trafik Hizmetlerinde Jandarma Teşkilatının Görev ve Yetkileri 
Madde 9- Jandarmanın trafik hizmetlerinde görevli personeli; trafiğin düzenlenmesi ve 

trafik suçlarına el konulmasına ait olarak aşağıda gösterilen hizmetlerin yerine getirilmesi ile 
görevli ve yetkilidir. 

a) Kontrolundan sorumlu olduğu karayolları üzerinde araçları ve bu araçlarda 
bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve 
karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketlerini denetlemek, duran veya akan trafiğin 
düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlamak, 

b) Meydana gelen trafik kazalarına elkoymak, kazanın oluş nedenlerini tüm kusurlu 
unsurlara göre incelenerek, iz ve delillerini tesbit etmek, adli işlemlere ve istatistiki bilgilere 
esas olmak üzere kaza tesbit tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamak, 

c) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde, kazaya ait iz ve delilleri 
kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almak ve yolun 
trafiğe açılmasını sağlamak, 
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d) Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil 

yardımın yapılmasını, en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesini, götürülmesi sağlık yönünden 
sakıncası bulunan yaralılar için de, sağlık personelinin olay mahalline getirilmesini sağlamak, 

e) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması mecburi görülen ilk yardım 
malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, 
taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, noksan veya uygun 
durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

f) Meydana gelen trafik kazalarını oluş nedenlerine göre incelemek, tüm kusurlu 
unsurlara göre değerlendirmek ve sonuçlarına göre gereken tedbirleri almak ve gerektiğinde 
ilgili kuruluşlara bilgi vermek, 

g) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında, suç 
veya ceza tutanağı düzenlemek, mahkemelik suç tutanaklarının bir örneğini 7 iş günü içinde 
yetkili mahkemeye, trafik para cezası tutanaklarını ise 7 iş günü içinde takip ve tahsili için ilgili 
mal sandığına göndermek, tutanakların kaydedildiği listeleri ise, örneğine uygun olarak tanzim 
ve tasdik-ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezine intikal ettirilmek üzere ilgili 
trafik kuruluşuna gönderilmesini sağlamak, 

h) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi uyarınca sürücüsü tespit edilemeyen 
araçların tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza 
tayinini gerektiriyorsa, tutanağın mahkemeye, trafik zabıtasının yetki sınırları içerisinde kalan 
suçlardan ise adres tesbiti için sürücü veya sahibine tebligat yapılmak üzere aracın tescilinin 
yapıldığı il trafik kuruluşuna göndermek, 

ı) Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında yapılacak milli ve milletlerarası yarış ve 
koşularla ilgili olarak bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik tedbirlerini 
almak ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak, 

i) Sorumluluk alanlarının kesin hatları ile belirlenmesini sağlamak, icabında trafik 
zabıtası ile müşterek kontroller yapmak amacı ile mülki amire teklif ve önerilerde bulunmak, bu 
konuda hazırlanarak mülki amirce onaylanıp yürürlüğe konulan protokolle verilen görevleri 
yapmak, 

j) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlerine, haftanın 
günlerine ve günün muhtelif saatlerine göre trafiğin arzettiği genel durum dikkate alınarak, 
kontrol hizmetlerinin kendi sorumluluk sahasındaki tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının 
sağlanması amacıyla günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programları hazırlamak ve 
uygulanmasını sağlamak, 

k) Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara, karayolu yapısında yapılacak çalışmalar sırasında 
ve çalışma mahalinde trafik akımı ve güvenliği yönünden, Karayolları Trafik Kanunu ve bu 
Kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklerde belirlenen tedbirlerin alınması, yeterli ve uygun 
olmaması veya yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşun talebi halinde, gerekli tedbirleri 
aldırmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri, bütün 
sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere, ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafları 
sorumluları ödettirilmesine ait işlemleri yürütmek, 

I) Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağı dışındaki yollarda trafik düzenlemede kullanılan 
işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin görülen 
eksikliklerini ilgili kuruluşlara bildirmek, 

m) Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle 
jandarmaya verilen diğer görevleri yapmak. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bakanlıklar 

Milli Eğitim Bakanlığının Görev ve Yetkileri 
Madde 10- Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri; 

a) Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı 
hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak. 

b) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü 
kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek. 

c) Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika 
verilmesini sağlamak. 

d) Karayolları Trafik Kanununun 125 inci maddesi uyarınca' ilköğretim ve orta öğretim 
okullarında, ders programlarına eğitim amacıyla zorunlu uygulamalı trafik ve ilk yardım dersleri 
koymak. 

e) Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını 
belirlemek. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri 
Madde 11- Karayolları Genel Müdürlüğünün trafikle ilgili görev ve yetkileri; 

a) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden 
gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak. 

b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol 
etmek. 

c) Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, gereğinde karayolu güvenliğini 
ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. 

d) Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla yapım ve 
bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak 
suretiyle, bu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları 
belirlemek ve işaretlemek. 

e) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli 
önleyici teknik tedbirleri almak. 

f) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren 
kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak 
veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek. 

g) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, 
altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak 
gerekli görülecek tedbirleri almak. 

h) Araçların ağırlık kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve aykırı görülen hususlar 
hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek. 

ı)Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak. 
i) Karayolları Trafik Kanunun 13, 14, 16, 17, 18, 35, 47/a ve 65 inci maddeleri 

hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek; 47 nci 
maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, durumu bir 
tutanakla belirlemek ve gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik kuruluşuna teslim etmek. 

j) Arazi vitesi olmayan otomobillerle zirai traktörler dışındaki her cins aracın fenni 
muayeneleri yapılırken, aracın sefer görev emri belgelerinin kontrol edilmesinden fenni 
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muayeneyi yapan makamlar sorumludur. Taşıt Sefer Görev Emri verildiği halde tatbikat 
çağrısına uymayan veya adresinde bulunmayan taşıtlar fenni muayene istasyonuna bildirilir; 
bu tür araçların muayenesi yapılmaz. 

k) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen 
diğer görevleri yapmak. 

Sağlık Bakanlığının Görev ve Yetkileri 
Madde 12- Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

1) Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini 
planlamak ve uygulamak. 

2) Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden 
istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 
uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara 
gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak. 

3) Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil 
yardım ambulansı bulundurmak. 

4) Bu Kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. 
Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, 

acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini 
uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta 
şirketlerinden tahsil ederler. 

Sağlık Bakanlığı bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin 
bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Maliye Bakanlığının görüşünü 
alarak döner sermaye saymanlığı kurar. Bu amaçla döner sermaye saymanlığı tarafından 
tahsil edilen gelirin tamamı, bu Kanun ile Sağlık Bakanlığına verilen görevlerin yerine 
getirilmesinde kullanılır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı, Sağlık Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmesine 8 iş günü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir. Sağlık Bakanlığı 
Trafik Hizmetleri Döner Sermaye işletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı fiyat tarifesi, 
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun da uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 
Sigorta şirketleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve şartları dahilinde 
ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aşan kısmı için garanti fonuna başvurur. Buna ilişkin 
usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 
bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Ulaştırma Bakanlığının Görev ve Yetkileri 
Madde 13- Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığına ait ikili 

ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere gerekli kanuni ve idari düzenlemeler 
yapmak, tedbirler almak ve Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 
yönetmelikler açısından, karayolu taşımasına ait koordinasyonu sağlamak. 

Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının Görev ve Yetkileri 
Madde 14- Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının görev ve yetkileri; 
a) Köy yollarında; 
1) Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, 

tedbir almak ve aldırmak, 
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2) Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak, durak yeri, yol dışı park yeri, 

aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 
3) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, Karayolları Trafik Kanununun 

17 nci maddesinde sayılan tesisler için bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden izin 
vermek, 

4) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu 
karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenleri göz önünde bulundurularak gerekli 
tedbirleri almak, 

5) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle köy yolları için 
verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. 

Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden mecburi ve gerekli görülenler, orman 
yolları için de uygulanabilir, 

b) Orman yollarında; 
1) Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekli görülen diğer orman 

yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak, 
2) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle, orman yolları 

için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Belediyeler 

Belediyelerin Trafik Birimleri 
Madde 15- Belediye başkanlıkları; Karayolları Trafik Kanunu, bu Yönetmelik ve Kanuna 

dayanılarak çıkarılan diğer yönetmeliklerle verilen görevleri, Kanunun 10 uncu maddesi 
uyarınca kurdukları trafik hizmetleri birimleri aracılığı ile yürütür. 

Bu birimler, belediyelerin iş kapasitesine göre "Belediye trafik şube müdürlüğü", 
"Belediye trafik şefliği" veya "Belediye trafik memurluğu" olarak adlandırılır. 

Büyük illerde belediye trafik şube müdürlüklerine bağlı belediye trafik büro amirlikleri de 
oluşturulabilir. 

Bu birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personel sayısı, iş kapasitesine göre 
belediye başkanlıklarınca belirlenir. 

Belediyelerin Görev ve Yetkileri 
Madde 16- Belediye trafik hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda 

gösterilmiştir. 
Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında; 
a) Yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, 
b) Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak, 
c) Trafiği düzenleme amacı ile, 
1) Trafik işaret levhaları, 
2) Işıklı ve sesli trafik işaretleri, 
3) Yer İşaretlemeleri 
temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, 
d) Trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından, 

trafik akımı programlan ile toplu taşıma araçlarının kalkış varış ve ara duraklan için zaman 
tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak, 



e) Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda Karayolları Trafik 
Kanununun 16 ncı maddesi ve bu maddesine göre çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca 
trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek, 

f) Açık ve kapalı park yerleri (otopark) alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak işletmek ve 
işletilmesine izin vermek, 
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g) Karayolları Trafik Kanununun 17 nci maddesinde sayılan ve belediye sınırları 
içerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için Yönetmeliğinde 
belirlenen şartlara göre izin vermek, 

h) Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim parkları yapmak 
ve yapılmasına izin vermek, 

ı) Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği 
tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, 

Trafik için tehlike teşkil eden ancak, kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece veya 
gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek, 

(Yol işgaline ilişkin Belediye Mevzuatı hükümleri saklıdır.) 
ı)Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu 

yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, 
j) Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi (d) bendine göre tarım kesiminde 

kullanılanlar hariç il trafik komisyonlarından karar almak şartıyla motorsuz taşıtlardan gerekli 
görülenlerin tescilini yapmak, 

k) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer 
görevleri yapmak. 

Belediyeler bu hizmetlerini; il ve ilçe trafik komisyonlarınca alınan kararlara da uyulmak 
suretiyle mahalli trafik zabıtası ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütürler. 

Belediyeler bu madde ile görev verilen hizmetlerin denetimi dışında, trafiği 
denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler. 

Bu birimlerde hizmet gören personelden resmi kıyafetli olanlar özel işaret taşır. 
Trafik zabıtası ile belediye trafik birimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon esaslarına 

ilişkin diğer hükümler beldenin özelliğine göre bir protokolle belirlenebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Komisyonlar ' 

il ve İlçe Trafik Komisyonlarının Kuruluşu ile Görev ve Yetkileri 

İl ve İlçe Trafik Komisyonları 
Madde 17- İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği 

bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya 
yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; valilikçe uygun 
görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer 
temsilcisinden oluşan il trafik komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı 
kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı ilçe (rafik komisyonu 
kurulur. 

Kuruldaki üniversite, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların temsilcilerinin 
toplam sayısı 3'ü geçemez. 

Kuruluşu bulunan yerler hariç, ilçe trafik komisyonlarına karayolları temsilcisinin 
katılması zorunlu değildir. 
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Gündem konuları vali veya kaymakamlar tarafından belirlenir. 
Bu komisyonlara, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere, diğer kuruluş temsilcileri 

de çağrılabilir. 
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk 

sayılır. 
İl trafik komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. 
il ve ilçe trafik komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla 

yükümlüdür. 
İlçe trafik komisyonu kararları, il trafik komisyonunca incelenip vali tarafından 

onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

İl ve İlçe Trafik Komisyonunun Görev ve Yetkileri 
Madde 18- İl ve ilçe trafik komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır; 
a) İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak 

amacıyla gerekli tedbirleri almak, 
b) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili 

tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Karayolu Trafik 
Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları içişleri Bakanlığına iletmek, 

c) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve 
güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile 
motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit 
etmek ve sayılarını belirlemek, 

d) Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya 
müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine 
veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki 
diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamak, 

e) Karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya 
tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve 
gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, 

f) Karayollarında gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız 
sınırlarını belirlemek, 

g) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak. 
il trafik komisyonları belediye sınırları içinden geçen devlet ve il yolları ile ilgili 

hususlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri,Yapı ve Tesisler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Karayolu Trafik Güvenliği 

Yükümlülük 
Madde 19- ilgili kuruluşlar, yapım ve bakımından sorumlu oldukları karayollarında; 

a) Karayolu yapısını, 
b) Trafik işaretlerini, 

trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yapmak ve bulundurmakla yükümlüdürler. 
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Karayolu Yapısında Yapılacak Çalışmalar 
Madde 20- Karayolu yapısında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılacak 

çalışmalarda; Karayolları Trafik Kanunu hükümleri ile bu Kanuna göre Bayındırlık ve iskan 
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk 
bunları yaratan kişilere ait olmak üzere trafik zabıtasınca; bulunmadığı yerlerde genel 
zabıtaca, gerekli hallerde yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşla işbirliği yapılarak 
ortadan kaldırılır. Yapılan masraflar sorumlulara ödettirilir. 

Karayolu Yapısının ve Trafik işaretlerinin Korunması 
Madde 21- Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 
a) Karayolu yapısı üzerine; 
1) Trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, 
2) Trafik işaretlerinin görülmesini engelleyecek veya güçleştirecek, 
şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak, 
b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik 

tesislerini; 
1) Üzerine yazı yazarak, çizerek, kırarak, delerek, sökerek veya başka şekillerde 

bozmak, 
2) Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, 
yasaktır. 

Yaratılan tehlike ve engeller trafik zabıtasınca, bulunmadığı yerlerde genel zabıtaca 
kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir. 
Zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir. 

Işıklı trafik işaret cihazları, trafik işaret levhaları, kenar taşları, oto korkuluk ve benzeri 
yol ve trafik güvenliği elemanlarına zarar veren kişilerin yetkililerce tespiti halinde yolun yapım 
ve bakımından sorumlu kuruluşa bildirilmesi zorunludur. 

Karayolu Sının içinde veya Dışındaki Levhalar, Işıklar, işaretleme ve Benzerleri 
Madde 22- Karayolu sınırı dışındaki yerlerde veya karayolu sınırı içinde, karayolu 

üzerinde veya kenarında; 

a) Trafik işaretlerinin; 
1) Görülmelerini engelleyecek, 
2) Anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüt doğuracak ve yanıltacak, 
b) Trafik için tehlike ve engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar ve işaretlemeler ile 

ağaç, direk, yangın musluğu, çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları ve benzerlerini dikmek, 
koymak ve bulundurmak yasaktır. 

Yönetmeliğinde belirtilen hususlara aykırı olarak dikilen, konulan ve bulundurulan 
ışıklar, işaretleme ve benzerleri bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere 
yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça kaldırılır ve yapılan masraflar sorumlulara 
ödettirilir. . , r ; ... 

İKİNCİ BÖLÜM 
Trafik İşaretleri 

Trafik İşaretlerinin Nitelikleri 
Madde 23- Karayolundan yararlananlara yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili 

gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek ve genel olarak trafik düzen ve 
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güvenliğini sağlamak amacıyla tüm karayollarında yapılacak işaretlemenin standartları İçişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilir, yayımlanır ve ilgili 
kuruluşlara gönderilir. 

İşaretleme standartlarına aykırı olarak uygulama yapılamaz, ancak il ve ilçe trafik 
komisyonlarının uygun görmesi halinde trafik işaretlerinin ölçülerinde, görülmeyi 
kolaylaştırmak amacıyla değişlik yapılabilir. 

İşaretlemenin standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı Karayolları Genel 
Müdürlüğünce kontrol edilir. Tespit edilen standart dışı uygulamalar, ilgilisince standarda 
uygun hale getirilmediği takdirde Karayolları Genel Müdürlüğünce ve gerektiğinde zabıta ile 
işbirliği yapılarak kaldırılır. 

Trafik işareti Koymaya Yetkililer 
Madde 24- Trafik işaretlerinin bakım, onarım ve işletilmeleri dahil temin ve tesisine, 

yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşlar görevli ve yetkilidir. 

Ancak; trafiği düzenleme yetkisi olan kuruluş ve kişiler de geçici olarak aşağıda sayılan 
yer, hal ve durumlarda düzenleyici trafik işareti koymaya ve bunları kaldırmaya yetkilidir. 

a) Trafik güvenliği nedeni ile, 
b) Genel asayiş bakımından gerekli hallerde, 
konulan trafik işaretleri, iş veya hizmetin bitiminde derhal kaldırılır. 
Bunun dışında hiçbir kuruluş veya kişi, standartlara uysun uymasın kendiliğinden 

herhangi bir yere trafik işareti koyamaz. Bu yasağa uymayanlar hakkında Karayolları Trafik 
Kanununun 16 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır. 

Görevli Kişilerin Trafiği Yönetme Hareketleri 
Madde 25- Taşıt ve yaya trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde muhtelif istikametlere 

kanalize edilmesini sağlamak amacı ile trafik polisinin vereceği işaret ve yön tayini aşağıdaki 
şekilde yapılır: 

a) Yolun trafiğe açık olma hali; 
1) Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar 

trafiğe açıktır. 
2) Bu pozisyonda her iki kol sağ ve sol koldan biri yere paralel biçimde yanlara 

açılacağı gibi her iki kol vücuda dik vaziyette aşağı bırakılabilecektir. 
Bu durumlarda trafik, kolların istikametinde bulunan yollara açık olacaktır. 
b) Trafiğin bütün istikametlere kapanma hali (Dikkat) 
1) Trafik zabıtasının sağ ve sol kollarından biri yukarıda, diğeri aşağı pozisyonda ise, bu 

durumda yol bütün yönlere kapalı olup, daha önce kendisine açık olan yolun kapanacağı, 
kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır. 

2) Trafiğin kendisine açık veya kapalı olan yollardaki taşıt sürücüleri, trafik zabıtasının 
vereceği ikinci bir yön değiştirme hareketine kadar hareket edemezler. 

3) Ancak bu pozisyonda, daha önce yol kendisine açık olupta, dönüş yapmak üzere, 
kavşak içerisine depolanan taşıtlar, kavşağı terketmek mecburiyetindedirler. 

c) Yolun trafiğe kapalı olma hali; 
1) Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre, ön ve arka cephesinde kalan yol trafiğe 

kapalıdır. 
2) Bu pozisyonda kolların her ikisi veya biri yanlara açılabileceği gibi vücuda dik 

vaziyette aşağı istikamete salınabilir. 
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d) Trafiği hızlandırma ve yavaşlatma işareti; 
1) Trafiği hızlandırma işareti; 
Trafik polisi, hızlandırmak istediği yöne sol ya da sağ yanı dönük olarak, o istikamette 

bulunan kolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırmak suretiyle eline kadar olan kısmı 
yukarıya kaldırıp, tekrar yere paralel hale getirir. Bu işaretin bir seri yapılması o yönde akan 
trafiğin hızlanması talimatını içerir. 

2) Trafiği yavaşlatma işareti; 
Trafik polisi, yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük durur ve sağ ya da sol kolunu 

(trafiğin akış istikametine göre) omuzdan, yere paralel oluncaya kadar kaldırıp, 45 derece ile -
90 derece arasında yavaş yavaş sallar. Bu işaretin bir seri yapılması o yönde akan trafiğin 
yavaşlaması talimatını içerir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yapı ve Tesisler 

Belediye Sınırlan Dışında Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler 
Madde 26- Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine 50 metre mesafe içinde 

bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene 
istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, eğlence 
yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol 
tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve 
tesisler için, o karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alınması zorunludur. 

Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir. 

İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, 
tesislerle ilgili yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, 
her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan 
kaldırılır. 

Belediye Sınırlan içinde Bulunan Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler 
Madde 27- Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak. 

Karayolları Trafik Kanununun 17 nci maddesi ile bu Yönetmeliğin 26 nci maddesinde sayılan 
yapı ve tesisler için, 

a) Belediyelerden izin alınması, 
b) Belediyelerce bu iznin verilmesinde, trafik güvenliği bakımından bu tesisler 

hakkındaki Yönetmelikte belirlenen şartların yerine getirilmesini sağlamaları ve ayrıca 
Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolu kenarında 
yapılacak ve açılacak olanların bu yollara bağlantıları için bu Genel Müdürlüğün ilgili bölge 
müdürlüğünden uygun görüş almaları, 

zorunludur. 
İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi 

tesislerle ilgili yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, 
her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan 
kaldırılır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Araçların Tescil işlemleri, Motorlu Araçlara 
Ait Şartlar İle Muayeneleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Araçların Tescil İşlemleri 

Araçların Tescil Mecburiyeti 
Madde 28- Bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz 

araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak 
mecburiyetindedirler. 

Bu hükme aykırı hareket ettiği tesbit edilen araçlar, idari tedbir olarak eksiklikleri 
giderilinceye kadar trafikten alıkonulur. Ayrıca sürücüsü hakkında Kanunun 47/1-d maddesi 
hükümleri uygulanır.Aynı zamanda sürücüsü araç sahibi değilse, araç sahibine de aynı 
maddeden para cezası tatbik edilir. 

Ancak; 
a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlardan; 
1) Geçici olarak ülkemize girmesine izin verilen araçlar, 
2) İkili veya çok taraflı anlaşmalara göre ülkemizde tescil mecburiyeti getirilmeyen 

araçlar, 
b) Motorlu araçları imal, tadil, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların; ithal, ihraç, 

depolama, sergileme ve satış amacı ile bu işlere ait yerlerde maliki olarak bulundurdukları 
araçlar. 

c) Karayolu Trafik Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre belediyelerce tescili 
mecburi kılınanlar dışındaki bütün motorsuz taşıtlar, 

bu hükmün dışındadır. 

Tescile Yetkili Kuruluşlar, Tescil için Müracaat Etme ve Bildirme Mecburiyeti ile 
Süreleri 

Madde 29- Bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre; 
A) Tescile yetkili kuruluşlar, 
a) Askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu 

araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kg.'ın 
üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca, 

b) Askeri araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan 
kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 

c) Raylı sistemde çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu 

kuruluşlarca, 
d) İş makinesi türünden araçların tescilleri; 
1) Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca, 
2) Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan; 
Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında 

kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri üyesi oldukları ticaret, 
sanayi veya ticaret sanayi odalarınca 

e) Tar ım kesiminde kullanılanlar hariç il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile 
motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, 

yapılır. 



6) İlk defa tescili yapılacak ve hurdaya çıkacak araçlarla ilgili olarak; 
a) Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil 

yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren t ay içinde yetkili 
tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek 
zorundadırlar 

b) Araçların giriş işlemini yapan gümrük idareleri, tescil işlemlerine esas olmak üzere 
düzenlediği Gümrük Trafik Şahadetnamesinin bir örneğini de tescilin yapılacağı beyan edilen 
tescil kuruluşuna, gümrük işleminin tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde göndermeye 
mecburdur. 

c) Bu araçların tescilini yapan tescil kuruluşları, tescil işlemini takip eden 3 iş günü 
içerisinde, tescilin yapıldığına dair Gümrük Trafik Şahadetnamesini tanzim eden gümrük 
idaresine yazılı bilgi verir. 

Tescil işlemleri Müşterek Hükümleri 
Madde 30 - Tescil işlemlerinin yapılmasında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır. 

1) Araçların tescilleri, sahipleri veya adına yetki belgesi olan kişinin ibrazı mecburi 
belgeleri göstererek üzerindeki bilgileri tam, okunaklı ve 4 nüsha olarak doldurulmuş örneğine 
uygun (Ek: 1) deki müracaat formunu yetkili memurun önünde imzalamaları suretiyle yapılır. 

2) Araç sahipleri araçlarını iş veya ikametinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşunda 
tescil ettirmek zorundadır. 

3) Araç sahibince müracaat formunda beyan edilen bilgilerden araca ait olanlar ibraz 
edilen belgelerle kişiye ait olanlar ise nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya sürücü belgesi ile 
karşılaştırılarak yetkili memurca doğruluğu tetkik ve tasdik edilir. 

4) Tescil ve trafik belgesi almak için tescil kuruluşuna yapılacak müracaattan önce 
aracın motorlu taşıtlar vergisinin yatırılmış ve muayene süresinin dolması halinde ise yeniden 
özel ve teknik muayenesinin yaptırılmış olması mecburidir. 

5) Vergi ve teknik muayene işlemlerinin ikmali için araç sahiplerinin, önceden tescil 
birimlerine havale için başvurmaları gerekmez. 

Vergi daireleri ile araç muayene istasyonları görevlileri de bu işlemler için yapılan 
başvuruları, tescil birimlerince havale edilme mecburiyeti aranmadan sonuçlandırmak 
zorundadırlar. 

Özel ve teknik muayenesi yapılan araçlarla ilgili husus muayene istasyonu yetkililerince 
müracaat formunun ilgili bölümüne kaydedilerek tasdik edilir. 

6) Tescili yapılmak istenen araca ait daha önce verilmiş olan trafik belgesindeki 
muayene süresi dolmamış ise tekrar özel ve teknik muayene istenmez. Ancak, araç üzerinde 
teknik değişiklik yapılmış ise, bu değişikliğe ait belgelerin ibrazı ve özel ve teknik 
muayenesinin yaptırılması zorunludur. 

7) İbraz edilen araca ait belgeleri " " "plakaya tescil yapılmıştır" ve "iptal" 
ifadesine havi kaşe vurulur ve bu belgeler muhafaza edilmek üzere araç sahibine iade edilir. 

İlgililerce tereddüde düşülüp, gerekli görülmesi halinde, sahibine iade edilen bu 
belgelerin satış ve devirle ilgili olarak adına yeni tescil yapılan kişi tarafından yetkililere ibrazı 
mecburidir. 

8) Tescili müteakip müracaat formuna göre düzenlenmiş olan Motorlu AraçTescil 
Belgesi"nin (Ek: 3) ilgili bölümüne, bu belgeyi onaylayan veya kontrol eden görevlinin sicil 
numarası yazılır ve imzası alınır.Belgede yer alan bütün bilgiler tam,okunaklı,silinti ve 
kazıntı olmaksızın daktilo ile doldurulur. Düzenleme sırasında herhangi bir nedenle iptali 
gerekenler, seri nosu belirtilerek bir tutanakla tespit edilir. Makinada laminasyon ve 
mühürleme işlemleri yerine getirilerek araç sahibine verilir. 
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9) Müracaat formunun bir nüshası tescil plaka numarasına göre arşivlenir, bir nüshası 

Devlet İstatistik Enstitüsüne, bir nüshası tescili takip eden 3 iş günü içinde ilgili vergi dairesine 
gönderilir. Bir nüshası da her ayın ilk haftasında trafik tescil şube ve bürolarınca ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü Bilgi işlem Merkezince de araçlara ait bilgiler manyetik ortamda Milli 
Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

İçişleri Bakanlığının gerekli ve uygun göreceği tarihten itibaren, bir araç sahibi adına 
düzenlenmiş olan müracaat formları yeni sahip adına devir işlemi tamamlandıktan sonra imha 
edilir. 

10) Tescili yapılarak trafik belgesi (Ek: 4) verilen ve müracaat formu bilgisi Milli 
Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilen araçlardan, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyacına elverişli olanlara Sefer Görev Emri verilir. 

Sefer Görev Emri verilen araçlara Türk Silahlı Kuvvetleri Motorlu Kara Nakil Araçları 
Sefer Görev Emri (ARAÇ SEF. 3) (EK: 5) 4 suret olarak Milli Savunma Bakanlığınca tanzim 
edilir. 

Milli Müdafa Mükellefiyeti komisyon kararı alınmak ve araç sahiplerine tebliğ edilmek 
üzere mülki makamlara gönderilir. 

Mülki makamlarca da sefer görev emirleri araç sahiplerine tebliğ edilmek üzere trafik 
tescil şube ve bürolarına gönderilir. 

Sefer görev emirleri için "Seferberlik ve Savaş Hali Kanun ve Tüzüğü" ve "Türk Silahlı 
Kuvvetleri Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesi" hükümlerine göre işlem yapılır. 

11) Sefer görev emirlerine tabi araçlara, trafik tescil şube veya bürolarınca yapılacak 
işlemler (EK: 5) deki talimata göre yapılır. 

12) Tescil için gerekli olan harç pulu müracaat formunun tescil kuruluşunda kalacak 
olan nüshasına yapıştırılır veya belirlenen harç miktarının ödendiğini gösteren makbuz tescili 
yapan kuruluşça tescil dosyasında muhafaza edilir, araç tescil defterine (Ek: 2) kaydedilir ve 
plaka numarası ilgili bölümüne sahip değişikliği işlenerek, yeni sahibi adına tescili yapılır. 

13) Yapılan her türlü tescil işlemleri tescil kuruluşlarınca derhal bilgisayar ortamına 
aktarılır. 

14) Sadece tescil belgesi alınmış araçlar, trafik belgesi ve tescil plakası alınmadan 
trafiğe çıkarılamaz. 

15) 10 yaşından küçük araçlar için (10 yaş dahil) Taşıt Alım Vergisinin (kendi adına 
yapılacak tescil işlemleri dışında) ve tescil harcının ilgili vergi dairesine ödendiğine dair 
makbuzlar ibraz edilir. 

16) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının aracı satın alan kişi adına yaptırılmış olması 
zorunludur. 

17) Araç tescil işlemleri sırasında ikamete ilişkin hususlar ile kullanılacak belgelerin 
tesbiti içişleri Bakanlığınca çıkarılacak talimatla belirlenir. 

Yeni Kayıt 
Madde 31 - Yeni kayıt tescil işlemlerinin yapılmasında aşağıdaki esas ve usüller 

uygulanır. 

a) Sadece tescil belgesi istenmesi halinde; 
1) Müşterek hükümler uygulanır. 
2) Tescil için müracaat sırasında, sahiplik belgesi, taşıt alım vergi belgesi, teknik belge 

(karayolu uygunluk belgesi) ibraz edilir. 
3) Tescil için gerekli olan harç pulu, müracaat formunun tescil kuruluşunda kalacak olan 

nüshasına yapıştırılır veya belirlenen harç miktarının ödendiğini gösteren makbuz tescili yapan 
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kuruluşça tescil dosyasında muhafaza edilir, araç tescil defterine (Ek: 2) kaydedilir ve plaka 
numarası tahsis edilerek tescili yapılır. 

Tescili müteakip araca tahsis edilen tescil plaka numarası, tescil sildirilmedikçe hiçbir 
araca verilemez. Araç için trafik belgesi alındığında aynı plaka numarası tahsis edilir. 

4)Tescili yapılmış araçların sahiplerince sonradan dilekçe ile tescil plakası ve trafik 
belgesi talep edilmesi halinde bu maddenin (b) bendindeki esaslar uygulanır. 

Bu halde önceden verilmiş olan müracaat formunun ilgili bölümleri doldurulup tasdik 
edilerek işlem tamamlanır. 

b) Tescil belgesi ile trafik belgesi ve tescil plakalarının aynı zamanda istenmesi halinde; 
1) Müşterek hükümler uygulanır. 
2) Müracaat sırasında, sahiplik belgesi, teknik belge (karayolu uygunluk belgesi), mali 

sorumluluk sigorta belgesi, taşıt alım vergisinin ve çevre kirliliği önleme fonu hesabına 
yatırılması gereken miktarın ödendiğine dair bilgi veya belgeler ile aracın özel veya teknik 
muayenesinin yapıldığına dair belge ibraz edilir. 

3) Araç tescil defterine (Ek: 2) kaydedilir ve plaka numarası tahsis edilerek tescili yapılır. 

Tescil Belgesi ve Geçerliliği 
Madde 32- Tescil belgesi sürekli kullanılabilen bir belgedir. 

Bu belge; aracın başkasına satışı veya devri, hurdaya çıkarılması, üzerinde teknik 
değişiklik yapılması ve kullanım amacının değişmesi, bir başka ile nakli hallerinde aşağıdaki 
hükümler saklı kalmak üzere geçersiz sayılır. 

a) Başkasına satış ve devir halinde tescil belgeleri Trafik Kanununun 20 nci maddesinin 
(c ) bendi gereğince 1 ay süre ile geçerliliğini korur. 

b) Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara 
ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından Trafik Kanununun 
32 nci maddesi birinci fıkrası gereğince 30 gün süre ile geçerliliğini korur. 

c) Hurdaya çıkarılan araçların "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak sahiplerine 
verilen tescil belgeleri araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır. 

d) Tescil belgelerinin zayi, yıpranma veya benzeri şekillerde değiştirilmesi talebi aracın 
kayıtlı bulunduğu tescil kuruluşunca yapılır. Trafik kuruluşunda değiştirme işlemi yapılmadan 
önce aracın çalıntı kaydı olup olmadığı, aracın bilgi işlem kayıtlarından bir başkasına satışının 
yapılıp yapılmadığı araştırılır. 

e) Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde yenilenmemesi 
işlemlerinde müracaat formundaki bilgilerle araç tescil defterindeki bilgiler esas alınır. 

Trafik Belgesi ve Geçerliliği 
Madde 33- Trafik belgesi tescil işlemleri tamamlanmış araçların, trafiğe çıkarılmasına 

müsaade edilen ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir. 
Trafik belgesi, ilk defa tescili yapılan araçlara tescil kuruluşlarınca verilir ve veriliş 

tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu muayene süresi içerisinde geçerlidir. 
Trafik belgeleri, her muayene süresi sonunda yetkili kılınmış muayene istasyonu 

görevlilerince, taşıt cinslerine göre yönetmelikte belirtilen süre kadar uzatılır ve trafik 
belgesinin muayeneye ait bölümüne gerekli kayıtlar işlenerek tasdik ve imza edilir. 

Trafik belgeleri, yıpranması, kaybolması veya muayene bölümlerinin bitmiş olması 
halinde, herhangi bir tescil biriminde yenilenir. Bu değiştirmelerde tescil belgesindeki bilgiler 
esas alınır. 

Yenilenen belgelerin, eskileri alınarak iptal edilir. 
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İş Makinelerinin Tescil ve Trafik Belgeleri ile Tescil Plakaları 
Madde 34- İş makinelerinin tescil işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
a) Resmi kuruluşlara ait iş makineleri; 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan iş makinelerinin tescil işlemleri ait olduğu kurum 
veya kuruluşun ilgili birimlerinde (Ek: 6)'da gösterilen tescil defterine işlenmek suretiyle yapılır 
ve her makine için ayrı ayrı (Ek: 7)'de belirtilen tescil belgesi tanzim edilir. 

Tescil işlemlerinin aynı kuruluşa ait ayrı ayrı birimlerde yapılması halinde tescile ait 
bilgilerin kurum veya kuruluşun merkez tescil biriminde toplanır ve makinelerin cinslerine göre 
ayrı ayrı kayıtları tutulur. 

Bu araçlarla Karayoluna çıkılmasının gerekli olduğu hallerde, tescilini yapan kuruluşça 
(Ek: 7)'de gösterilen tescil belgesinin trafiğe çıkış iznine ait bölümü doldurularak tasdik edilir. 

Bu şekilde karayoluna çıkacak araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış 
olmaları mecburidir. 

b) Özel veya tüzel kişilere ait olan iş makineleri işletme amacıyla veya yerine göre bu 
Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarca tescilleri araç sahibinin bir dilekçe ile 
ilgili kuruluşa müracaatı üzerine (Ek: 6)'da gösterilen tescil defterine işlenmek suretiyle yapılır 
ve (Ek: 7)'de gösterilen Maliye Bakanlığınca bastırılan tescil belgesi tanzim edilerek verilir. 

Araç sahipleri dilekçelerine varsa iş makinesinin hususiyetlerini gösteren teknik belgeyi, 
yoksa araca ait teknik bilgileri ihtiva eden bir belgeyi sahiplik belgesi ile birlikte ibraz etmek 
zorundadırlar. 

Bu iş makinesinin karayollarında sürülmesi, tescil belgesine ekli trafiğe çıkış izin 
belgesinin tescili yapan kuruluşça tasdik edilerek makine sahibine verilmesi ile mümkündür. 

Trafiğe çıkış izni verilirken makinenin zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin yapılmış 
olması ve Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin alınması mecburidir. 

Motorsuz Taşıtların Tescili 
Madde 35- Karayolları Trafik Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi uyarınca gerekli 

görülmesi halinde belediyelerce tescili yapılacak motorsuz taşıtlar için aşağıdaki esaslar 
uygulanır. 

a) Taşıt sahiplerinin kimlikleri ve taşıtların cins ve özelliklerinin kaydedildiği bir defter 
tutulur. 

b) Her araç için, tescil ve trafik belgesi tek belge olarak düzenlenir ve "Tescil Belgesi" 
adı altında taşıt sahiplerine verilir. (Ek: 8) 

c) Bu araçlardan bisikletlerin plakaları 10x15 santimetre, hayvanla çekilen ve elle 
sürülenlerin 15x20 santimetre en ve boyunda olur ve saçtan veya uygun bir maddeden yapılır. 

Tescil plakalarının zemini beyaz, harf ve rakamları siyah renkte olur, plaka numaraları 
belediyelerce belirlenir ve taşıtların arkalarına takılır. 

Belediyelerce tescili zorunlu kılınan araçların belge ve plaka alınmadan trafiğe 
çıkarılması yasaktır. 

Bu araçları sürenlerin belgeleri ve belgelerinde gösterilen şartlara uyup uymadıkları 
belediye trafik birimlerince de denetlenebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tescile Dair Diğersusuudu

 İşlemlerisdmfsidmfs 
Satış ve Devirlerslþdfkslþdkflþdnkfçþsndfskçdfnskþdfnsklþdfnþdddddd - Araçların satış ve devirlerinde aşağıda gösterilen esas ve usuller uygulanır. 

Satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü 
satış
 vsdþfsmdþfmsdþfmlþsdþfmd

e devirler geçersizdir. 
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Resmi araçlar hariç, trafik tescil şubelerine tescilli araçların satış ve devirlerinin araç 
sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak, noterlerce düzenlenen senetle 
yapılması mecburidir. Satış işleminden önce aracın motorlu taşıtlar vergisinin ödendiğine dair 
belgenin ibraz edilmesi zorunludur. 

. Noterlerce yapılan satış ve devirlerde; 
a) Tescil belgesi esas alınarak yapılan satış ve devirlerde tescil belgesinin ilgili 

bölümüne, satış ve devir tarihi yazılarak tasdik edilir. 
b) Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek 

üzere, işlemin tekamülünü müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirilir. 
Bu bildirme, tanzim edilen senedin bir örneğinin aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna 

gönderilmek suretiyle yapılır. 
Gönderme işlemi Posta İşletmesi kanalı ile yapılabileceği gibi, doğrudan tescil 

kuruluşuna iletilmek suretiyle de yapılabilir. 
Noterler tarafından gönderilen bu belgeler aracın tescil dosyasına konulur. 
c) Tescili silinmiş olan veya tescil edilmediğinden tescil belgesi bulunmayan araçların 

satış ve devirleri de sahiplik belgeleri esas alınarak noterlerce yapılır ve ayrıca satış işlemi 
sahiplik belgesine tarih konulup yazılarak tasdik edilir. 

Bu satışlar hakkında tescil kuruluşuna bilgi verilmez. 
Araç satın alanlar, satın alacakları aracın satışına dair hukuki bir ilişiğinin mevcut olup 

olmadığını bir dilekçe ile ilgili tescil kuruluşundan öğrenebilirler. 

Satış ve Devirlerde Araçların Tescil İşlemleri 
Madde 37- Aynı ilde sadece tescil belgesi istenmesi halinde; 
1) Müşterek hükümler uygulanır. 
2) Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna 

müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak 
zorundadırlar. 

3) Tescil için gerekli olan harç pulu müracaat formunun tescil kuruluşunda kalacak olan 
nüshasına yapıştırılır veya belirlenen harç miktarının ödendiğini gösteren makbuz tescili yapan 
kuruluşça tescil dosyasında muhafaza edilir, araç tescil defterinin ilgili bölümüne sahip 
değişikliği işlenerek, yeni sahibi adına tescili yapılır. 

4) Müracaat sırasında noterlerce verilmiş satış veya devir senedi ibraz edilir. 
5) Devirlerde, aracın yeni sahibinin, tescil ve trafik belgesinin bir arada istenmesi 

halinde; daha önce düzenlenerek bir önceki araç sahibine verilmiş olan trafik belgesi ile tescil 
plakaları yeni sahip adına devredilir. 

6) Yeni tescil işlemleri tamamlanmış olan araçlara tescil birimlerince verilmiş trafik 
belgeleri, her devir işleminde yeniden tanzim edilmeyip eski sahipten yeni sahibe devredilir. 

7) Devirlerdeki tescil işlemi sırasında araç sahiplerine, tescil kuruluşunca tahsis edilmiş 
tescil plakaları değiştirilmez, yeni sahiplerine devredilir. 

8) Satış ve devirlerde de yeni sahibi tarafından sadece tescil belgesi istenmesi halinde, 
araca ait trafik belgesi ve tescil plakası alınarak iptal edilir. 

9) Varsa araca ait sefer görev emri pusulası yeni sahibine tebliğ edilir. 

Araçların Tescilinin Başka İl'e Nakli 
Madde 38- Tescilli araçların  tescillerinin bir başka ilde yenilenmesi için aşağıdaki esas 

ve usuller uygulanırsdlfksldddd

a) Araç sahibinin değişmesi halinde, 
1) Müşterek hükümler uygulanır. 
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2) Tescil için gerekli olan harç pulu, müracaat formunun tescil kuruluşunda kalacak olan 

nüshasına yapıştırılır veya belirlenen harç miktarının ödendiğini gösteren makbuz tescili yapan 
kuruluşça tescil dosyasında muhafaza edilir, araç tescil defterine kaydedilir ve plaka numarası 
tahsis edilerek tescili yapılır. 

3) Önceki tescil kuruluşunca verilmiş olan tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası 
iptal ve imha edilir. 

4) Yeni tescili yapan tescil kuruluşu, tescilin silinmesi için aracın kayıtlı olduğu daha 
önceki tescil kuruşuna en geç müteakip 7 iş günü içinde yazılı olarak bilgi verir. (Ek: 9) 

b) Aracın tescilinin aynı kişi adına başka il'e nakli halinde; 
1) Taşıt Alım Vergisinin dışında, diğer müşterek hükümler uygulanır. 
2) Bu Yönetmeliğin 30 ve 31 inci maddesi hükümlerine uygun olarak tescil işlemleri 

tamamlanır ve tescil belgesi, trafik belgesi verilir ve tescil plaka numarası tahsis edilir. Ancak 
aracın muayene süresi dolmamışsa, tekrar özel ve teknik muayenesi istenmez. 

3) Daha önceki tescil kuruluşunca verilmiş araca ait tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil 
plakası iptal ve imha edilir. 

4) Yeni tescili yapan tescil kuruluşu, tescilin silinmesi için aracın daha önce kayıtlı 
olduğu tescil kuruşuna en geç müteakip 7 iş günü içinde yazılı olarak bilgi verir. (Ek: 9) 

Eski tescil kuruluşuna (Ek: 9) formu geldikten sonra müracaat formları ile tescil 
defterlerinin nakil işlemleri ile ilgili bölümlerine kayıt konulur ve bu formlar 1 yıl sonra imha 
edilir. 

Araçların Hurdaya Çıkarılması 
Madde 39- Motorlu araçlar, 
a) Ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri 

durumlar dolayısıyla kullanılamaz hale gelen araçlar muayeneye tabi tutulmadan sahiplerinin 
dilekçe ile isteği üzerine, 

b) Ekonomik ömürlerini dolduranlardan eskime ve yıpranma nedeni ile trafik emniyeti 
bakımından muayene istasyonlarınca tehlikeli olacakları tespit edilenler ise, yetkililerin talebi 
üzerine, 

hurdaya çıkarılır, 
Bunların kayıtlarına ve tescil belgelerine "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak kayıt 

konulur ve tescil belgesi sahiplerine verilir. Trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal 
edilir. 

c) Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. 
Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. 

Gerekli görülenler aracın kayıtlarına işlenir. 
Bu araçların tescile esas müracaat formları ile tescil kayıt defterine hurdaya 

çıkarıldıklarına dair gerekli bilgi yazılır ve bu müracaat formları 1 yıl sonra imha edilir. 
d) Hurdaya ayırma işlemleri aracın en son tescilli olduğu ilde yapılır. 
e) Hurdaya ayrılan taşıtlar bilgisayar ortamına aktarılır ve durum ilgili vergi dairesine de 

bildirilir. Bir nüshası da her ayın ilk haftasında trafik tescil şube ve bürolarınca ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezince de araçlara ait bilgiler manyetik ortamda Milli 
Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

Hurdaya Çıkarılan, Satılan veya Devredilen Resmi Araçlar 
Madde 40- Resmi araçların hurdaya çıkarılması, satışı ve devirlerinde ilgili mevzuat 

gereğince aracın hizmet dışı bırakıldığını gösteren tutanağın eklendiği bir yazı ile yetkili tescil 
kuruluşuna müracaat edilir. 

a) Tutanaktaki kayıtlara ve isteğe göre, 



— 377 — 

1) Hurdaya ayrıldığından resmi bir kurum veya kuruluşa hurda olarak devri gerekenlerin 
defter kayıtlarına, müracaat formuna ve tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıştır", 

2) Ekonomik ömrünü doldurduğundan hizmet dışı bırakılan ve satışı öngörülen 
araçların defter kayıtlarına, müracaat formuna ve tescil belgelerine "ekonomik ömrünü 
doldurmuştur", 

kayıtları konulur, trafik belgeleri geri alınır ve tescil belgeleri sahibi olan kuruluşa verilir. 
İlgili kamu kuruluşunca, aracın satışında, tescil belgesi, satış belgesi ile birlikte tescil 

kuruluşuna ibraz edilmek üzere satın alana verilir. 
b) Hurdaya çıkarılan resmi araçlar hakkında 39 uncu maddenin (c ) bendi hükmü 

uygulanır. 

Araçların Trafikten Çekilmesi ve Trafikten Çekilen Araçların Yeniden Trafiğe 
Çıkarılmaları 

Madde 41- Araçlarını trafikten çekmek isteyenler ile trafikten çekilen araçlarını yeniden 
trafiğe çıkarmak isteyenler hakkında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır. 

a) Araçların trafikten çekilmesi; 
1) Müracaat, ilgili tescil kuruluşuna araç sahipleri veya adına yetki belgesi olan kişilerin 

bir dilekçeyle müracaatı ile yapılır. 
2) Müracaat sırasında dilekçeye, vergi ile ilişiği kesildiğine dair bilgi ve belgeler ile tescil 

belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları eklenir. 
3) Tescil kuruluşundaki tescile esas müracaat formunun, tescil belgesinin ve tescil 

defterinin ilgili bölümüne "trafikten çekilmiştir" kaydı konularak, tescil belgesi araç sahibine iade 
edilir. 

4) Trafik belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilir ve trafikten çekme işlemi 
tamamlanır. 

b) Trafikten çekilen araçların yeniden trafiğe çıkarılması; 
1) Müracaat, aracın trafikten çekme işleminin yapıldığı tescil kuruluşuna, araç 

sahiplerinin veya adına yetki belgesi olan kişinin bir dilekçeyle müracaatı ile yapılır. 
2) Müracaat sırasında; tescil belgesi, geçerli mali sorumluluk sigorta belgesi, motorlu 

taşıt vergisinin ödendiğine dair bilgi ve belgeler, araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu 
değişikliğe ait belgeler ile aracın özel ve teknik muayenesinin yapıldığına dair belge ibraz 
edilir. 

3) Dilekçeyle ibraz edilen araca ait bilgi ve belgelerin doğruluğu, yetkili memurca tetkik 
ve tasdik edilir. 

4) İbraz edilen, motorlu taşıt vergisinin ödendiğine dair bilgi ve belge, geçerli mali 
mesuliyet sigorta belgesi, özel ve teknik muayene belgesi ile araç üzerinde değişiklik 
yapılmışsa buna ait belgelere "yeniden trafik belgesi verilmiştir" ifadesini havi kaşe vurulur ve 
bu belgeler muhafaza edilmek üzere araç sahibine iade edilir. 

5) Tescil kuruluşundaki önceki tescile ait müracaat formu ile tescil belgesinin ve tescil 
kayıt defterinin ilgili bölümüne yeniden trafiğe çıktığına dair kayıt konulur. 

6) Tescili müteakip araca tahsis edilen plakalar, araç sahibi tarafından yönetmelikte 
belirlenen niteliklere göre yetkili kuruluştan mühürlenmiş olarak temin edilerek, tescil 
kuruluşunca mühürlendikten sonra araca takılır. 

7) Trafikten çekilmiş olan araçlara, tescil edildikleri yer dışındaki tescil kuruluşlarınca 
trafik belgesi verilemez ve bu araçlar önceden verilmiş tescil plaka numarasını taşır. Ancak, 
satış, devir veya aracın sahibi adına bir başka ile tescilinin nakledilmek istenmesi halinde bu 
Yönetmeliğin 38 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Trafikten çekilen ve yeniden trafiğe çıkarılan araçlar bilgisayar ortamına aktarılır. 
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Çekici ve Römorkların Tescili 
Madde 42- Çekici araçlar ile yüklü ağırlığı 750 kg.'ın üstündeki römork ve yarı 

römorklar (traktör römorkları hariç), bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki esas ve usullere 
uygun olarak ayrı ayrı tescil edilirler. 

Çekici araçlar ile römork takacak araçların tescil belgelerine çekeceği römorkun taşıma 
sınırı yazılır. 

Traktör römorkları ise, ayrı olarak tescil edilmeyip, bir dilekçe ile müracaat halinde, 
sahiplik ve teknik belgesindeki gerekli bilgiler, çekecek traktörün tescil ve trafik belgesinin ilgili 
bölümüne işlenir. 

Traktör römorklarının arka kısımlarına; Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa 
Ekonomik Komisyonu Regülasyonları E C E 69 ve E C E 70'e uygun iki adet işaret levhası 
takılması zorunludur. 

Ayrıca, traktöre ait müracaat formu (Ek: 1) ile motorlu araç tescil ve trafik belgesi kayıt 
defterindeki (Ek: 2) bölümüne kayıt konur. Sahiplik ve teknik belgesine " plakalı 
traktörün plaka sayısı verilmiştir," şerhi konur. 

Traktör römorklarının noter senedi ile başkasına satış veya devri halinde, belgelere ve 
deftere kayıt konularak verilen plaka geri alınıp iptal edilir. 

Yeni sahibi adına tescil için yukarıdaki işlemler yapılır. 
Çekiciler dışındaki araçların çekme sistemlerinin "Araçların İmal, Tadil ve Montajı 

Hakkındaki Yönetmeliğe" uygun olup olmadığı muayene istasyonlarında tespit edilir tescil ve 
trafik belgelerine işlenir. 

Hırsızlık veya Emniyeti Suistimal Suretiyle Çalınan Araçlar Hakkındaki İşlemler 
Madde 43- Çalınan araçlar hakkında aşağıdaki işlemler yapılır. 
a) Çalındığı tarihten itibaren aradan 1 ay geçmiş olması şartıyla araç sahibinin istemesi 

halinde; 
1) Savcılık veya mahalli zabıtadan aldığı, çalınma olayına ait belgeyi eklediği dilekçesi 

alınır. 
2) Vergi kaydı kapatılır. 
3) Tescil defterine ve formuna "çalınmıştır" kaydı konur, trafik belgesi alınarak 

dosyasına konur, tescil belgesi sahibine verilir. 
4) Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, sahibine isteği halinde aracın 

kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir. 
b) Çalınan araçların bulunması halinde, yeniden dilekçe alınıp vergi kaydı açıldıktan 

sonra; 
1) Belgeler geçerliliğini koruyorsa trafik belgesi iade edilerek trafiğe çıkışına izin verilir. 
2) Belgeler çalınmışsa yenileri düzenlenir. 
3) Varsa eksik belgeler tamamlatılır. 

Kaybedilen, Kullanılamaz Hale Gelen Belge ve Plakalar 
Madde 44- Araçlara ait belgelerin ve tescil plakalarının kaybedilmeleri veya 

kullanılamaz duruma gelmeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılır. 
a) Sahiplik belgelerinin kaydedilmesi halinde, belgeyi veren kuruluşun bir yazı ile 

bildirdiği onaylı örnekleri kabul edilir. 
Gerek görülmesi halinde tescil işlemi durdurulmamak şartıyla, inceleme ve araştırma 

yapılabilir. 
b) Tescil belgesinin kaybedilmesi halinde, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna, trafik 

belgeleri ile tescil plakalarının kaybedilmesi halinde ise herhangi bir tescil kuruluşuna 
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kaybedenin dilekçe ile müracaat etmesi üzerine yenileri verilir ve bu durum aracın kayıtlı 
olduğu tescil kuruluşuna bildirilir. 

Eskime, yırtılma, kopma, üzerine bir şey dökülme veya çeşitli nedenlerle kullanılamaz 
hale gelen belge ve plakalar alınarak yenileri verilir ve eski belgeler, tescil defterine ve 
müracaat formuna şerh konularak iptal edilir. 

Kaybedilen tescil belgelerinin yenilendiğine dair tescil defterine kayıt konulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Trafik Belgeleri 

Geçici Trafik Belgelerinin Verilme Esasları 
Madde 45- Geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlardan; 

a) Tescil işlemleri geciken, bir yerden diğer bir yere götürülen, deneme ve gösterisi 
yapılacak olanlar ile ithal ve ihraç edilenlere, ilgili maddelerindeki esas ve usullerine göre 
geçici trafik belgesi verilir. (Ek: 10), geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları, kayıt defterine 
(Ek: 10/A) kaydedilir. 

Bu belgeler, geçici plakaları ile birlikte kullanılır. 
Geçici trafik belgelerinin süresini geçirerek veya başka araçlarda kullanılması halinde, 

belge ile birlikte plakalar da geri alınarak, araçlar trafikten men edilir ve yasal işlem yapılır. 

"A" Geçici Trafik Belgesi ve Plakalar 
Madde 46- "A" Geçici Trafik Belgesi (Ek: 10/C) tecrübesi ve gösterisi yapılacak araçlar 

ile, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek 
araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalara veya bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan 
bayilere verilen belgedir. 

Bu belge ile sürülecek araçlardan tecrübe ve gösterisi için kullanılacaklara "T", 
yukarıda belirtilen yerler arasında sürüleceklere "G" harf grubu bulunan plaka verilir. 
"A" Geçici Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan plakaların geçerlilik süresi aynı il 

sınırları içerisinde 24.00 saat, şehirlerarası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre, 
tanzim edildiği tarihten itibaren en fazla 6 gündür. 

Bu belge ve plakaların tahsisi, ilgili tescil kuruluşundan alınmış ve 1 yıl süre ile geçerli 
"A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek; 10/B) ile yetkili kılınmış firmaca 
yapılır. 

Bu belge ve plakalar yetkili trafik tescil kuruluşundan alınmış ve ilgili firmaca fotokopi 
edilerek onaylanmış "A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile birlikte 
geçerlidir. 

"A" Geçici Yetki Belgesinin süresi sonunda yeniden talep edilmesi halinde önceden 
verilmiş yetki belgesi ile plakaların iadesi zorunludur. Süresi biten yetki belgesi ile önceden 
tahsis olunmuş geçici plakalar iade edilmedikçe yenisi verilmez. 

"A" Geçici Yetki Belgesine istinaden düzenlenecek (G) plakalar karton kağıttan 
olacaktır. 

"A" Geçici Yetki Belgesine istinaden düzenlenecek (G) plakalara 8000-9999 arasındaki 
rakamlardan verilir. 

"A" Geçici Yetki Belgesi talebi ilgili firmanın ticari faaliyetini sürdürdüğü yerdeki tescil 
kuruluşu tarafından sağlanır. 

"A" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi yeter sayıda araç için; 
a) Dilekçelerinde her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan etmeleri, 
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b) Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak mali sorumluluk sigortası yaptırmış 
olmaları, 

c) "G" harf gurubu bulunan plakaların hangi araçlara takıldığını, kimlerin ve hangi yönde 
sürdüklerini gösteren kayıtları tutmaları, 

d) Bu araçlarla yük ve yolcu taşıttırmamaları şartı ile verilir. 
Ancak, ' T ' plakalı, araçların belgesinde gösterilen yer ve zamanda yüklü olarak da 

tecrübeleri yapılabilir. 
"G" plakası takılı araçlar sadece götürülebileceği yer istikametinde sürülebilir ve kabul 

edilebilir geçerli neden olmadıkça şehirlerarası yollarda 6 günden fazla sürülemez. 
"T' plakası ile deneme ve gösterisi yapılacak araçlar saat:07.00 ile 17.00 arasında ve il 

trafik komisyonunca belirlenmiş yollarda sürülebilir. 

"B" Geçici Trafik Belgesi 
Madde 47- Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış 

araçlar için, dilekçe ile başvurmaları halinde sahiplerine; 

a) Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmış olması, 
b) Taşıt Alım Vergisinin ödenmiş olması, 
c) Teknik muayenelerinin yapılmış bulunması, 
şartı ile 30 gün için geçerli olmak üzere verilen belgedir. Bu süre hiçbir şekilde 

uzatılamaz. Sürenin bitiminde "B" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi geçersiz sayılır. 
"B" Sınıfı Geçici Trafik Belgesi bulunan araçlarla yük ve yolcu taşınabilir. 
Trafik tescil birimi kurulmuş olan ilçelerde bu plakalar, ilçe trafik birimlerince de 

verilebilir. 

"C" Geçici Trafik Belgesi 
Madde 48- Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya 

onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlardan; 
Mali sorumluluk sigortası yaptırılmış araçlara, sahiplerinin bir dilekçe ile başvurmaları 

halinde 6 gün süre ile verilen belgedir. 
Trafik tescil birimi kurulmuş olan ilçelerde bu plakalar, ilçe trafik birimince de verilebilir. 

Tescil belgesi bulunup da trafik belgesi almamış olan araçlara da "C" Sınıfı Geçici Trafik 
Belgesi verilebilir. 

"D" Geçici Trafik Belgesi 
Madde 49- Yurt dışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında 

sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için verilen belgelerdir. 
Bu belgeler, isteklilere; dilekçelerinde her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul 

ettiklerini beyan etmeleri, araçların cins ve sayılarını, niteliklerini ve götürülüp getirileceği ülkeyi 
belirtmeleri şartıyla 30 gün süre ile verilir. 

a) Yurtdışından getirilecek araçlar için verilecek dilekçeye; 
1) Her araç için yurtdışında da geçerli mali sorumluluk sigortası, 
2) Proforma fatura örneği, 
3) İthal izin veya yetki belgesi, 
eklenir. 
"D" Geçici Trafik Belgesi verilen araçlarla, yük ve yolcu getirilmesi mümkündür. 
Bu belge ile birlikte verilen plakalar, araçlara bulundukları ülkede getirileceği gün takılır 

ve yurda gelişlerinde belge ile birlikte veren tescil kuruluşuna iade edilir. 
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b) Yurtdışına götürülecek araçlar için verilen dilekçeye; 
1) Her araç için yurtdışında da geçerli mali sorumluluk sigortası, 
2) İhraç izin veya yetki belgesi, 
eklenir. 
Bu araçlar için verilen plakalar bulundukları yerde araçlara takılır, ihraç edilen ülkeye 

tesliminde sökülüp ilgililerce iptal edilir. 

"E" Geçici Trafik Belgesi 
Madde 50- Türkiyeye kati olarak ithal edilmek üzere getirilen araçlar ile asıl ikametgahı 

yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı seyyahlar haricinde kalan ve resmi veya özel 
sektörlerde çalışmak üzere gelen ecnebi kişilere ve ilim adamlarına ait araçlara gümrüklerce, 
yabancı plakalarının sökülmesini müteakip, giriş işlemleri yapılacak gümrüğe kadar 
kullanılmak üzere mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak şartıyla 6 gün süreyle verilen 
belgedir. 

"F" Geçici Trafik Belgesi 
Madde 51- Dış ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, bulundukları ülke mevzuatı 

gereğince belge ve plakaları geri alınan plakasız araçları ile yurdumuza gelişlerinde giriş işlemi 
yapan gümrük idarelerince verilen giriş izin belgesi ile araç sahibinin başvuracağı tescil 
birimince en çok 3 ay süre ile verilen belgedir. 

Mali sorumluluk sigortalarının yurtta kalış sürelerine göre yaptırılmış olması mecburidir. 
Bu belge ve plakalar, araç sahibi tarafından gidilen ülkedeki Türk temsilciliklerine iptal 

edilmek üzere teslim edilir. 

Günlü ve Saatli Olarak Trafiğe Geçici Çıkış İzni Verilmesi 
Madde 52 - Tescil ve trafik belgesi işlemleri yürütülmekte olan araçlara, mali sorumluluk 

sigortası yaptırılmış olmak kaydıyla, trafik tescil kuruluşlarınca günlü veya saatli olarak 
(Ek: 11 )'deki örneğine uygun izin belgesi verilir. 

Bu süre 48 saati geçemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tescil Plakaları 

Nitelik ve Ölçüleri 
Madde 53- Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esaslar aşağıda 

gösterilmiştir. (Tablo 1,2,3, 4) 

a) Nitelikleri 
Tescil plakaları, 0.97 mm. kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 1/2 

sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/mm2, 0.2% akıcılık sınırı, en az 90 N/mm2, uzama direnci 
en az % 6 (a 10) standardında dikdörtgen biçiminde alüminyumdan yapılır. 

Harf ve rakamlar ile plaka kenarları preste en az 1, en çok 3 milimetre kabartılır ve 
köşeleri 1 santimetre yarıçapla yuvarlatılır. Plaka kenarları (bordürü) genişliği 5 milimetre olur. 

Geçici plakalardan gümrük plakaları ile 6 güne kadar verilen plakalar, plastik veya 
karton kağıttan yapılabilir. Bunların üzerinde ayrıca sol üst köşeden sağ alt köşeye' doğru 2 
santimetre genişlikte beyaz renkli bir bant bulunur. " 

b) Ölçüleri 
1) Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15x24 

santimetre, 
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2) Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon çekici ve otobüslerde, ön plaka 11x52, arka 

plaka 21x32 santimetre, ithal araçlarda plaka yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde ölçüler 
15x30 santimetre, 

en ve boyunda olur. 
3) Harf ve rakam gruplarının plaka üzerindeki yerleri ile genişlik, yükseklik, çizgi kalınlığı 

ve aralıklarına ait ölçüler; (Ek:12, 12/A, 12/A-1, 12/B, 12/B-1, 12/C, 12/C-1, 12/D, 12/D-1, 
12/E. 12/E-1, 12/F, 12/F-1, 12/G, 12/G-1, 12/H, 12/H-1, 12/J, 12/J-1, 12/K, 12/K-1, 12/L, 
12/L-1, 12/M, 12/M-1, 12/N, 12/N-1, 12/N-2, 12/P, 12/P-1, 12/P-2, 12/R, 12/R-1.12/R-2, 12/S, 
12/S-1,12/S-2, 12/T, 12/U, 12/A, 12/Z)'deki şekillerde gösterilmiştir. 

4) İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul ve sakatlara ait özel tertibatlı 
araçlara, örneği (Ek: 12/Z)'de gösterilen, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan 
plakalardan verilir. 

Gerek ithal edilerek getirtilecek olan ve gerekse ülkemizde imal ve montajı yapılarak 
satın alınan taşıtlar için, trafik kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında 
düzenlenecek motorlu araç tescil belgelerine "Araç sahibi malul veya sakat kişiden başkası 
tarafından kullanılması, devri, satışı veya hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya 
sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, özel tertibatının 
kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır" şeklinde kayıt konulur. 

Malul veya sakatlar tarafından ithal edilerek getirtilen araçların, malul ve sakat 
olmayanlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi ve devri mümkün değildir. 
Araçların intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri ile tasarruf 
hakkının vekaletnameye istinaden devredilmesi, satış hükmünde olup, noter ve trafik 
kuruluşları bu konuda herhangi bir işlem yapmadan önce Maliye Bakanlığının iznini aramak 
zorundadırlar. 

Ancak bu şekilde malul ve sakatlar tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı 
durumdaki başka bir malul veya sakata devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine 
intikali halinde ise bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi Maliye 
Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun adına tescil 
işlemi yapılanların dışında, başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten 
men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem 
yapılmak üzere durum Maliye Bakanlığının ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilir. 

c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, tescil işlemleri yapılmış ve 
kendilerine tescil plakası verilmiş olan araç sahiplerinin istekleri halinde veya tescil plakalarının 
zayi, yıpranma veya aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda (Ek: 12/J, J-1)'de 
nitelik ve ölçüleri gösterilen tescil plakaları verilir. 

Takı lma Yerleri ve Sayılan 
Madde 54- Tescil plakaları araçlara aşağıda gösterildiği şekilde ve sayıda takılır. 
a) Motorlu bisiklet ve motosikletlere; arka çamurluk veya reflektör üzerinde ve araç 

eksenine dik olacak şekilde 1 adet, 
b) Römork ve yarı römorklara arkada römork ekseni üzerine 1 adet, 
c) Yük motosikletleri ile diğer motorlu araçlara; bir ön, diğeri arkada araç ekseni 

üzerinde 2 adet, 
olmak üzere; yerden önde 20 ila 75, arkada 30 ila 125 santimetre yükseklikte, plaka alt 

kenarı aracın tampon alt seviyesinin üstünde kalacak, yanlarından taşmayacak, 
sallanmayacak, düşmeyecek, kolayca okunabilecek şekilde takılır. 



— 383 — 
d) Takılacak yerlerin uygun olmaması halinde tescil kuruluşunun izni ile; 
1) 11x52 santimetre en ve boyundaki ön plaka arkaya, 
2) Araç ekseni üzerine yerleştirilecek olanlar sol tarafa, mümkün olmayan durumlarda 

sağ tarafa, 
taktırılabilir. 
Ayrıca, yabancı menşeli olan ve plaka için özel yeri bulunanlara küçük ölçüde plaka 

takılmasına izin verilebilir. 
e) Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer 

araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır. 
Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya 

yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir. 
f) İş makinelerine de bu Yönetmelikte gösterilen ölçü ve esaslara uygun plaka takılır. 

Plaka takılacak yeri olmayanların uygun kısımlarına aynı ölçülerde yazılarak resmedilir. Bu 
araçlar üzerinde ayrıca ilgili kuruluşu tanıtan tam veya kısaltılmış yazılar bulunur. (Ek: 13) 

Kartondan yapılmış geçici plakalar, araçların ön ve arka camı üzerine yada önden veya 
arkadan görülebilecek uygun yerine, görüşü engellemeyecek şekilde iliştirilir veya yapıştırılır. 

Harf ve Rakam Grupları 

Madde 55- Tescil plakaları aşağıda gösterilen harf ve rakam guruplarından oluşur. 

a) Her plakada il kod numarasından sonra ikili harf üçlü rakam, tekli harf dörtlü rakam 
ve üçlü harf ikili rakam ile ikili harf dörtlü rakam, tekli harf beşli rakam ve üçlü harf üçlü 
rakamdan oluşan harf ve rakam grupları bulunur. 

Plakalar (Ek: 14)'deki cetvellerde gösterilen il kod numaralan, harf ve rakam grupları 
esas alınarak cetvellerdeki sıraya göre tahsis edilir. 

Her plakada, il kod numarasından önce gelmek üzere (Ek: 12/V)'de gösterilen ve 
ülkemizin uluslararası tanıtım işaretini taşıyan ve bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesi ile 
belirlenen renge uygun nitelikleri haiz (TR) rumuzu bulunur. (TR) rumuzu 4x10 cm'lik mavi bir 
dikdörtgen kutu içine yerleşmiş reflektif tabakanın imalat aşamasında işlenmiş, fiziksel veya 
kimyasal yolla plakaya zarar vermeden çıkarılamayacak nitelikte olacaktır. 

b) Bütün illerde önce ikili sonra tekli, daha sonra da üçlü harf grubu bulunan (Ek: 14/A, 
14/B, 14/C)'deki plakalar verilir. Bu grupların bitmesi halinde (Ek. 14/A-1, 14/B-1, 14/C-1)'de 
yer alan gruplar, bu grupların bitmesi halinde (Ek: 14/A-2, 14/B-2 ve 14/C-2)'de yer alan 
gruplar sırası ile verilir. 

Bunlardan; 
1) Harf grubu A-AA-AAA olanlar, 237 sayılı Taşıt Kanununun 2 sayılı Cetvelinde makam 

hizmetlerine tahsis edilen araçlar ile emniyet araçlarına, 
2) İkili gruplardan CA ile başlayan ve CZ' de biten harf grupları diplomatik muafiyeti 

bulunan kişilerin araçlarına, 
3) 00l'den 999'a kadar, (MA) ile başlayan ve (MZ)'de biten ikili harf gruplarının tamamı, 

çeşitli nedenlerle yurdumuzda bulunan yabancı kişilerin araçlarına verilir. 
c) Geçici trafik belgesi alınan araçlardan tecrübe ve gösterisi yapılacak olanlara 

takılmak üzere (T), diğerlerine (G) grupları ile dörtlü rakam grupları verilir. 

d) Geçici gümrük plakalarında GMR harf grubu ve üçlü rakam grubu bulunur. 
e) Gerekli görülen yerlerde, ticari amaçla çalışan araçlara trafik komisyonlarından karar 

almak şartıyla belirlenecek harf gruplarından plaka verilebilir. 
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Plaka Zeminleri İle Harf Ve Rakam Gruplarının Renkleri 
Madde 56 - Plaka zeminleri ile harf ve rakam gruplarının renkleri (Tablo 1,2,3,4); 
a) Resmi araçlara takılacak plakalarda, zemin siyah, harf ve rakamlar beyaz, 
b) Resmi olmayan araçlara takılacak plakalarda, zemin beyaz, harf ve rakamlar siyah, 
c) Emniyet araçlarına takılacak plakalarda, zemin mavi harf ve rakamlar beyaz, 
d) Büyükelçiliklerde görevli, diplomatik muafiyeti olan kişilere ait araçlara takılacak 

plakalarda, zemin beyaz, harf ve rakamlar yeşil, başkonsolosluklarda görevli kişilere ait 
araçlara takılacak plakalarda, zemin yeşil, harf ve rakamlar beyaz, 

e) Asli ikametgahları yabancı memlekette olan (Türk turistler hariç) ve Türkiyeye geçici 
bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak gayesiyle ve turistik amaçla veya çeşitli 
nedenlerle gelen yabancı kişilerin yurtta bulundukları sürece, ithal işlemine tabi olmayan ve 
yurt dışından getirdikleri araçları ile ülkemizde edinecekleri araçlarına verilen "MA"-"MZ" grubu 
plakalar, beyaz zemin üzerine, siyah harf ve rakamlardan oluşur. 

Ancak bunlardan ülkemizde bulunan misyonlarda görevli yabancılardan diplomatik 
statüye haiz olmayan idari ve teknik personelin araçlarına verilecek tek harf "B" grubu 
plakalar, beyaz zemin üzerine mavi harf ve rakamlardan oluşur. 

f) Geçici plakalardan, zemin sarı, harf ve rakamlar siyah, 
g) Geçici gümrük plakalarında zemin yeşil, harf ve rakamlar kırmızı oluşur. 
Plastik ve karton dışındaki plakalar, tabakasında 10x10 mm'lik bir alana sığacak şekilde 

(Ek: 12/U)'da gösterildiği şekilde yatay 100 mm ve dikey 50 mm aralıkla tekrar eden kare 
kutucuklar içinde a y ve yıldız ve TR güvenlik işaretleri bulunan yansıtıcılı folyo ile kaplanır. 
Güvenlik işaretleri, tescil plakalarının sahtelerinin veya kopyalarının yapılmasına engel olmak 
amacıyla reflektif üst tabakanın imalatı aşamasında reflektif tabakanın içinde ayrılmaz bir 
bütün olarak imal edilir. Güvenlik işaretleri; fiziksel ve kimyasal yollarla çıkarılamayacak, 
fotoğraf, fotokopi, baskı, hologram ve diğer görüntü işlemleri ile benzer şekilde 
üretilemeyecek, güvenlik işaretleri takılı tescil plakası üzerinde aracın yaklaşık 1.8 m. önünde 
veya arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecelik bir açı ile bakıldığında görülebilir. 
1 m.'den fazla yaklaşıldığında ya da 4 m'den fazla uzaklaşıldığında (Ek: 12/Y)'de şema ile 
gösterildiği şekilde görülemeyecek nitelikte olacaktır. 

Tescil Plaka Sıra Numarası Verilmesi ve Bu Numarayı Taşıyan Tescil Plakalarının 
Kullanılması 

Madde 57- Tescil plakası sıra numarasının verilmesi ve tahsisi hakkındaki aşağıdaki 
esas ve usuller uygulanır. 

a) Tescili zorunlu bütün araçlar için tescili yapan kuruluşlarca bu Yönetmelikte 
gösterilen şartlara uygun olarak tescili yapılan her araca bir tescil plakası sıra numarası tahsisi 
mecburidir. 

Bu numaralar araç ayrımı yapılmaksızın sıra esasına göre verilir. 
Ancak, aynı ilde plaka basılması mümkün olmayan hallerde, değişik ölçülerdeki 

plakaların her birinden yeteri kadar kontenjan ayrılabilir. 

b) Karayolları Trafik Kanununun 5 inci maddesi ve "Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Trafik Kuruluşları Görev ve Çalışma Yönetmeliği" 
hükümleri uyarınca tescil kuruluşu faaliyete geçirilen ilçelere tahsis edilecek olan tescil plaka 
grupları, aşağıdaki esaslara göre belirlenir. 

1) Emniyet müdürünün teklifi, valinin onayı ile her ilçeye nüfus ve araç yoğunluğu 
dikkate alınarak bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu (Ek: 14/A, 14/B, 14/C, 14/A-1, 14/B-1, 
14/C-1 ve 14/A-2, 14/B-2, 14/C-2)'de belirtilen plaka ve harf gruplarından yeterli miktarda 
plaka grubu verilir. 
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2) İlçelere ayrılacak plakalar ayrı ayrı harf gruplarından seçilir ve bu ilçeye tahsis edilen 
harf grubu bir başka ilçeye verilemez. 

3) İlçelere tahsis edilen harf gruplarının bitmesi halinde yeni bir harf grubu tahsis edilir. 
4) İlçelere tahsis edilen plaka grupları bilgi işlem merkezine ve Milli Savunma Bakanlığı 

Seferberlik Dairesi Başkanlığına bildirilir. 

özel Tahsisli Plaka Verilecekler 
Madde 58 - Aşağıdaki özellikleri gösteren araçlarda, açıklanan esas ve usullere 

uyulmak şartıyla tescil plakası yerine değişik renk ve şekilde özel tahsisli plakalar kullanılır, 
a) Cumhurbaşkanlığı araçları; 
1) Cumhurbaşkanına tahsis edilen araçların plakalarında sadece cumhurbaşkanı forsu 

bulunur. 
2) Cumhurbaşkanlığına ait diğer araçlara, koyu kırmızı zemin üzerine sarı madeni CB 

harfleri ile üçlü rakam grubu bulunan plakalar takılır. (Ek: 15) Bu plakaların zeminleri yeşil 
renkte, de olabilir. 

(b) Taşıt Kanununa göre zata ve emre tahsis edilen araçların plakaları da koyu kırmızı 
zemin üzerine sarı madeni dörtlü rakam grubundan (Ek: 16) oluşur. Bunlardan il valilerine ait 
plakalarda dörtlü rakam grubunun önüne ilin sıra numarasını gösteren ikili rakam grubu gelir. 
(Ek: 16/a il valileri) 

Bu plakalardan hangi numaranın kime verileceği ve hangi tescil plakalı araçlarda 
kullanılacağı, Başbakanlık tarafından belirlenen protokol sırası esas alınarak İçişleri 
Bakanlığınca düzenlenir. 

Emre ve zata birden fazla araç tahsis edilmiş ise, birinci araca verilen numaradan sonra 
gelen veya uygun görülen bir başka sıra numarasını taşıyan plaka tahsis edilir. 

Birden fazla araca aynı sıra numarası bulunan özel tahsisli plaka takılamaz. 
Tahsis edilen plakaların, trafik belgelerine işletilmesi mecburidir. 
c) 237 sayılı Taşıt Kanununun 2 sayılı Cetveline göre kişilerin makam hizmetlerine 

tahsis edilen araçlara A-AA-AAA grubundaki plakalardan verilir. 
Ancak, Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarları ile Emniyet Genel Müdürüne yerilecek 

plakalar beyaz zemin üzerine kırmızı kabartma dörtlü rakam grubundan oluşur. Bu araçlara 
12x36 santimetre ebadında plaka takılır. 

Bu araçların tahsis amacının değişmesi halinde verilen tescil plakası, zemini siyah, harf 
ve rakamları beyaz boyalı plaka ile değiştirilir. 

d) Devletin istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetlerini yürüten kuruluşları araçlarına bu 
Yönetmeliğin kamu araçları için öngörmüş olduğu renk ve şekilde plaka tahsis edilmekle 
beraber, yetkili kuruluşun yazılı talebi üzerine hizmetin özelliği ve gereği icabı bu araçlar için 
bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen plakalar verilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı istihbarat ve gizlilik gerektiren hizmetleri yürüten 
araçlara,. Emniyet Genel Müdürünün onayı ile sivil plaka tahsis edilir. 

e) Diplomatik muafiyeti olan kişilerle, misyonlarda görevli diplomatik statüye haiz olan 
idari ve teknik personeli ile asıl ikametgahları yabancı memlekette olan (Türk ve yabancı 
turistler hariç) ve Türkiyede geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak 
veya çeşitli nedenlerle gelen yabancı kişilerin araçlarına, güvenlik mülahazaları çerçevesinde, 
mütekabiliyet esasları da göz önünde bulundurularak, Dışişleri Bakanlığının yazılı teklifi ve 
İçişleri Bakanının onayı ile geçici olarak sivil plaka verilebilir. Sürenin bitiminde, tahsis edilen 
sivil plakalar hiçbir tebligata gerek olmadan ilgililerce trafik kuruluşlarına iade edilir. 

Bu plakaların tahsisine ait bilgiler (Ek: 17)'deki deftere işlenmek suretiyle ayrıca 
kaydedilir. 

\ 
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Hizmetin gereği olarak tahsis edilen bu plakalar da talep halinde başka bir plaka 

numarası ile değiştirilebilir. 

Bu durumda daha önce tahsis edilmiş olan sivil plakalar, geri alınarak iptal edilir. 
Yazılı talep halinde Askeri istihbarat amacı ile kullanılan araçlara da bu esaslara göre 

plaka verilebilir. 
Özel hizmetler için tahsis edilen bu plaka numaraları iade edilmediği sürece başka 

araçlara verilemez. 
Bu işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin gizliliği korunur. 
Bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden önce söz konusu kuruluşlara ait araçlara verilmiş 

olan plakalarla ilgili işlemler bu Yönetmeliğin hükümlerine göre yenilenir. 
Bu araçlara özel olarak tahsis edilen plakaların hizmet amacı sona erdikten sonra iade 

edilmesi zorunludur. 

Bu plakaların talep üzerine ilgili kuruluşlarca tahsisi, il emniyet müdürünün teklifi, valinin 
onayına bağlıdır. 

Emniyet Teşkilatının özellik gösteren ve gizli yapılmasını gerektiren hizmetlerde 
çalıştırılacak araçlarına da yukarıdaki esaslara göre plaka tahsis edilir. 

Bu plakaların tahsisi ise il emniyet müdürünün onayına bağlıdır. 
Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa özel tahsisli plaka 

verilemez. 

Ad, Soyad veya Ticari Ünvana Göre Verilecek Plakalar 
Madde 59 - Özel veya tüzel kişiliğe haiz motorlu taşıt sahiplerinin üzerine, taşıtlarına, 

kendi isim ve/veya soyadları veya şahısları adına tescili yapılmış ticari ünvanlarını ihtiva eden 
tescil plakaları verilebilir. 

Her plakada il kod numarası, isim ve/veya soyadları ticari ünvan ifade eden harfler veya 
kelimeler ile sıra numarasını ihtiva eden rakam grubu bulunur. 

Özel veya tüzel kişiler adına tahsis edilecek tescil plakalarında kullanılacak olan isim ve 
ünvanlar, anayasal rejimimize, cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli ve manevi 
değerlere, dine, ahlaka ve adaba aykırı olamayacağı gibi, demokratik rejimimize ve milletin ve 
devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı olarak her türlü yıkıcı ve bölücü nitelik ve mahiyet 
arzeden harfler veya kelimeler kullanılamaz. 

Bu plakalar İçişleri Bakanlığınca belirlenecek miktar üzerinden belirli bir ücret 
mukabilinde verilir. Tahakkuk ettirilen paralar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 129 
uncu maddesi uyarınca kurulmuş bulunan Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna aktarılır. 

Bu plakaların; nitelikleri, ölçüleri, harf ve rakam gruplarının boyutları, isim ve ünvan 
bölümüne yazılacak ifade ve kelimelerin azami sayı ve sınırı ile plaka zemini ve harf ve rakam 
gruplarının renkleri ile alınacak ücretlerin tespiti, tahsili ve diğer husus ve esaslar içişleri 
Bakanlığınca belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Araçlara Ait Ayırım ve Tanınma İşaretleri ile 

Diğer İşaretler ve Şartlar 

Ayırım işaretleri 
Madde 60 - Belirli araçlarda, bu Yönetmeliğe bağlı 1 ve 2 sayılı Cetvellerde yer alan ve 

çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol 
ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. 
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Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; reklam, yazı, 

işaret,, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, yazılması, sesli ve 
ışıklı donanımların bulundurulması ve izin verilmesine dair esas ve usuller ile diğer hususlar 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Ticari araçlarda bulundurulmasına izin verilen reklamlar için bu kurumlarca alınan 
reklam bedelinin % 25'i Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu hesabına aktarılır. Bu madde 
uyarınca belirtilen fona aktarılan tutarların tamamı münhasıran trafik hizmetlerinde kullanılır. 

Ayırım işareti bulunmayan araçlar trafikten men edilir. 
izin alınmadan bulundurulan diğer işaretlerle ilgili olarak bütün sorumluluk ve giderler 

işletene ait olmak üzere yazılan yazılar sildirilir ve takılan donanımlar söktürülür. 

Tanınma İşaretleri 
Madde 61 - Araçlarda tanınmalarına yarayan şasi ve motor seri numaralarının, gerekli 

olanlarda da yüklü ve yüksüz ağırlıklarını belirten işaretlerin bulunması mecburidir. 
Araçların şasi ve motor numarasının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi 

nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması halinde bu tanınma, işaretleri tescil 
kuruluşlarınca belirlenir ve (Ek: 37)'deki deftere kaydedilerek tescil defterine ve belgelerine de 
işlenir. 

Verilen bu numaralar tescil kumlusunun işaretini taşıyan çelik mühürle birlikte motor 
veya şasiye vurulur. 

Tanıma işareti bulunmayan araçlara trafik belgesi verilmez. 

Devlet Malı Araçların Ayırım İşaretleri ve Tescil Plakaları 
Madde 62- Devlet malı araçlara ayrı renkte plaka verilir. 

Emniyet Teşkilatına ait araçlar da kullanılan ayırım işaretleri ile boyama şekli, diğer 
resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilere ait araçlarda kullanılamaz. Bu hükme aykırı 
olarak boyanan ve ayırım işareti kullanan araçlar, aykırılık giderilinceye kadar trafikten men 
edilir. 

Araçlara Ait Teknik Şartlar ve Araçların Karayoluna Uygunluğu 
Madde 63- Araçların; yapım, kullanma, karayoluna uygunluk ve trafik güvenliği 

bakımından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
çıkarılan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun durumda 
olması mecburidir. 

Yurtdışından getirilen ve birinci fıkrada adı geçen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
imal, tadil ve monte edilen araçlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu Bakanlığın yetki 
vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından "Karayolu Uygunluk Belgesi" verilir. 

Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan ve iş makinesi türünden araçların, karayolu 
uygunluk belgeleri ilgili kuruluşlarca düzenlenir. 

Karayolu uygunluk belgesi olmayan araçların tescili yapılamaz. 
Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya 

camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır. 

Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçler 
Madde 64- Araçlarda; 
a) Özelliklerine ve cinslerine göre nitelik ve nicelikleri 1 sayılı Cetvelde ve Araçların 

İmal, Tadil ve Montajı-Hakkındaki Yönetmelikte gösterilen gereçlerin, 
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b) Ayrıca, kamyon, çekici ve otobüslerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği ve 

İçişleri Bakanlığının uygun gördüğü elektronik tip takoğraf, taksi otomobillerinde taksimetre, 
bulundurulması ve bunların kullanılır durumda olması zorunludur. 
Bunlardan (b) bendi hükmüne uygun durumda bulundurmayan araçlar eksiklikleri 

giderilinceye kadar trafikten men edilir. 

Araçların Üzerinde Yapılan Değişiklikleri ve Adres Değişikliklerini Bildirme 
Madde 65- Araçların üzerinde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki 

Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü değişikliğin, renk ve adres değişikliklerinin 
30 gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. 

Üzerinde değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlar, değişiklik 
belgelendirilip ilgili tescil kuruluşunca tescil edilinceye kadar trafikten men edilir. 

Taşınması Özel izne Bağlı Yükler 
Madde 66- Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile 

taşınması mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıpta, taşınması zorunlu olan yüklerin 
taşınmasında, bu Yönetmeliğin 128 inci maddesi hükümlerine göre, Karayolları Genel 
Müdürlüğünden izin alınması ve taşımanın bu izindeki esaslara göre yapılması mecburidir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayenesi İle 

Muayeneye Yetkili Kuruluşlar 

Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri 
Madde 67- Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması 

yasaktır. 

Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve şekillerine göre; 
a) Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk 3 yaş sonunda ve devamında 

her 2 yılda bir, 
b) Resmi ve ticari plakalı otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk 2 yaş sonunda 

ve devamında yılda bir, 
c) Lastik tekerlekli traktörler ile bunların her türlü römorkları ilk 3 yaş sonunda ve 

devamında 3 yılda bir, 
d) Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk 1 yaş sonunda ve 

devamında yılda bir, 
periyodik muayeneye tabi tutulur. 
Askeri araçlarla, raylı sistemde çalışan veya iş makinesi türünden araçların 

muayeneleri, tescilini yapan kuruluşlarca ve muayene yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre 
yapılır. 

Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi 
gerekli görülenler ile üzerinde değişiklik yapılan araçların ayrıca, özel muayenesi zorunludur. 

Karayoluna çıkmış olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca 
kontrol edilerek her an muayene istasyonlarına sevk edilip muayeneleri yaptırılabilir. 

Ayrıca, yetkililerin isteği halinde araçlarda bulunması zorunlu belge ve cihazların 
bulunup bulunmadığı muayene istasyonlarında kontrol edilir ve şartlara uymayanların 
muayeneleri yapılmaz. 
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Muayeneye Yetkili Kuruluşlar 
Madde 68- Araçların muayeneleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait muayene 

istasyonlarında, veya bu kuruluş tarafından işletme belgesiyle yetki verilen, gerçek veya tüzel 
kişilere ait muayene istasyonlarında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılan "Araçların 
Muayeneleri İle Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik" 
esaslarına göre yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Araçların Tesciline Dair Diğer Esaslar 

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Araçların Satış ve Tescilleri 
Madde 69- Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılacak araç satışları Medeni Kanunun 688 

inci maddesi gereğince alıcının ikametgahının bulunduğu yer noterlerinde yapılır. 
Bu araçlar da, alıcısı adına tescil edilir ve tescil belgelerine, mülkiyeti muhafazalı 

olduğuna dair şerh verilir. 

Milli Emlak Müdürlüğü ve Memurluklarınca Satışı Yapılan Araçlar Hakkında 
Yapılacak İşlemler 

Madde 70- Milli Emlak Müdürlüğü veya memurluklarınca, hurda olarak veya ekonomik 
ömrünü doldurduğunda satışı, yapılacak araçların, satıştan önce tescil kuruluşlarındaki 
kayıtlarının kurumca sildirilmesi mecburidir. 

Bu şekilde satışı yapılan araçlardan hurdaya ayrılmış olanlar tamir edilmiş olsalar dahi 
yeniden tescil edilemezler. 

Ekonomik ömrünü doldurduklarından dolayı satılan taşıtların ise, Araçların İmal, Tadil 
ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğe uygun durumda olması ve yetkili muayene istasyonunca 
yapılacak muayenesi sonunda tescile engel bir durumun bulunmadığının anlaşılması halinde, 
alıcı adına tescili yapılır. 

Ancak, bunlardan tescil kuruluşlarında tescile tabi olmayan (askeri araçlar gibi) 
araçların alıcı adına tescili esnasında Milli Emlak Müdürlüğü veya memurluklarınca verilen 
belge tescile esas alınır. 

Toplu İthal Edilen Araçların Satıldıktan Sonraki Tescilleri 
Madde 71- Toplu olarak ithal edilen araçlar için ilgili gümrük idarelerince ayrı ayrı 

tanzim edilen trafik şahadetnameleri ithali yapan gerçek veya tüzel kişiye gönderilmez. 
Bu araçların ithalini yapan işletme, satışı sırasında tanzim ettiği faturada aracın 

menşeini gösterir. 

Faturaya istinaden tescil işlemi alıcısı adına yapıldıktan sonra, tescil kuruluşunca 
faturada belirtilen menşeine istinaden ilgili gümrük idaresinden aracın cinsi, markası, modeli, 
motor, şasi ve plaka numarası belirtilerek trafik şahadetnamesi istenir. 

Tanıtıcı İşaretlerle ilgili Olarak Adli Makamlara İntikal Ettirilen Kişilerin Araçları 
Hakkında Yapılacak İşlemler 

Madde 72- Araçların tescilleri esnasında yapılan tespitlerde, motor veya şasi 
numaralarının sonradan vurma olduğu tespit edilip 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Hakkındaki Kanun hükümlerine göre adli makamlara intikal ettirilen araç sahibi hakkında, ilgili " 
makamlarca takipsizlik kararı verilerek aracın sahibine teslim edilmesi halinde, araç sahibi, 
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aracının kendisine mahkemece teslim edilmiş durumu ile tespitini ister ve bu talep 
doğrultusunda aracın son durumu tespit edilerek tescil kuruluşunun çelik mührüyle numaranın 
olduğu yer mühürlenip, araç dosyasına bu yönde kayıt konulur. 

Zapt ve Müsadere Edilen Araçlar Hakkında Yapılacak İşlemler 
Madde 73- Çeşitli nedenlerle zapt ve müsadere edilen taşıt üzerindeki mülkiyet ve 

tasarruf hakkı, sahibinin elinden alınmış olacağından; 

a) Taşıtın, zapt ve müsadere edildiğinden bahisle kaydının silinmesine dair vaki olacak 
müracaatlarda, tescil kuruluşunca ilgili yargı organlarından durum resmen sorulmak suretiyle; 

1) Zapt tarihi ve devam edip etmediği, 
2) Müsaderesine karar verilen hallerde, zapt tarihi ile müsadere kararının infaz edildiği 

tarihler ve bu iki tarih arasında taşıtın yediemin ve sair suretlerle trafiğe çıkmasına izin verilip 
verilmediği, 

öğrenilir. 
Taşıtın müsadere edildiğinin anlaşılması halinde, nitelikleri (plakası, cinsi, markası, 

modeli, rengi, motor ve şasi numaraları) belirtilerek ilgili mahkemeden plakaları ve belgeleri 
istenir ve zapt edildiği tarihten geçerli olmak üzere tescili silinir. 

b) Taşıt sahibinin tasarruf hakkının elinden alındığı tarihten itibaren kaydının silindiği, 
bağlı bulunduğu vergi dairesine bir yazı ile bildirilir. 

c) Aynı taşıtın sahibine iadesi veya başkasına satılması halinde buna dair ibraz edilecek 
belge ile yeniden tescil veya kayıt silme işlemi yapılır. 

Reşit Olmayan Küçükler Adına Araç Tescili 
Madde 74- Reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları aracın, tescil kuruluşlarında 

adlarına tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul 
ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütnameyi tescil 
anında vermeleri zorunludur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Sürücülere Dair Diğer Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Verilme Şartlan 

Sürücü Belgelerinin Sınıflan 
Madde 75- Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların cins ve gruplarına 

göre aşağıdaki sınıflara ayrılır. 

"A1' Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motorlu bisiklet kullanacaklar için), 
-"A2" Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için), 
-"B" Sınıfı Sürücü Belgesi (Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için), 
-"C" Sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için), 
-"D"Sınıfı Sürücü Belgesi (Çekici kullanacaklar için), 
-"E" Sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için), 
-"F" Sınıfı Sürücü Belgesi (Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için), 
-"G" Sınıfı Sürücü Belgesi (iş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklar için), 
-"H" Sınıfı Sürücü Belgesi (Hasta ve sakatların kullanabileceği şekilde özel tertibatlı 

olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacaklar 
için), 
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-"K" Sınıfı Sürücü Belgesi (Sürücü adaylarının alacağı sürücü belgesi sınıfına uyan 
araçları sürmeyi öğrenmeleri için), 

-Uluslararası Sürücü Belgesi: Alındığı ülkenin sürücü belgesine dayanılarak bu 
Yönetmeliğin 80 inci maddesindeki esas ve usullere göre sınıfına uyan araçların sürülmesi için 
uluslararası kuruluşlarca verilen sürücü belgesidir. 

Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar 
Madde 76- Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır; 

a) Yaş şartı 
1) A1, A2, F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi alacakların 17, 
2) B ve G Sınıfı Sürücü Belgesi alacakların 18, 
3. C, D ve E Sınıfı Sürücü Belgesi alacakların 22, (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren 

yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz) 
yaşını bitirmiş olmaları, 
b) Öğrenim şartları 
F,G ve H Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanların ilkokulu, diğerlerinin en az ortaokulu 

veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları, 

c) Sağlık şartları 
Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak beden ve ruh sağlığı bakımından 

sürücülük yapmalarına engel durumlarının bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirilmiş 
olmaları, 

d) Eğitim ve sınav şartı 
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları, 
e) Hükümlü olmama şartları 
Türk Ceza Kanununun; 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden 

fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip 
eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, 

f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı 
Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü 

belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş 
bulunması, 

mecburidir. 

Ayrıca, Emniyet Teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak amacıyla, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği eğitim programları sonunda yapılacak olan 
sınavlarda başarılı olan personele sürücü belgesi verilir. 

Bu sınavlar illerde emniyet müdürünün talebi valinin onayı ile yapılır. Emniyet Genel 
Müdürlüğüne bağlı kuruluşların sınavları, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının 
teklifi Trafik Hizmetleri Başkanının onayı üzerine, bu kuruluşların bulunduğu yer il emniyet 
müdürlükleri trafik tescil veya trafik tescil ve denetleme şube müdürlüklerince yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sürücü Belgesi Alacakların Sağlık Muayenelerine Ait Esaslar 

Sağlık Muayenesine Ait Esaslar 
Madde 77 - Karayolları Trafik Kanununun 38 inci maddesinde sınıfları belirtilen sürücü 

belgelerinden, herhangi birini veya sürücü aday belgesini almak isteyenler ile sürücü belgesi 
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sahiplerinin vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından bu Yönetmeliğin 3 sayılı Cetvelinde 
gösterilen şartlara sahip olmaları zorunludur. 

Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, 
Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan sağlık kurulunca, yönetmelikte 
belirtilen esaslara göre "Sürücü olur" raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde 
Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörolog veya Psikologdan görüş 
alınarak sağlık kurulu kararını verir. Sağlık kurul raporuna bir defaya mahsus olmak üzere 
itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka devlet hastanesi sağlık 
kuruluna sevkedebilir. Ancak, sağlık kuruluşunda veya özel kuruluşlarda görevli tabiplerce 
verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde, sorumlular 
hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra 
verecekleri raporlar da geçersiz sayılır. 

Ayrıca gerekli görülen hallerde sürücüler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 4 sayılı 
Cetvel esaslarına göre psiko-teknik muayenesine tabi tutulurlar. 

Sağlık Kurulunca Düzenlenecek Sürücü Olur Raporları 
Madde 78- Sürücü belgesi alacak sürücü adaylarının, sağlık kurulu raporu 

düzenlemeye yetkili resmi ve özel sağlık kuruluşlarından 3 sayılı Cetvelde belirtilen esaslara 
göre düzenlenmiş "Sürücü olur" raporu almaları zorunludur. 

Sağlık kurulu raporları; İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri 
uzmanları bulunan ve Sağlık Bakanlığı veya il sağlık müdürlükleri tarafından sürücü belgesi 
alacak sürücü adaylarına sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkilendirilmiş resmi ve özel 
sağlık kuruluşlarınca ver i l i r , İ l sağlık müdürlüğünce, söz konusu yetkilendirilmiş sağlık 
kuruluşlarına ait güncelleştirilmiş listeler Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez 
il emniyet müdürlüğüne bildirilir. İl sağlık müdürlükleri aracılığı ile yürütülecek yetkilendirme 
işlemlerine ait usul ve esaslar ile, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, Kanunda belirtilen bütün 
uzmanların bulunmadığı küçük yerleşim birimlerindeki sürücü adaylarının mağdur olmamaları 
için özel muayenehanede hizmet veren tabiplerin de, oluşturulacak sağlık kurullarında 
görevlendirilmesine ilişkin hususlar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak genelge ile belirlenir. 

Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşunda sağlık kurulunun İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, 
Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanlarından oluşturulması esastır. Ancak Ortopedi ve 
Psikiyatri uzmanlarının geçici süre ile bulunmamaları durumunda, Ortopedi uzmanının yerine 
Genel Cerrahi uzmanından, Psikiyatri uzmanının yerine Nöroloji uzmanı veya Psikologdan 
görüş alınarak Sağlık kurulu kararı oluşturulabilir. 

Sürücü adayının sağlık kurulu raporuna itiraz hakkı vardır. Sürücü adayı, itirazını ilk 
raporu düzenleyen sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu, il sağlık müdürlüğüne yapar. İ l sağlık 
müdürlüğü nihai karar için sürücü adayını bir başka devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk 
eder. Bir önceki hastanenin de devlet hastanesi olması durumunda, sevk edilen 
hastanenin o ilde hakem hastane niteliğinde olması şartı aranır. Bir önceki hastanenin o ilin 
hakem hastanesi olması durumunda ise, sürücü adayının itirazının değerlendirilebilmesi için 
sürücü adayı en yakın ildeki referans niteliğindeki devlet hastanesine sevk edilir. Sevk edilen 
devlet hastanesince düzenlenen sağlık kurulu raporu ile önceki sağlık kuruluşunun sağlık 
kurulu raporu arasında farklılık var ise, ikinci raporun sonucu geçerli sayılır. 

İtiraz sonucu, ikinci raporun birinci rapordan farklı olması durumunda, durum derhal her 
iki raporun örnekleri ile birlikte ilk başvuru yapılan ilin il sağlık müdürlüğüne bildirilir, İl sağlık 
müdürlüğünce valilik onayı ile her iki raporun düzenlenmesinde görev almamış söz konusu 
beş uzmanlık alanındaki uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulur ve raporlar, gerektiğinde 
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sürücü adayının muayenesi tekrarlanarak, incelenir. İnceleme sonucunda eksik veya gerçeğe 
uygun olmayan rapor veren sorumlu hekimler hakkında bağlı bulundukları mevzuat 
hükümlerine göre soruşturma açılır. Eksik veya gerçeğe uygun olmayan rapor veren 
sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. Eksik veya gerçeğe uygun rapor 
vermediği tesbit edilen hekimlerin daha sonra düzenleyeceği raporlar geçersiz sayılacağı için, 
söz konusu hekimler bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğünce, il emniyet müdürlüğüne ve 
Sağlık Bakanlığına bildirilir. Sağlık Bakanlığı, bu hekimleri belirli aralıklarla tüm il sağlık 
müdürlüklerine düzenleyeceği sirküler ile bildirir. 

Devlet hastenesi sağlık kurulları dışındaki yetkilendirilmiş özel ve resmi sağlık 
kuruluşlarına ait sağlık kurulu raporlarının, il sağlık müdürlüğünce veya il sağlık müdürlüğünün 
ilçe düzeyinde yetkilendireceği bağlı sağlık kuruluşunca onaylanması esastır. Onay 
aşamasında, raporda yer alan hekimlerin raporun düzenlendiği kuruluşta çalışıp çalışmadıkları 
ve imzaların kendilerine ait olup olmadıkları imza sirkülerinden kontrol edilir. 

Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre trafik zabıtasınca sürücülerin; "Sağlık 
durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir değişikliğin görülmesi ve tesbiti halinde sağlık 
kuruluşlarınca muayenesi istenir ve Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını kaybettiği sağlık 
kurulu raporu ile belgelendirilenlerin sürücü belgeleri geri alınır' hükmü yer almaktadır. Bu gibi 
durumlarda, ikinci raporun daha önceden düzenlenmiş sağlık kurulu raporundan farklı olması 
durumunda, yukarıda sağlık kurulu raporuna itiraz için tanımlanan işlemler uygulanır. 

Yetkilendirilmiş özel ve resmi sağlık kuruluşlarına ait sağlık kurullarında görev yapan ve 
sürücü adayları için sağlık kurulu raporunu düzenleyen İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-
Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları sağlık kumlu raporunu ekte yer alan 3 sayılı Cetvelde 
tanımlanan düzenlemeleri dikkate alarak düzenlemek zorundadırlar. 

Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi 
Madde 79- Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen 

sürücüler, ekte yer alan 4 sayılı Cetvel'de tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psiko-
teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu 
durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunun ilgili maddesinde belirtilen 
sürenin sonunda iade edilir. 

Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulacak kişiye, 
önce psiko-teknik değerlendirme uygulanır. Kişi, düzenlenen psiko-teknik değerlendirme 
raporu ile birlikte psikiyatri uzmanına başvurur. Psikiyatri uzmanı, kişiye ait psiko-teknik 
değerlendirme raporunda belirtilen bulgular ile psikiyatrik muayenesi sonucu elde ettiği 
bulguları birlikte değerlendirerek, söz konusu kişinin sürücülük yapmasına engel bir durum 
olup olmadığını belirten bir raporu iki nüsha olarak düzenler. Raporun birinci nüshası (ekinde 
psiko-teknik değerlendirme raporunun bir nüshası yer alacak şekilde) ilgili makama iletilmek 
üzere kişiye verilir. Raporun ikinci nüshası ise psiko-teknik değerlendirme raporu ile birlikte 
raporu düzenleyen psikiyatri uzmanı veya bağlı bulunduğu kurum yada kuruluş tarafından, 
yetkili makamlar tarafından talep edildiğinde ibraz edilmek üzere, saklanır. 

Ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan psiko-teknik 
değerlendirme aynı Cetvelde tanımlanmış altyapı özelliklerine sahip, resmi ve özel kuruluşlar 
bünyesinde oluşturulan ve il sağlık müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde çalışan 
psikolog ünvanına sahip kişiler tarafından düzenlenir. Bu kişi yada kuruluşlar tarafından 3 
nüsha olarak düzenlenen raporun 2 nüshası, psikiyatri muayenesini yapacak uzmana iletilmek 
üzere, kişiye verilir. Raporun üçüncü nüshası ise, raporu düzenleyen yetkili kişinin çalıştığı 
kurum yada kuruluş tarafından, yetkili makamlar tarafından talep edildiğinde ibraz edilmek 
üzere, psiko-teknik değerlendirme test sonuçları (bilgisayar çıktıları) ile birlikte saklanır. 
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Ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan psikiyatri 
muayenesi ise, kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında çalışan psikiyatri uzmanları 
tarafından düzenlenebilir. Kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan psikiyatri uzmanlarının 
düzenlediği raporlar çalıştıkları sağlık kuruluşlarının amirleri tarafından, özel sağlık 
kuruluşlarında çalışan psikiyatri uzmanlarının düzenlediği raporlar ise bağlı bulundukları il 
sağlık müdürlüğü veya il sağlık müdürlüğünün ilçe düzeyinde yetkilendireceği bağlı sağlık 
kuruluşunca onaylandıktan sonra geçerlidir. Onay aşamasında, raporu düzenleyen hekimin 
raporun düzenlendiği kuruluşta çalışıp çalışmadığı ve imzanın kendisine ait olup olmadığı 
imza sirkülerinden kontrol edilir. 

Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene raporları; il sağlık 
müdürlükleri tarafından söz konusu raporları düzenlemeye yetkilendirilmiş resmi ve özel kurum 
ve kuruluşlarda çalışan (psiko-teknik değerlendirme için) psikolog ünvanına sahip ve (psikiyatri 
uzmanı muayenesi için) psikiyatri uzmanları tarafından verilir. İl sağlık müdürlüğünce, söz 
konusu yetkilendirilmiş resmi ve özel kuruluşlara ve bu kuruluşlarda çalışan yetkili kişilere ait 
güncelleştirilmiş listeler Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez il emniyet 
müdürlüğüne bildirilir. 

Kişinin psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene raporlarına itiraz hakkı 
vardır. Kişi itirazını, raporu düzenleyen kuruluşunun bağlı bulunduğu, il sağlık müdürlüğüne 
sürücü belgesi almak için başvurduğu Emniyet Teşkilatına ait kuruluş aracılığı ile yapar. İl 
sağlık müdürlüğü nihai karar için kişiyi, kendisine daha önce psiko-teknik değerlendirme 
yapılan kuruluşa gönderir. Ancak, kişiye yapılan psiko-teknik değerlendirme tekrarlanırken İl 
sağlık müdürlüğünden konu ile ilgili bir gözlemci bulundurulur. Kişinin psikiyatri uzmanı 
muayenesi yapılmak üzere, kişi il sağlık müdürlüğünce, bir önceki psikiyatri uzmanı , 
muayenesini yapan kuruluş dikkate alınarak, referans niteliğinde olabilecek kuruluşa sevk 
edilir. İkinci psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene sonucu ile bir önceki 
arasında farklılık var ise, ikinci raporun sonucu geçerli sayılır. 

İtiraz sonucu, ikinci raporun birinci rapordan farklı olması durumunda, durum derhal her 
iki raporun örnekleri ile birlikte ilk başvuru yapılan ilin il sağlık müdürlüğüne bildirilir. İl sağlık 
müdürlüğünce valilik onayı ile her iki raporun düzenlenmesinde görev almamış ve sürücülere 
psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatrik muayene yapmaya yetkili tercihan kamu kurum ve 
kuruluşlarında görevli bir psikolog ve bir psikiyatri uzmanından oluşan bir komisyon kurulur ve 
raporlar, gerektiğinde sürücünün muayenesi tekrarlanarak, incelenir. İnceleme sonucunda 
eksik veya gerçeğe uygun olmayan rapor veren kişiler hakkında bağlı bulundukları mevzuat 
hükümlerine göre soruşturma açılır. Eksik veya gerçeğe uygun olmayan rapor veren 
sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. Eksik veya gerçeğe uygun rapor 
vermediği tesbit edilen kişilerin daha sonra düzenleyeceği raporların geçersiz sayılacağı için, 
söz konusu kişiler bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğünce, il emniyet müdürlüğüne ve Sağlık 
Bakanlığına bildirilir. Sağlık Bakanlığı, bu kişileri belirli aralıklarla tüm il sağlık müdürlüklerine 
düzenleyeceği sirküler ile bildirir. 

Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinin, yukarıda tanımlanan 
yetkili kişiler tarafından, ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde tanımlanan hükümlerin dikkate alınarak 
düzenlenmesi zorunludur. 

Uluslararası Sürücü Belgesi 
Madde 80- Uluslararası sürücü belgesi, sınıflarına uyan araçların sürülebilmesi için, ikili 

veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, uluslararası otomobil kurumları tarafından, 1 yıl süre ile 
verilen ve verildiği ülke dışındakiler için geçerli olan sürücü belgesidir. 

Uluslararası sürücü belgeleri, ülkemizde "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu" 
tarafından ve bu Kurumca tespit edilen esas ve usullere göre verilir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sürücü Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları

WERE

 

Müracaatların Kabulü, Değerlendirilmesi ve Sürücü Belgelerinin Düzenlenmesi 
Esas ve Usulleri 

Madde 81- Müracaatların kabulü, değerlendirilmesi, sürücü kurslarından alınan 
sertifikaların sürücü belgeleri ile değiştirilmesi ve verilmesinde aşağıdaki esas ve usuller 
uygulanır. 

a) Müracaatların kabul ve değerlendirilmesi; 
1) Sürücü belgesi talep edenler (Ek: 18/A)'da belirtilmiş müracaat formu ile gerekli diğer 

belgeleri daktilo veya sabit kalemle doldurmak suretiyle tescil kuruluşuna müracaat ederler. 
2) Müracaatlar, sertifika alınan kursun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşuna, 

kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu 
il ve ilçedeki trafik kuruluşuna yapılır. 

3) Sürücü belgesi talep edenler belge almak istedikleri tescil kuruluşunun bulunduğu 
yerde geçici bir süre kalmaları halinde o yerdeki geçici adresi ile daha sonra kalacağı sabit iş 
ve ikametgah adreslerini müracaat formunda belirtmek zorundadırlar. 

4) Yetkili memurca, formdaki fotoğrafı soğuk mühürle mühürlenir ve bu formun beyanlar 
ile ilgili bölümü sürücü belgesi talep edenler tarafından müracaat memurunun önünde 
imzalanır. 

5) Sürücü belgesi talep edenler müracaat sırasında nüfus cüzdanının aslı ile birlikte 
sürücü kursuna müracaat ederken ibraz edilen öğrenim belgesi veya çalıştığı kamu kurum 
veya kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir tasdikli belge, sağlık kurulu raporu, adli 
sicilden veya sertifika sahibinin nüfusa kayıtlı olduğu yerin cumhuriyet savcılığından alınan 
Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesi (e) bendine göre hükümlü olmadıklarına dair 
belgelerin (Ek: 22) sürücü kursları tarafından tasdik edilen suretleri ile sertifikanın aslını ibraz 
etmek zorundadırlar. 

6) Yetkili memur müracaat formundaki bilgilerin doğruluğunu, ibraz edilen belgelerle 
karşılaştırarak kontrol eder ve müracaat formunun huzurunda imzalandığını ve beyanın 
doğruluğunun kontrol edildiğini belirterek, ilgili bölümü tarih koyup kaşe vurarak imzalar. 

7) Daha sonra sürücü belgesi talep edene ait müracaat (Ek: 19)'da esasları gösterilen 
müracaat kayıt defterine işlenir, sıra numarası ve kayıt tarihi müracaat formuna yazılır. 

8) Sürücü belgesi talep edenler tarafından müracaat formunda beyan edilen bilgiler, 
aksi sabit oluncaya kadar doğru sayılır, gerektiğinde bu bilgilerin doğruluğu tahkik edilebilir. 

Yanlış beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında Karayolları Trafik Kanununun 42 
nci maddesinin (b) bendi uyarınca işlem yapılır. 

b) Sürücü belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesi esasları; 
1) Belgede yer alan bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan yazılır. 
Düzeltme sırasında herhangi bir nedenle iptali gerekenler seri numarası belirtilerek bir 

tutanakla tespit edilir. 
2) Sürücü belgesi sicil defterine (Ek: 29) kaydedilerek sıra esasına göre sicil numarası 

verilir ve bu numara belgeye de yazılır. 
3) Sürücü belgesi sicil kartı (Ek: 30)'daki örneğine uygun olarak tanzim edilerek soyadı 

esasına göre tasnif edilir. 

4) Ayrıca, sürücü belgesi ile ilgili gerekli bilgiler usulüne uygun olarak bilgisayar 
ortamına derhal aktarılır. 

c) Emniyet Teşkilatı mensuplarında bu şartlar aranmaz. 
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"K" Sınıfı Sürücü Aday Belgesi 
Madde 82- A1, A2, F ve G sınıfları hariç sürücü belgelerinden herhangi birini almak 

isteyen sürücü adaylarının karayollarında sürmeyi öğrenmek üzere araç kullanabilmeleri için 
ilgili sürücü kurslarından "Sürücü Aday Belgesi" (Ek: 26) almaları mecburidir. 

Bunun için; 
1) Sürücü kurslarında trafik mevzuatı ve kuralları derslerinin tamamının alınmış olması, 
2) Sürücü kurslarında görevli eğiticilerin (Sürücülüğü öğretecek kişinin) eğitim 

yaptıracağı araç sınıfına uyan ve sürme yetkisi veren sürücü belgesi sahibi olmaları, 
3) Sürücü adaylarının sürmeyi öğrenecekleri karayolları ve bu yollardaki sürme saatleri 

trafik komisyonlarınca önceden tayin ve tespit edilerek sürücü kurslarına bildirilmesi, 
mecburidir. 
a) Sürücü aday belgesine; 
1) Sürücü kursunun adı, 
2) Eğiticinin ve adayın kimlikleri, 
3) Eğitimin yapılacağı alan ve karayolunun yeri, adı ve sınırı, 
4) Saatli olarak eğitimin yapılacağı süre, 
5) Eğiticinin sürücü belgesinin verildiği yer, tarih ve numarası, 
yazılıp, fotoğraflar yapıştırılarak belgeyi veren sürücü kursu tarafından tasdik edilir. 
b) Eğiticiler, belirtilen yer ve zaman içinde, başlangıcından bitimine kadar, eğitimin 

güven içinde yürütülmesi bakımından gerekli tedbirleri almakla görevli ve sorumludurlar. 
c) Verilen sürücü aday belgeleri sıra esasına göre (Ek: 27/A) defterine kaydedilir. 

Zayi Edilen Veya Yıpranan Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi 
Madde 83- Zayi edilen ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin beyanı esas 

alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir. 

Askeri Araç Sürücülerinin Sınavları ve Belgelerinin Verilmesi 
Madde 84- Er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücüsü olacakların sınavlarına ve 

belgelerinin verilmesine ait işlemler Milli Savunma Bakanlığınca yürütülür. 
Sürücü adaylarının; sınavlarının yapılmasına, belgelerinin verilmesine, verilen 

belgelerle hangi cins araçların ve nerelerde sürüleceğine, ilgili kuruluşlarla yapılacak işbirliği ile 
askeri birliklerde oluşturulan sınav merkezlerinin işleyişine ait esaslar adı geçen Bakanlıkça 
çıkarılan yönetmelikte gösterilir. 

Verilen bu belgeler, sadece askeri araçlar için ve askerlik süresince geçerlidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sürücü Belgelerine Dair Esaslar 

Araçların Sürülmesinde Yetki Durumu 
Madde 85- Araçlar; cins veya grubu için geçerli olan sürücü belgeleri ile sürülür. 

Ancak bunlardan; A1, F, G, ve H Sınıfı Sürücü Belgeleri ile yalnız kendi sınırlarındaki 
araçlar, 

- A2 Sınıfı Sürücü Belgesi ile A1, 
- B Sınıfı Sürücü Belgesi ile F, 
- C Sınıfı Sürücü Belgesi ile B ve F, 
- D Sınıfı Sürücü Belgesi ile C, B ve F , 



- E Sınıfı Sürücü Belgesi ile B, C, ve F 
sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. 
Ancak, E Sınıfı Sürücü Belgesi sahipleri D Sınıfı Sürücü Belgesi ile sürülen çekici 

türündeki araçları kullanabilmeleri için sürücü kurslarında römorklu veya yarı römorklu 
araçlarla uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Bu durum sürücü sertifikasına da işlenir. 

Römork Takarak Araç Kullanma 
Madde 86- B, C ve E Sınıfı Sürücü Belgesi sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı 

750 kg.'a kadar olan ( 750 kg. dahil) olan hafif römorklardan birini takıp kullanabilirler. 

750 kg.'ı üstündeki römorkları araçlarına takıp kullanabilmeleri için uygulamalı 
sınavlardan geçirilmiş olmaları ve belgelerine işlenmiş bulunması mecburidir. 

Uygulamalı sınavlar römorklu takılmış araçla yapılır. 

Sürücü Belgelerinin Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi 
Madde 87- Sürücü belgelerinden (K) Sınıfı Sürücü Aday Belgesi 6 ay geçerlidir. Diğer 

sürücü belgelerinin İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği nedeniyle, gerekli görüldüğünde 
değiştirilmesi zorunludur. 

Geçerli bir mazereti olmaksızın 6 ay içinde sürücü belgelerini değiştirmeyen sürücüler 
araç kullanmaktan men edilir. Değiştirme işlemleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esas ve 
usullere göre yapılır. 

Dış Ülkelerden Alınmış Olan Sürücü Belgeleri 
Madde 88- Türk ve yabancı kişilerin dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile 

ülkemizde araç kullanmalarına ve bunların değiştirilmesine ilişkin esaslar aşağıda 
gösterilmiştir. 

A) Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı 
kalmak üzere yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile 
ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları sürebilirler. 

Ancak; 
Turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim 

amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme 
edilmiş tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları 
mecburidir.. 

B) Yurda dönüşlerinde Türk vatandaşlarının, 
İlgili Kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere de istekleri 

halinde yabancıların, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, eğitim ve sınav şartı aranmadan 
karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir. 

Ancak, Türk vatandaşları yurda dönüşlerinde 1 yıl içinde sürücü belgelerini 
değiştirmedikleri takdirde, değiştirinceye kadar araç kullanamazlar. 

Bu belgeler değiştirilirken; 
a) Eğitim ve sınav şartı hariç, sürücü belgesi alacaklar için aranan yaş, sağlık ve 

Karayolları Trafik Kanununda belirtilen, Türk Ceza Kanunundaki belli suçlardan hükümlü 
olmama şartlan aynen aranır. 

Ancak ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere 
yabancılardan diplomatik muafiyeti olanlar için hiçbir şart aranmadan beyanları ile yetirilir. 
Diğer yabancılar için belgeleri değiştirmekle birlikte gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile 
inceleme ve araştırma yapılabilir. 
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b) Müracaat sırasında gereken işlemler aynen yapılmakla birlikte; 
1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesinin aslı ile noterden veya dış 

temsilciliklerimizden alınmış tasdikli tercümesi istenir. Yetkili memurca müracaat formuna 
kayıt konarak karşılaştırma yapıldıktan sonra aslı ilgiliye geri verilir. 

2) Geçici olarak alınmış olan yabancı ülke sürücü belgeleri değiştirilmez. 
3) Üzerinde kazıntı, silinti olanlar, açıkça şüphe doğuran iz ve belirtiler bulunanlar ile 

değiştirilmelerine esas olacak bilgi derlenmemiş olanlardan tereddüt edilenler için aslı ve 
tercümesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurulur, diğer sürücü belgeleri 
Emniyet Genel Müdürlüğünün tespit ettiği listeye göre değiştirilir. 

C) Belgesini değiştirenler bir üst sınıf belge almak isterlerse değiştirme işlemi 
yapılmadan, uygulamalı sınavlara alınırlar. 

Bunlardan; C, D ve E sınıfı belge almak isteyenlerden 22 yaşını bitirmiş olma şartı 
aranır. Ancak, üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlarda bu şart 
aranmaz. 

Adres Değişikliklerini Bildirme ve Sürücü Belgelerini Bulundurma Zorunluluğu 
Madde 89- Sürücü belgesi sahipleri; 
a) İkamet adresi değişikliklerini, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde belgeyi 

veren tescil kuruluşuna bildirmek, 
b) Araç sürerken belgelerini yanlarında bulundurmak ve istendiğinde yetkililere 

göstermek, 
zorundadırlar. 
ikametgah adresi değişikliğini bildirmeyenler hakkında; Karayolları Trafik Kanununun 44 

üncü maddesi hükmü uygulanır. 

Sürücü Belgelerinin Trafik Zabıtasınca Geri Alınması Halleri İle Şartları 
Madde 90- Sürücü belgeleri, trafik zabıtasınca aşağıdaki hal ve şartlarda geri alınır. 

a) Sürücünün sağlık durumunda, araç sürmesine engel teşkil edecek bedensel bir 
değişikliğin görülmesi ve bunun bir tutanakla tespiti halinde, sağlık muayenesi istenir. Sağlık 
raporu ile sürücülük yapmasında sakınca görülenlerin belgeleri geri alınır. 

Bunlardan; sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri şartıyla, kaybettikleri sağlık 
şartlarını yeniden kazananların sürücü belgeleri geri verilir. 

b) Kanunun 48, 51, 118 inci maddeleri ile emrettiği diğer hükümlerinde belirtilen 
hallerde geri alınır. 

c) Sürücü belgelerinden; 

1) Sahte olduğu, 
2) Hile ile alındığı, 
3) Şartlarına uygun olmadan verildiği, 
tespit edilenler geri alınır ve ilgililer hakkında adli işlem yapılır. 
d) Şartlarına uygun olmadan verilmiş olan sürücü belgelerinin geri alınabilmesi için 

sürücünün bilerek katıldığı bir suç veya kusurunun bulunması şarttır. 
işlemleri yürüten görevlilerden hatalı davranışları tespit edilenler hakkında duruma göre 

adli ve idari işlem yapılır. 
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Sürücü Belgelerinin Yetkililerce İncelenmek Üzere Geçici Olarak Alınması Halleri 
ve Şartlan 

Madde 91- Sürücü belgeleri aşağıdaki esas ve şartlara uyarak Karayolları Trafik 
Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle trafik denetimi için görevli kılınanlar ile 
genel zabıta tarafından incelenmek üzere her zaman geçici olarak alınabilir. 

1) Durumu bir tutanakla tespit etmek ve ilgiliye alındığına dair bir belge vermek şartıyla, 
sahte olduğundan, hile ile alındığından veya şartlarına uygun olarak verilmediğinden şüphe 
edilen hallerde, 

2) İşlem sonunda yerinde derhal geri verilmek şartıyla, geçerlilik durumunu inceleme, 
hüviyet tespiti, suç veya ceza tutanağı düzenleme ve benzeri işlemlerin yapıldığı denetlemeler 
sırasında, 

3) Gerekli notların alınıp derhal geri verilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, en kısa 
zamanda bitirilmesi şartıyla, belgedeki bilgilerin tutanağa veya rapora kaydı için trafik 
kazalarında. 

Yukarıda sayılan durumlar dışında geçerli bir neden olmadan sürücü belgeleri 
ilgililerden geçici olarak da olsa alınamaz. 

Belirli zamanlar için incelemeye alınmış olan belgelerin, sahipleri tarafından zamanında 
geri alınmaması halleri, bir tutanakla tespit edilir ve ilgililere duyurulur. 

Sürücü belgesi sahiplerinin ölmeleri halinde; 
1) Trafik kazası veya adli bir olay neticesinde öldükleri tespit edilenler, yetkili zabıtaca 

sürücü belgesinin verildiği tescil kuruluşuna, 
2) Birinci bendin dışında herhangi bir nedenle öldükleri tespit edilenler ise, belediyeler 

ve köy muhtarları tarafından en yakın zabıtaya, zabıtaca da sürücü belgesinin verildiği tescil 
kuruluşuna, 

sürücü belgelerinin iptali için yazılı bilgi verilir ve sürücü belgelerinin verildiği tescil 
kuruluşunca da sürücü belgesi ve dosyası işlemden kaldırılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürücü Belgelerine Ait Diğer Hükümler 

Yabancı Kişilerin Türkiye'de Tescilli Araçları Kullanma Yetkisi 
Madde 92- Türkiyede görevli olarak bulunan diplomatik muafiyete haiz kişiler, yabancı 

teknik ve idari personel ile ikamet tezkeresi ile ikamet eden yabancı uyruklular ve 
haymatlozların yabancı ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri bu Yönetmeliğin 88 inci 
maddesindeki esaslara göre karşılığı olan sürücü belgesi ile değiştirilmekle birlikte, bu kişiler 
Türkiyede tescil edilmiş taşıtları bir kazanç karşılığı veya ticari amaçla süremezler. 

Sürücü Belgelerinin Şekil ve Muhteviyatı 
Madde 93- Bu Yönetmelikte (Ek: 28)'de gösterilen sürücü belgesinin şekil ve 

muhteviyatı gerekli ve mecbur görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca değiştirilebilir. 
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ALTINCI KISIM 
Trafik Kuradan 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurallar 

Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması 
Madde 94- Karayollarında trafik sağdan akar. 
Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında; 
A) Araç sürücüleri; 
a) Araçlarını durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından, yol çok 

şeritli ise trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, 
b) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini 

beklemek, 
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek, 
d) Gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek, 
e) İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs 

ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek, 
zorundadırlar. 
Sürücülerin; 
f) Geçme, dönme, duraklama, durma ve parketme gibi mecburi haller dışında şerit 

değiştirmeleri, 
g) İki şeridi birden kullanmaları, 
h) Kavşaklara yaklaşırken; yerleşim yerlerinde 30, yerleşim yerleri dışında 150 metre 

mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 
ı) Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri, 
j) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, 

k) Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri, 
I) Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda, karşı yöndeki trafik için ayrılan yol 

bölümüne girmeleri, 
m) iki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeride girmeleri, 
yasaktır. 
B) Hayvan sürücüleri; 
Bu Yönetmeliğin 95 inci maddesinde sayılan hal ve şartlara uygun olarak hayvanları ve 

hayvan sürülerini yolun en sağından, en az genişlik işgal ederek ve imkanlar ölçüsünde taşıt 
yolu dışından sürmek, 

C) Yayalar; 
Bu Yönetmeliğin 95 inci maddesinde sayılan hal ve şartlar dışında; 
a) Taşıt yolu bitişiğindeki ve yakınındaki yaya yolu, banket ve alanlarda yürümek, 

buralarda ve mecburi hallerde taşıt yolunda yürüme halinde bu Yönetmeliğin 136 ncı 
maddesindeki şartlara uymak, 

b) Taşıt yolunun karşı tarafına; yaya ve okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarından, 
bunların bulunmadığı yerlerde ise, şartlarına uyulmak suretiyle taşıt yolunun uygun 
kısımlarından geçmek, 

c) Yaya ve okul geçitlerinden geçerken, geçidin sağ bölümünden yürümek, 
zorundadırlar. 
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Trafik İşaretlerine Uyma 
Madde 95- Araç ve hayvan sürücüleri ile yayalar yolu kullanırken; 
a) Trafiği düzenleme ve denetlemeye yetkili üniformalı veya özel işaret taşıyan 

görevlilerin uyarı ve işaretlerine, 
b) Işıklı ve sesli trafik işaretlerine, 
c) Trafik işaret levhaları, tertipleri ve yer işaretlemelerine, 
d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanununda ve Karayolları 

Trafik Yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere , 
uymak zorundadırlar. 
Bunlara uymadaki öncelik yukarıda yapılan sıralamaya göredir. 

Trafiğin Yönetimizxklþxlþxlþxlþxþxþxþxþxþxþxþxþxþxþxþxþxxx 
Madde 96- Trafiğin yönetimine dair esas vesd

sdþfsþdflmþsdfmsþdfsdfsdf

a) Görevli kişilerin trafiği yönetme hareketleri; sodhýsodhsohdoshodhosdohsooosossoso
1)sdfidjdsþdfmsþdfmþsdfmþsdmfþsdfmþsdmfþsdmfþsmþdfmsdþsþfmsþdfmþsdmfþsdfmþsmdþfþsdmþfsþdþsdfmdfs Görevli kişinin u dik olarak yukarıya kaldırması; yeterli güvenlikte 

duramayacak sürücüler ile kavşağa yeni girmiş olan

 ve kavşak içinde bulunan sürücülersd dışında, tüm karayolunu kullananlar için DUR emridir. 
2) Görevli kişinin kolunu veya kollarını yatay olarak yana uzatması; kol veya kolları
belirttiği doğrultuyu kesen yönlerden (ön ve arka tarafından) gelenler için DUR emridir.sdsdsds Bu hareket aynı zamanda; kol veya kolların uzatıldığı doğrultudan gelenlerin 
ilerleyebileceğini gösterir. 

Görevli kişi işaretini yaptıktan sonra kollarını indirebilir. Kol veya kolların indirilmiş 
olması evvelce verilmiş olan emri değiştirmez. 

3) Görevli kişinin kırmızı ışığı sallaması, ışığı yönelttiği doğrultudaki karayolunu 
kullananlar için DUR emridir. 

4) Görevli kişinin trafiği yönetme hareketlerine yardımcı olmak üzere; kısa sesli tek veya 
fasılalı düdük çalması uyarma, uzun sesli tek veya fasılalı düdük çalması DUR emridir. 

b) Görevli kişiler; 
1) Mecburiyet olmadıkça, ışıklı işaretlerle yönetilmekte olan kavşaklarda yönetime 

müdahale etmemeye, 
2) Yeşil ışıkta, ilerlemekte olan veya kavşaklara girmek üzere bulunan araçları ani 

işaretlerle durdurmamaya 
3) Kural, kısıtlama ve yasaklamalara aykırı uygulamalara imkan tanımamaya, 

özen göstermek zorundadırlar

İKİNCİ BÖLÜM 
Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü içkilerin Etkisiyle 

Araç Sürme Yasağı 

Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler ile Alkollü İçkilerin Etkisinde Araç Sürme 
Yasağı 

Madde 97- Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik 
psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme 
yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 

Bunlardan uyuşturucu, uyutucu veya keyif verici gibi doğal veya sentetik psikotrop 
madde almış olarak araç kullandığı tespit edilenler, almış oldukları maddelerin cins, miktar ve 
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etki derecelerine bakılmaksızın araç kullanmaktan men edilirler ve haklarında Trafik 
Kanununun 48 inci maddesine ve ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem 
yapılır. 

Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içki almak suretiyle araç kullanan 
sürücülerin tespit veya teşhisinde aşağıdaki esas ve usuller uygulanır. 

a) Uyuşturucu veya keyif verici madde almış olanların tespiti esasları; 
1) Herhangi bir uyuşturucu, uyutucu veya keyif verici gibi özelliklere sahip psikotrop 

madde almak suretiyle araç kullandığı şüphesi uyanan sürücülerin durumları tıbbi yönden 
incelenmek, kan veya idrar analizleri yapılmak üzere, adli tıp kuruluşu olan yerlerde bu 
kuruluşa, olmayan yerlerde ise Sağlık Bakanlığına bağlı tahsil yapabilecek teknik ve tıbbi 
imkanlara sahip olan sağlık kuruluşlarına sevkedilir. 

2) Kan veya idrar tahlilinin yukarıdaki yerlerde yapılmaması veya yaptırılamaması 
halinde sürücünün yetkili bir sağlık kuruluşunda usulüne uygun olarak aldırılacak kan veya 
idrarı, tahlilleri yapabilecek teknik ve tıbbi imkanlara sahip, en yakın resmi sağlık kuruluşuna 
veya polis kriminal laboratuarlarına gönderilerek durumu tespit ettirilir. 

b) Alkollü içki almış olarak kandaki alkol miktarına göre araç sürme yasağı; 
1) Taksi veya dolmuş otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu 

hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri alkollü içki 
kullanmış olarak bu araçları süremezler. 

2) Alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden 
kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanlar araç kullanamazlar. 

c) Alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının tespiti esasları; 
1) Alkollü olarak araç kullanıldığından şüphe edilen ve yalnızca hasarla sonuçlanan 

trafik kazalarında, sürücülerin alkol durumları kaza tespit tutanağını tanzim eden elemanlarca 
olay yerinde teknik cihazlarla tespit edilerek, kaza tespit tutanağına yazılır. Bu halde hasarlı 
kazaya karışanların alkol durumlarının tespiti için ayrıca adli tabibe veya resmi sağlık 
kuruluşlarına şevki yapılmaz. 

2) Cihazla yapılan tespit sonucunda alkollü içki aldığı belirlenen sürücülerin 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesine göre, birinci defada 3 ay, ikinci defada da 1 
yıl süreyle sürücü belgeleri ellerinden alınır. Üçüncü defa tekerrürü halinde ise, bu sürücüler, 1 
aydan 2 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır. 
Bu süre sonunda yapılacak psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi 
neticesinde belgesinin iadesinde sakınca bulunmayanlara sürücü belgesi iade edilir. Muayene 
sonucunda sürücü belgesinin iade edilmesinde sakınca bulunanlara ise sürücü belgesi 
verilmez. 

Alkol lü olarak ölümlü ya da yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır 
kusurun varlığı kabul edilir. 

3) Cihazla yapılan tespite sürücünün itiraz etmesi halinde, kanındaki alkol miktarının 
belirlenmesi için, bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kanı 
alınarak, tahlil için polis kriminal laboratuarına gönderilir. 

4) Po l is kriminal laboratuarlarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kanındaki 
alkol miktarının tespiti için adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek 
teknik ve tıbbi imkanlara sahip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderilir. 

5) Sürücülerin alkollü içki alıp almadığının tespitinin cihazlarla yapılması mümkün 
olmaması halinde (Ek: 34)'deki form esaslarına göre test uygulanır. Test sonucunda alkollü 
içki aldığına kanaat getirilenlerden 0.50 promilin üstünde alkollü içki alındığını kabul ve beyan 
edenler hakkında yapılacak kanuni işleme e s a s olmak üzere (Ek: 34)'deki formun alkol test 
tutanağı bölümü düzenlenerek sürücü ve görevli tarafından imzalanır. 
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Test sonucuna itiraz eden sürücüler hakkında ise kanlarındaki alkol miktarının tespiti 
için 3 ve 4 üncü bentte belirtilen esas ve usuller uygulanır. 

6) Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak laboratuarda tespit 
imkanlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler en 
yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol 
muayenesinden geçirilirler. 

Bu madde hükümlerine uymayanlara, Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılır. 

Araç Kullanma Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları 

Sürücülerin Araç Sürme ve Dinlenme Süreleri 
Madde 98- Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri ile bir yarar 

karşılığında sürücülük yapanların 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten 
ve devamlı olarak 5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. 

Bunların, 5 saatlik devamlı sürmeden sonra en az 30 dakika dinlenmeleri mecburidir. 
Sürme süresi; sürücünün motor çalıştığı sürece direksiyonda geçirdiği zamandır. 30 

dakikadan az olan durma ve dinlenmeler bu süreye dahildir. 
Dinlenmelerin araç dışında yapılması mecburidir. Ancak yapılışlarında özel dinlenme 

yeri olan araçlar ile sürücünün rahat uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan araçlarda, aracın 
park yerinde, garajda veya yerleşim yerleri dışındaki karayollarında platform dışında park 
edilip gerekli tedbirler alınarak dinlenebilirler. 

Takoğraf Cihazı İle Sürücü Belgesi Bulundurma ve Kullanma Zorunluluğu 

Madde 99- Takoğraf cihazı ile sürücü çalışma belgesinin hangi cins taşıtlarında 

bulundurulacağına ve kullanılacağına dair esaslar aşağıda gösterilmiştir. 

a) Takoğraf cihazları, nitelikleri, fonksiyonları ve teknik özellikleri İçişleri Bakanlığının 
uygun görüşü alınmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan takoğraf teknik 
şartnamesine uygun olarak imal veya ithal edilir. 

b) Takoğraf cihazlarının şehiriçi ve şehirlerarası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, 
kamyon ve çekicilerde kullanılır durumda bulundurulması ve kullanılması zorunludur. 

c) Takoğraf cihazı takılan her taşıtın işleten ve sürücüsü takıldığı tarihten itibaren bu 
cihazları kullanılır durumda bulundurmak zorundadır. 

d) Üretilen takoğraf cihazlarının bayiler tarafından araçlara monte edilmesi esnasında 
her aracın kalibrasyon değeri esas alınır. Bu değerlerin dışında ayar yapanlar, sözkonusu 
cihazları bozuk imal edenler veya bozulmasına vasıta olanlar hakkında 2918 sayılı Kanunun 
4262 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

e) Kamyon, otobüs ve çekici cinsi araçların tescilleri esnasında takoğraf cihazının 
takıldığını gösterir belge ibraz edilmesi zorunludur. 

f) Takoğraf cihazlarının, özelliklerine göre araç sürücülerinin çalışma süresi, dinlenme 
süresi ve bu süreler içerisindeki hız sınırlarının tespit edilmesi ve araçlara takılmasına dair 
esas ve usuller İçişleri Bakanlığının genelgesi ile belirlenir. 

HızSFSSDFSF ı 

Madde 100- Karayolları Trafik Kanununda ve Yönetmeliğinde yazılı kayıt ve şartlar 

dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki devlet ve il yollarında 90 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hız Kuradan 
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km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek kayıt ve şartları ile şehiriçi ve şehirlerarası 
römorksuz taşıt cinsleri için saatteki en çok hız sınırları aşağıda gösterilmiştir. 

ARAÇ CİNSİ YERLEŞİM YERİ YERLEŞİM YERİ OTOYOLDA 
İÇİNDE DIŞINDA 

Otomobillerde, 50 90 120 
Otobüs, 50 80 100 
Minibüs , kamyon ve kamyonetlerde, 50 80 90 
Arazi taşıtlarında ve motosikletlerde, 50 70 80 
Tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel 
yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi 
ile karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine 
bir hüküm yoksa), 30 50 60 
Motorlu ve motorsuz bisikletlerde, 30 50 -
Lastik tekerlekli traktörler, arızalı bir aracı çeken 
araçlar ve iş makinelerinde, 20 20 

kilometredir. 
Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi 

gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 kilometredir. 
Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar yukarıda 

belirtilen kendi sınıfına giren araçlara ait hızla sürülebilirler. 

Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış LTT hariç) en çok hız sınırı 
aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 km. daha düşüktür. 

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 km.'nin üstünde bir hızla sürülemez. 
İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun görüşünü alarak otoyollarda 

otomobiller için hız sınırını 20 km/s artırmaya yetkilidir. 

Hız Sınırlarına Uyma ve Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama 
Madde 101- Sürücüler aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse bu Yönetmeliğin 100 

üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar. 

Araç sürülürken yapılan hız, radar ve benzeri teknik cihazlarla ölçülebileceği gibi 
kronometre veya değişik usullerle de ölçülerek tespit edilebilir. 

Geçme sırasında, geçme kuralının mecbur kıldığı şartlar dolayısıyla, bu Yönetmeliğin 
aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine Karayolları Trafik 
Kanununun 51 inci maddesine göre işlem yapılmaz. 

Çeşitli araç cinslerine göre bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu azami hız sınırlarını, %10 
nispetinde aştığı kontroller sırasında tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanununun 51 
inci maddesine göre işlem yapılmaz. 

Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlar tarafından yol ve trafik durumu dikkate 
alınarak hız sınırlarının azami haddini belirten trafik işaret levhalarının bulunduğu yerlerde, 
tayin edilmiş olan hız sınırında seyreden taşıt sürücüleri hakkında da Karayolları Trafik 
Kanununun 51 inci maddesine göre işlem yapılmaz. 

Hız tahdidini belirleyen aksine bir işaret bulunmayan yerleşim birimleri içinden veya 
civarından geçen şehirdışı karayollarının bu kesimlerinde, can ve mal güvenliği açısından, 
karşıdan karşıya geçişler bir fiziki engelle yasaklanmış veya alt ve üst geçitlerle belirlenmiş ise 
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ve hız yapmak yaya ve taşıt trafiği açısından bir engel teşkil etmiyorsa, taşıt sürücüleri yol ve 
trafik durumunu dikkate alarak yönetmeliğin kendilerine tayin etmiş olduğu azami hız sınırları 
içerisinde seyredebilirler. 

Hız sınırlarını ölçen cihazların yerini tesbit veya sürücüleri ikaz edici her türlü cihazın 
imal ve ithali ile araçlarda bulundurulması yasaktır. 

Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama; 

Sürücüler, 
a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçti 

yollarda ilerlerken, yaya ve hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere 
yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak, 

b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik 
durumunun getirdiği şartlara uydurmak, 

c) Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada belirtilen durumları göz önünde tutarak 
güvenli bir mesafe bırakmak, 

d) Kol ve grup halinde araç kullananlar önlerinde giden araçları, aracın cinsi itibariyle 
bu Yönetmeliğin 100 üncü maddesinde tesbit edilen yapabilecekleri azami hızlarının yarısı 
kadar metreden az olmayacak mesafeden takip etmek, 

zorundadırlar. 

Bu madde hükümlerine uymayanlara, Kanunun 51 inci maddesine göre işlem yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 

Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) 
Madde 102- Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç 

sürücüleri; 

a) Sağa dönüşlerde; 
1) Dönüş işareti vermeye, 
2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeye, 
3) Hızını azaltmaya, 
4) Kavşağa geldiğinde, varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkı 

vermeye, 
5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisiklet 

yolundaki bisikletlilere geçiş hakkı vermeye, 
b) Sola dönüşlerde; 
1) Dönüş işareti vermeye, 
2) Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki şeride, iki şeritli ve iki yönlü 

karayollarında sağ şeridin sofuna yanaşmaya, 
3) Hızını azaltmaya, 
4) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş 

hakkını vermeye, 
5) Döneceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, arkadan gelen ve sola dönecek 

diğer araçları engellememek için dönüşü geniş kavisle yapmaya, 

6) Dönüş sırasında karşı yönden gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış 
olan araçların geçmesini beklemeye, 

7) Döneceği yolun çok şeritli olması halinde en sağ şerit dışındaki uygun bir şeritten 
kavşağı terk etmeye, 



— 406 — 
8) Döndüğü yola girdikten sonra en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağ 

şeride veya hızının gerektirdiği şeride girmeye, 
c) Dönel kavşaklardaki dönüşlerde; 
Dönel kavşaklarda da sağa ve sola dönüş kurallarına aynen uymakla birlikte, 
1) Sola veya geriye dönecek ise orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmeye, 
2) Dönel kavşakta geriye dönecek ise orta adaya bitişik şeritte dönüşe geçmeye, 
3) Orta ada etrafında dönerken, kavşak çıkışında bulunan ve uygun mesafede olmayan 

bir karayoluna veya geçiş yoluna girmek istemesi hali dışında, şeridini muhafaza etmeye, 
mecburdurlar. 
Dönüş sırasında araç sürücüleri; yaya ve bisikletler için yeşil ışık yanmakta iken; yaya 

geçidinden ve bisiklet yolundan geçen yoksa veya yayalar uzakta iseler, yayaların ve 
bisikletlerin geçiş haklarını engellememek şartıyla, dönüşlerine devam edebilirler. 

Gidişe ayrılan birden fazla şeridi bulunan yollarda; en sağ veya sol şeride bitişik şerit 
veya şeritlerden işaretlenmek suretiyle sağa veya sola dönüşlere izin verilebilir. 

Geçme Kuralları 

Madde 103- Geçmede aşağıdaki kurallar uygulanır. 
a) Sürücüler önlerinde giden bir aracı geçmeleri için; 
1) Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olması, 
2) Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini 

vermemiş bulunması, 
3) Geçeceği aracın hızıyla geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yönlü 

yollarda karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yaratmadan 
geçmek için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olması, 

4) Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe 
uygun durumda bulunması, 

mecburidir. 
b) Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır. 
Geçecek aracın sürücüsü; 
1) Geçilecek araç sürücüsünü ses cihazı ile veya kısa ve uzun hüzmeli farlarını ardarda 

yakarak uyarmaya, 
2) Sol dönüş lambası ile işaret vermeye, 
3) Geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride yerleşmeye, 
4) Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde 

ilerlemeye, 
5) Sağa dönüş lambası ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamaya, 
mecburdur. 

c) Araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. 
Ancak, herhangi bir araç sola dönüş işareti vererek yavaşlamakta veya trafik 

mecburiyeti nedeniyle beklemekte ise, bunların veya yolun ortasından giden tramvaylar ile 
görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağındaki şeritten 
geçilebilir. 

Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde, harekette olsun veya olmasın bir tramvayın 
sol yanından geçilemez ve bu yanda devamlı araç sürülemez. 

d) Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların 
diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz. 
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Geçmenin Yasak Olduğu Yerler; 
Madde 104- Sürücülerin; 
a) Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, 
b) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, 
c) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, 
d) Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken, 
e) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve 

tünellerde, 
önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır. 

Geçilen Araç Sürücüsünün Uyacağı Kurallar 
Madde 105- Geçilen araç sürücüleri; 

a) Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı 
karayollarında taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş 
karayollarında bulunduğu şeridi izlemek ve hızını arttırmamak, 

b) Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile 
kendilerini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için 
araçlarını elverdiği oranda sağ kenara almak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak, 

c) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların 
kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak, 

zorundadırlar. 
Kurallara uygun olarak, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte olan bir 

başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır. 

Gelen Trafikle Karşılaşmada Geçiş Kolaylığı Sağlama 
Madde 106- Araç sürücüleri; 

a) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda; karşı yönden gelen araçların hareketini 
zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için yer ayırmak, aracını sağ kenara 
yanaştırmak, gerekli hallerde sağa yanaşıp durmak, 

b) Fazla eğimli yollarda karşılaşma hallerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün 
değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmek, 
sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmak, çıkan araç için manevra imkanı 
bulunmadığının açıkça anlaşılması hallerinde de geri gitmek, 

c) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa; 
1) Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara, 
2) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş 

makinelerini sürenler yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere, 

geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 
Sürücülerin eğimli bir yolda, motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak araç 

sürmeleri yasaktır. İniş eğilimli yollar, çıkışta kullanılacak vitesle inilmelidir. 

Araçlar Arasındaki Mesafe 
Madde 107- Sürücüler, önlerinde giden araçları güvenli ve gerekli bir mesafeden takip 

etmek zorundadırlar. 
Bu mesafe, kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar 

metredir. 
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Takip mesafesi, takip eden aracın 2 saniyede katedeceği yol uzunluğu kadar da 

olabilir. 

Kol veya grup halinde (konvoy şeklinde) araç kullananlarda araçtan arasında, 
kendilerini sollayıp geçmek isteyen araçların gerektiğinde güvenle girebilecekleri kadar 
açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıklar, kol veya gruba dahil araçların azami 
hızlarına göre takip mesafesinden az olmayacaktır. 

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer 
araçları, en az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadırlar. 

Yavaş Sürme ve Yavaşlama 
Madde 108- Araç sürücülerinin; 

a) Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak 
şekilde yavaş sürmeleri, 

b) Belirlenen hız sınırlarının çok altında ve trafiğin akışına engel olacak şekilde 
sürmeleri, 

c) Güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını 
rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamaları, 

yasaktır. 

Kavşaklarda Geçiş Hakkı 
Madde 109- Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır. 

a) Kontrolsüz kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde 
yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek 
zorundadırlar. 

b) Bütün sürücüler, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 
c) Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda; 
1) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 
2) Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler, bu yoldan geçen 

araçlara, 
3) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 
4) Tali yoldan anayola çıkan sürücüler, anayoldan gelen araçlara, 
5) Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 
6) Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundan gelen araçlara, 
d) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş 

ise; 
1) Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara, 
2) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca, 
e) Kavşağa gelen sürücüler, kavşak giriş ve çıkışlarından kurallara uygun olarak karşıya 

geçen yayalara, 
geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 
f) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı, kendisini kavşak içinde durmaya 

zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa 
girmeleri yasaktır. 

g) Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler kavşağı en 
kısa zamanda geçmek zorundadırlar. Sürücülerin, gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, 
araçtan inmeleri veya araçlarının motorlarını durdurmaları yasaktır. 

h) Aksine bir trafik işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar, ray üzerinde hareket 
eden taşıtlara geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 
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İndirme, Bindirme ve Kapıların Açılması Kuralları 
Madde 110- Aksine bir işaret bulunmadıkça; 

a) Araç sürücüleri araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak, 
yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek, yolcular da araçların sağ tarafından inmek ve 
binmek zorundadırlar. 

b) Karayolunu kullananlar için bir tehlike ve engel teşkil etmeyeceğinden emin 
olunmadıkça; 

1) Araç durmadan kapı açmak, 
2) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek, 
3) Durakladıktan sonra aracın sağını kontrol etmeden kapı açmak ve kontrolsüz inip 

binmek, 
4) Taşıt yolu üzerinde araçların sol kapılarından yolcu indirip bindirmek, 
yasaktır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Durma, Duraklama ve Parketme Kuralları 

Durma 
Madde 111- Araçların; görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde 

veya kırmızı ışıklı, işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların durması ve arıza halleri 
gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulması halleri "Durma" dır. 

Duraklama 
Madde 112- Durma halleri dışında yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya 

boşaltmak veya beklemek amacı ile araçların kısa süreler içinde durdurulması "Duraklama" 
dır. 

Duraklama, bekleme amacı ile yapılırsa, bunun süresi en çok 5 dakikadır. 
8u sürenin geçirilmesi park etme sayılır. 

Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler 
Madde 113- Taşıt yolu üzerinde; 

a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde, 
b) Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç), 
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde, 
d) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri 

içinde 5 metre ve yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede, 
e) Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde, 
f) Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında (duraklamaya izin verilen taşıtın dışındakiler 

için), 
g) Duraklayan veya park edilen araçların yol tarafındaki yanında, 
h) işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim 

birimi içinde 15 metre ve yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede, 
ı) Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde, 
duraklamak yasaktır. 

Parketme 
Madde 114- Parketme araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun 

süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. 

Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması parketme amacını 
değiştirmez. 
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Parketmenin Yasak Olduğu Yer ve Haller 
Madde 115- Araçların, aşağıda gösterilen yerlerde ve hallerde taşıt yolu üzerinde 

parkedilmesi yasaktır. 

A) Parketmenin yasak olduğu yerler; 
1) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde, 
2) Parketmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, 
3) Geçiş yolları önünde ve üzerinde, 
4) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde, 
5) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 

15 metre mesafe içinde, 
6) Üç veya daha fazla taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda ve üç veya 

daha fazla şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit 
dışındaki şeritlerde, -

7) Kurallara uygun olarak park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekil ve yerlerde, 
8) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret 

levhalarına 15 metrelik mesafe içinde, 
9) Kamunun faydalandığı; 
a) Herkesin araçları ile girip çıkabildiği park, bahçe, garaj, sinema ve benzeri her çeşit 

tesisin, 

b) Fabrika, atölye, iş hanı ve benzeri işyerlerinin, 
c) Okul, hastane ve benzerlerinin, 
giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde, 
10) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile 

köprüler üzerinde veya bunlara 10 metrelik mesafe içinde, 
11) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara trafik komisyonları kararları ile ayrılmış 

ve bir işaretle belirlenmiş bulunan park yerlerinde (izin verilen araçlar hariç), 
12) Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış, işaretlerle belirlenmiş ve il ve 

ilçe trafik komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla, geniş ve uygun durumdaki yaya 
yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarında, 

13) Mecburi haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde. 

B) Parketmenin yasak olduğu haller; 
1) İşaret levhalarında gösterilen parketme süresi veya zamanı dışında, 
2) parketme için ayrılmış olan yerlerde belirlenmiş şekle aykırı olarak veya süre dışında, 
3) Belirli süreler için ücret ödenerek parketme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz 

bulunduran yerlerde ücret ödemeden parketme halinde veya süresi dışında. 

Yerleşim Birimleri Dışında, Arızi Hallerde Durma ve Parketmede Alınacak 
Tedbirler 

Madde 116- Teknik arıza, kayma, yolda ani olarak meydana gelen bir bozukluk veya 
heyelan, yükün kayması ve düşmesi ve benzeri gibi mecburi hallerin yerleşim birimleri 
dışındaki karayolunda taşıt yolu üzerinde meydana geldiği takdirde, araç sürücüleri, bütün 
imkanları elverdiği ölçüde kullanarak hareket ettirme, itme ve benzeri şekil ve surette, 
araçlarını karayolu dışına, bu mümkün olmaz ise, bankette, bu da mümkün değilse taşıt 
yolunun en sağına almak ve her durumda yol, hava ve trafik şartları ile gece ve gündüz 
olmasına göre, gerekli güvenlik ve uyarı tedbirlerini derhal alıp uygulamakla yükümlüdürler. 
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Duraklamada Alınacak Önlemler 
Madde 117- Duraklamalarda; 
a) Duraklama için en uygun yerin seçilmesi, bulunulan şeritte en az yer işgal edilmesi, 

varsa banketlerden yararlanılması, 
b) Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyorsa, motorun durdurulması, uygun 

vitese takılması, el freni ile tespit edilmesi, gerekli hallerde park ışıklarının yakılması, yolun 
eğimi gerektiriyorsa, uygun tekerleklere uygun yönde takoz konulması, 

c) Diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmayacak, yüklerin 
boşaltılması veya yüklenmesi sırasında başkalarına zarar vermeyecek, karayolu yapısını 
bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde tedbirler alınması, 

mecburidir. 

Parketmede Alınacak Tedbirler 
Madde 118- Araçların parkedilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır; 
a) El freni ile tespit edilir. 
b) Motor durdurulur, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır ve ön 

tekerlekler sağa çevrilir. 
c) Eğimli yoldaki araç; kamyon, çekici veya otobüs ise, her iki arka tekerleğinin, ayrıca 

römorkların ve birden fazla ise, her bir römorkun arka tekerleklerinin inişte ön, çıkışta arka 
taraflarına niteliklere uygun takoz konulur. 

d) Aracın terkedilmesi halinde; camlar kapatılarak, kapılar kilitlenir. 

Parketme Yasaklarına Uymayan Araçlardan Hangilerinin Kaldırılacağı ve 
Kaldırmaya Yetkililer 

Madde 119- Yasaklanmış yerlerde ve hallerde parkedilen araçlardan aşağıda sayılan 
yerlerde parketmiş olanlar esas ve usullerine uyularak yetkililerce kaldırılır. 

â) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde, 
b) Geçiş yolları önünde ve üzerinde, 
c) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde, 
d) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarında ve bunların işaret levhalarına 5 

metrelik mesafe içinde, 
e) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda ve üç veya 

daha fazla şeritli yollarda aksine bir düzenleme veya işaretleme yapılmadıkça sağ şerit 
dışındaki şeritlerde, 

f) Kurallara uygun olarak parketmiş araçların çıkışına engel olacak şekil ve yerlerde 
bunların işaretlerine 5. metrelik mesafe içinde, 

g) Kamunun faydalandığı yerlerin giriş çıkış kapılarının önünde ve her iki yönünde 5 
metrelik mesafe içinde, 

h) Belirli kişilerin ve tatil günleri dışında, kurum ve kuruluşların araçları için ayrılmış ve 
bir işaretle belirlenmiş park yerlerinde, 

Parkedilmiş araçlar ile yukarıda sayılan yerler dışında kalan fakat belirgin şekilde trafik 
düzenini ve trafik güvenliğini etkilediği görülen ve sahibi bulunmayan ve yasak yerde olması 
bile genel güvenlik bakımından tehlike yarattığı anlaşılan araçlar trafik zabıtasınca, trafik 
zabıtasının görev almadığı veya bulunmadığı yerlerde genel zabıta tarafından kaldırılır. 

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde mecburi haller dışında ve 
gerekli önlemleri almadan parketmiş araçları yolun yapım ve bakımından sorumlu olan 
kuruluşlar da kaldırmaya yetkilidir. 
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Araçların Kaldırılması Esas ve Usulleri 
Madde 120- Yasak yerlere parkedilmiş araçlar özel tertibatlı bir araçla (Kurtarıcı veya 

Çekici) çekilerek belli bir yerde muhafaza altına alınır. 
Kurtarıcılarla çekmede, gerekli durumlarda lift kullanılır. 

Araçları Kaldıran ve Çekenler İle Araç Sahiplerinin Sorumluluğu 
Madde 121- Araçların kaldırılması ve çekilmesi sırasında; 

a) Görevlilerin sorumluluğu, 
1) Kaldırma ve çekme işlemini yürüten görevliler, araçların herhangi bir şekilde zarar 

görmemesi için gereken dikkat ve titizliği göstermek zorundadır. 
2) Geçiş üstünlüğü olan araçların bulundukları yerlerden çıkışına veya yangın 

musluklarının kullanılmasına engel olacak şekilde parketmiş olan araçlarla diğer araç ve 
yayaların giriş ve çıkışına mani olan araçlar en az zarar görecek şekilde alınarak kaldırılır. 

3 ) Kapıları açık bırakılmış olan araçlar en yakın ve uygun bir yere kaldırılır. Sahibi 
araştırılıp bulunarak teslimi sağlanır. Aksi halde durum bir tutanakla tespit edilerek araç 
muhafaza altına alınır. 

4) Araçların kaldırılıp götürülmesi sırasında yapılan masraflar ödettirilmeden, araçlar 
sahiplerine teslim edilemez. 

b) Araç sahiplerinin sorumluluğu; 
1) Yasak yerlerde ve hallerde paketmiş araç sahipleri, görevlilerin kusurundan meydana 

gelmemiş olan zararları, araçlarının kaldırma ve çekmeye uygun olmayan yapılarından dolayı 
kabullenmiş sayılırlar. 

2) Araç sahipleri, araçlarının kaldırılıp götürülmesi sebebiyle yapılmış olan bütün 
masrafları ödemek zorundadırlar. 

Araçların Çekilmesine ve Masrafların Tespitine Ait Esaslar 
Madde 122-Yasak yer ve hallerde parkedilen araçların çekilmesi ve muhafaza altına 

alınmasında öncelikle resmi kuruluşlara ait araç ve park yerlerinden yararlanılır. 
öze l kişi ve kuruluşlarca bu hizmetin yerine getirilebilmesi, aşağıdaki esas ve usullere 

göre il veya ilçe trafik komisyonlarınca karar alınması suretiyle olur. 

Bu amaçla trafik komisyonlarınca; 
a) Hizmetin devamlılığını sağlayacak şekilde gece ve gündüz istendiğinde özel tertibatlı 

araç bulundurabilecek kişi veya kuruluşlar, 
b) Kaldırılan araçların muhafaza altına alınacağı yerler, 
c) Belirlenen yerlere hangi bölgelerdeki araçların götürülebileceği, 
d) Yöredeki fiyat uygulamaları da dikkate alınarak çekme ücreti ile muhafaza altına 

alınacak yer için park veya bekleme ücretinin miktarı, 
e) İl veya ilçenin özelliklerine göre diğer hususlar, 
tespit edilerek karara bağlanır. 

Yasak Yerlerde ve Hallerde Parkedilmiş Araçların Tescil Plakalarının 
Sökülemeyeceği 

Madde 123- Yasak yerlerde ve hallerde parkedilmiş araçların tescil plakaları; geri 
alınma şartları mevcut olmadıkça parkedildikleri yerlerde çekilerek götürülürken veya 
muhafaza altına alındıkları yerlerde yetkililerce sökülüp alınamaz. 
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Yerleşim Birimleri İçindeki Karayollarında Parkedemiyecek Araçlar 
Madde 124 - Bir trafik işareti ile izin verilmiş olması, duraklama ve arızalanma halleri 

dışında, yerleşim birimleri içindeki karayollarında; kamyon, çekici, otobüs veya bunların 
römorkları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin bulundurulmaları ve 
parkedilmeleri yasaktır. Bu yasağa rağmen, yerleşim birimleri içindeki karayollarında park 
edilmiş bu tür araçlar yetkililerce kaldırılır. 

Köy, kasaba gibi küçük yerleşim birimleri bu hükmün dışındadır. 

Trafikten Men ve Alıkonma İşleminin Uygulanması 
Madde 125- Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine 

aykırı hareketinden dolayı trafikten men edilen ve alıkonması gereken araçlar ile araç 
sürmekten men edilecek sürücülerle ilgili olarak aşağıda gösterileri esas ve usuller uygulanır. 

A) Trafikten men ve alıkonma şekli; 
1) Kanun ve yönetmelik maddelerinde sayılan hallerde araçlar, muhafaza 

edilebilecekleri yer varsa, o yerde sahiplerine ve sahiplerinin huzurunda bir park yeri, otopark, 
garaj ve benzeri yerlerdeki sorumlulara teslim edilir. Gerekli hallerde tutanak düzenlenir. 

Yerleşim yerleri dışında araçların en yakın yerleşim birimine götürülmesi sağlanarak 
men işlemi uygulanır. 

Trafikten men edilen araçlar hiçbir durumda korunamayacak yerlere bırakılamaz. 
2) Sürücülerinin, araç sürmeden men edildikleri hallerde araçlar; araç sahibinin veya 

sürücüsünün uygun görmesi ile araç cinsi için geçerli belgesi olan bir başka sürücüye teslim 
edilir. Aksi halde araç ilgili kişi teslim alıncaya kadar birinci bentte belirtilen şekilde muhafaza 
altına alınır. 

B) Trafikten men edilen araçlar için ayrıca; 
1) Trafik Kanununun 20, 21, 25 ve 28 inci maddelerine göre men edilenler için gerekli 

şartları yerine getirmeleri, uygunluğu sağlamaları bakımından bir süre verilir. 
Bunlardan; 

a) Satış veya devirle el değiştirildiğinden belgeleri geri alınanların süre sonunda tescili 
yaptırılmadan trafiğe çıkarılmaları halinde tescil plakaları da geri alınır. 

b) Süresi geçirildiğinden veya başka araca takıldığından geri alınan geçici belge ve 
plakalar iptal edilir. Bu belge ve plakaların bir başka araçta kullanıldığının tespiti halinde 
araçlar sahiplerine teslim edilmeyerek halin icabına göre trafik zabıtasınca gerekli işlem yapılıp 
sonuçlandırılıncaya kadar, uygun bir yerde muhafaza altına alınır. 

2) Trafik Kanununun 30 uncu maddesi uygulanırken; 
a) Maddenin (a) bendine göre araçlar, trafikten men edilerek, belgeleri geçici olarak geri 

alınır ve eksiklikleri giderilinceye kadar geçerli olmak üzere, araç sahibine (Ek: 33)'deki izin 
belgesi verilir. 

b) Maddenin (b) bendine göre de noksanların tamamlanması için trafik belgelerine 
işaret konulup makul bir süre verilerek ihtarda bulunulur. 

Verilen süre sonunda noksanlarını gidermeyenlerin araçları da trafikten men edilir. 
3) Trafik Kanununun 31 inci maddesi uygulanırken; 
Sadece, zorunlu kılındığı halde takoğraf ve taksimetresi olmayan veya bunların 

kullanılır ve işler durumda bulundurulmadığı tespit edilen araç sürücüleri hakkında işlem yapılır 
ve eksiklik veya arızası giderilinceye kadar makul bir süre verilir. 

Trafik güvenliğinin etkilendiği karlı ve buzlu havalarda zincir takmayan araçların 
sürülmesine izin verilmemesi hali trafikten men sayılmaz. 
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4) Trafik Kanununun 32 nci maddesi uygulanırken; 
Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişiklik belgelenip sicillerine ve belgelerine 

işleninceye kadar trafikten men edilir. 
Bu araçlar, yerleşim yerleri dışında ve yüklü iseler, makul bir süre verilerek sahiplerine 

teslim edilebilir. Ancak süre sonunda işleme başlanmaması halinde tescil plakası da geri alınır. 
5) Trafik Kanununun 65 inci maddesi uygulanırken; 
Aracın azami toplam ağırlığından en çok % 2 den fazla aşacak şekilde yük alan araçlar 

ile yolcu taşıması dışında kalan ve maddenin diğer bentleri hükümlerine aykırı şekilde 
yüklenen araçlar trafikten men edilir. 

Bunlardan eksiklik ve aksaklıklarını yerinde giderenlerin trafikten men işlemine son 
verilir. Diğerlerinin durumları trafik güvenliğini ve karayolu yapısını fazlasıyla etkilemiyorsa en 
yakın yerleşim biriminde gerekli şartları yerine getirmeleri sağlanabilir. 

6) Trafik Kanununun 91 inci maddesi uygulanırken; 
Bu maddeye göre sigortasız sayılan araçlar, sigortalı olduğu ispat edilinceye kadar 

trafikten men edilir. 
Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

yaptırmayan araçların trafiğe çıkmalarına izin verilemez. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Araçların Işıklandırılması ve Kullanılması Esasları 

Araçların Işıklandırılması 
Madde 126- Karayollarında trafiğe çıkan bütün araçların 1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve 

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte gösterildiği şekilde ışık donanımı 
bulundurmaları ve bunları geceleri veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterli derecede 
aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer, zaman ve hallerde yakmaları 
mecburidir. 

1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte 
gösterilenler dışında, ışık ve yansıtıcı bulundurulması ve kullanılması yasaktır. 

Araç Işıklarının Kullanılması 
Madde 127- Araçların sürülmesi sırasında ışıklarının kullanılması bakımından 

mecburiyet ve yasaklar aşağıya çıkarılmıştır. 
a) Uzağı gösteren ışıklar (uzun hüzmeli farlar); 
1) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince 

aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması 
mecburidir. 

Ancak, sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak görebildiği ve kendi aracının da yeterli 
uzaklıktan görülebileceği hallerde, uzağı gösteren ışıklar yerine yakını .gösteren ışıklar 
kullanılabilir. 

2) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini 
kamaştıracak bütün hallerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması yasaktır. 

b) Yakını gösteren ışıkların (kısa hüzmeli farlar); 
1) Karşılaşmalarda, 
2) Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, 
3) Öndeki araç yakından izlenirken, 
4) Uzağı gösteren ışıkların uyarma için kullanılması hali dışında, yanyana gelinceye 

kadar bir aracı geçerken, 
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5) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda, 
c) Kuyruk ışıklarının, (arka park lambası) seyir sırasında, uzağı veya yakını gösteren 

ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte, 
kullanılması mecburidir. 
d) Işıkların kullanılmasına ilişkin diğer esaslar; 
1) Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması, 
2) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi, 
3) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi, 
4) 1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte 

gösterilen esaslara aykırı ışık takılması ve kullanılması, 
5) Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller 

dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren ışıklarla aynı zamanda kullanılması, 
6) 1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik 

esaslarına uygun olarak takılan ışıkların da amaç dışında ve gereksiz kullanılması, 
yasaktır. 
Geçme sırasında ışıkla uyarma; uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde 

sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılmasıdır. 
Sürücüler, geceleri, yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine 

yaklaşırken, yakın ve uzağı gösteren ışıkları ardarda ve sıra ile yakarak gelişlerini haber 
vermek zorundadırlar. 

Madde 128- Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak 
uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar 
şunlardır; 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Araçların Boyutları, Ölçü ve Ağırlıktan ile 

Yüklenmesi Esasları 

Araçların Boyutları ve Ağırlıktan 

a) Azami Genişlik 
Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik 
yapılarında azami genişlik ise 
b) Azami yükseklik 
c) Azami uzunluklar 
İki dingilli araçlarda 
İki dingilli otobüs ve troleybüslerde 
Üç veya daha çok dingilli araçlarda 
Üç veya daha çok dingilli otobüslerde 

1) Üç dingilli tek katlı otobüslerde 
2) Üç dingilli tek ve çift katlı otobüslerde en az iki dingili 
dümenlenebilir olmaları kaydıyla, dört dingilli tek ve çift 
katlı otobüslerde ise en az üç dingili dümenlenebilir 
olmaları kaydı ile 

Yarı römorklu araçlarda 
Mafsallı (Körüklü) otobüslerde 
Bir römorklu katarlarda 
İki römorklu katarlarda 

2.55 metre 

2.60 metre 
4.00 metre 

12.00 
12.00 
12.00 

metre 
metre 
metre 

12.60 metre 

15.00 
16.00 
18.00 
18.75 
22.00 

metre 
metre 
metre 
metre 
metre 
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d) Azami ağırlıklar 
1) Dingil ağırlıkları 

 Tek dingilde en çok 10 ton, iki dingilli bir aks grubu için en çok 20 tondur. 
İki dingilli bir aks grubu için dingil eksenleri arasındaki mesafe en az 1 metre, en çok 

1.99 metre olabilir. 
2) Toplam ağırlıkları 
Dingil ağırlığı 10 tonu, iki dingilli bir aks grubu ağırlığı 20 tonu geçmemek üzere toplam 

ağırlık en çok; 
iki dingilli araçlarda 15 ton 
Üç dingilli araçlarda 25 ton 
Üç dingilli yarı römorklu araçlarda 28 ton 
Dört dingilli yarı römorklu araçlar ile dört dingilli bir römorklu katarlarda 36 ton 
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu araçlar ile beş veya daha 
çok dingilli bir veya iki römorklu katarlarda 40 ton 

Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami 
toplam ağırlığının en-çok % 2'si kadar tartı toleransı tanınır. Ancak, ocaklardan çıkarılan ve 
ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin, paketlenmemiş veya herhangi bir şekilde 
ambalajlanmamış dökme yükler ile mermer ocaklarından çıkarılan blok yüklerin, ocak içi 
yolların bitiminden tartım yapılabilecek şekilde seçilecek stok sahalarına depolanması, zirai 
ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı 
depolamalar sırasında, her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli 
taşımalarda, taşıtların hızı 60 km/s'i geçmemek kaydı ile azami toplam ağırlıklarına % 15'lik bir 
ilave yapılabilir. 

3) Azami ağırlıkların tetkikinde, araçların imal ve monte edilmiş oldukları fabrikaca 
verilen orijinal teknik kapasite değerleri esas alınır. Bu maddede belirtilen istisnalar hariç 
azami ağırlık sınırlarının üzerinde kapasiteye sahip araçlar için karayolu uygunluk belgesi 
verilemez ve bu gibi araçlar tescil edilemez. 

4) Çekici araçlarda dingil kapasiteleri, azami dingil ağırlıklarından en çok % 20 (dahil) 
daha fazla, kurtarıcı, seyyar tamir ve bakım, beton karıştırma ve pompalama makine ve 
aksamlarının monte edilmiş olduğu araçlar ile benzeri özel amaçlı ve özel teçhizattı araçlarda 
dingil kapasiteleri, azami dingil ağırlıklarından en çok % 50 (dahil) daha fazla olabilir. 

Ancak, bu araçlar karayolunda seyrederken azami dingil ağırlıkları ile azami toplam 
ağırlık değerleri aşılamaz. 

Bu araçların; tescillerinden sonra yapılacak herhangi bir tadilat ile toleransa neden olan 
nitelikleri değiştirildiğinde, bu hüküm kapsamı dışında kalacağından daha önce verilmiş olan 
karayolu uygunluk belgesi geçersiz sayılır, tescil işlemi iptal edilerek ilgili diğer hükümler 
uygulanır. 

Bu hususlar verilecek karayolu uygunluk belgesine işlenir. Çekici araçlar için bu 
maddenin (j) bendi hükümleri saklıdır. 

e) Yukarıdaki (a), (b), (c ) ve (d) bentlerinde belirtilen ölçü ve ağırlıklara uygun olan 
araçlar, bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen diğer şartlara da uygun olması halinde, 
normal tescil işlemine tabi tutulur ve bu sınırlar dahilinde yüklü veya yüksüz olarak karayoluna 
çıkabilir. 

Ancak belediyelere ait troleybüslerin genişliği azami 2.65 metre olabilir ve normal tescil 
işlemine tabi tutularak bu sınırlar dahilinde yüklü veya yüksüz olarak karayoluna çıkarılabilir. 

f) özellikle tarım işlerinde kullanılmak için imal edilmiş araçlar ile yol bakım araçları, 
kurtarıcı araçlar ve itfaiye araçlarında azami genişlik 3.05 metre olabilir. Bu araçların 2.55 
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metreden fazla genişlikte olanlarına karayolu uygunluk belgesi verilemez ve trafik tescil 
kuruluşlarında tescil işlemine tabi tutulamaz. Bu araçların tescilleri ilgili kuruluşlarınca yapılır. 

Ancak tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2.55 metre ile 3.05 
metre arasında olan araçlar günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar 
karayolunda trafiğe çıkarılmaz. 

g) Karayolundan başka bir ulaşım imkanının olmadığı, zorunlu ve istisnai hallerde; 
bölünemeyen özel yüklerin taşınması aşağıdaki şartlarla mümkündür. 

Yükü taşıyacak aracın seçiminde, bu maddenin (a), (b), (c ) ve (d) bendi hükümlerine 
uygunluğunun sağlanması imkanı aranır. Bu imkanın bulunup bulunmadığı Karayolları Genel 
Müdürlüğünce takdir olunur. 

Bu imkan bulunmadığı taktirde ağırlık veya boyutları bakımından bu maddenin (a), (b), 
(c ) ve (d) bentlerinden en az birine uymayan bölünemeyen özel yüklerin taşınması, yol ve 
köprülerin durumu göz önünde tutulmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemek ve 
gösterilecek güzergah üzerinde, istenecek gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla 
mümkündür. 

Ancak bunun için Karayolları Genel Müdürlüğünden, 
1) Karayollarında trafiğe çıkışın devamlı olarak yapılmasının gerekli görülmesi halinde, 

bu işe ayrılacak her bir araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma sınırlan ile 
süre belirtilerek, süreli, 

2) Karayollarında trafiğe çıkışın münferit olarak yapılması halinde, bu işe ayrılacak araç, 
yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma şartlan ile taşıma zamanı belirtilerek, 
her çıkış için ayrı, 

bir Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alınması mecburidir. 
h) Tescilli veya tescilsiz olup, bu maddenin (a), (b), ( c) ve (d) bentlerinden en az birine 

uymayan araç, yarı römorklu araç, katar, iş makineleri ve benzerlerinin yüksüz olarak 
karayollarında trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğünden, bu maddenin (g) bendinde 
belirtilen esaslara göre özel izin belgesi alınması mecburidir. Bu maddenin (e) ve (f) bentleri 
bu hükmün dışındadır. 

ı) Bu maddenin (g) ve (h) bendi hükümlerine göre verilen izin belgelerinin birer örneği 
ilgili trafik zabıtasına gönderilir. 

i) Askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar için bu maddenin (g) 
ve (h) bentlerine göre Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekli değildir. 

Ancak bunlar hakkında aynı nitelikteki tedbirlerin askeri makamlarca alınması 
mecburidir. 

j) Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bendi hükümlerinden en az birine uymayan ancak bu 
maddenin (g) bendine göre özel yük taşıma izin belgesi alarak taşıma yapabilecek araç, yarı 
römork ve römorkların tescillerinden, bunların yüklü veya yüksüz olarak trafiğe her çıkışlarında 
Karayolları Genel Müdürlüğünden özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi alınması 
mecburiyeti karayolu uygunluk belgesine ve trafik belgesine işlenir. 

k). Özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesi ile trafiğe çıkacak araçlar 
üzerinde, izin belgelerinde gösterilen özel işaretlerin sürekli olarak bulundurulması ve özel 
şartların sağlanması mecburidir. 

Özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesi alınması gereken araçlar, izin 
alınmadan veya izin şartlarına uymadan karayoluna çıkarıldığında trafikten men edilir. 

Karayolu güzergahları üzerinde kış hizmetleri amacı ile seyreden, yolun yapım ve 
bakımından sorumlu kuruma ait araçlara; hizmetin gereği beraber veya ayrı ayrı çalıştırdıkları 
tuz serici, ön-yan kar bıçağı, kar rotatifi ve benzeri ataşmanlarla birlikte saatte 60 km/s hızı 
geçmemeleri kaydıyla azami toplam ağırlıklarının üzerinde yükleme yapılabilir. 
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Karayollarında Trafiğe Çıkarılacak Yüklü ve Yüksüz Araçlarda Uyulacak Ölçü ve 
Boyutlar 

Madde 129- Karayolunda trafiğe çıkarılacak yüklü ve yüksüz araçların Araçların İmal, 
Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen ölçü veya boyutlara uygun olarak imal 
edilmiş olması ve yük ve yolcu taşımalarında bu ölçü ve boyutlara uyan taşıtlarla yapılması 
mecburidir. 

Araçların çamurluk, basamak, karoser kenarı, sürücü mahallinin veya aracın üstü, 
bagaj merdiveni gibi dış kısımlarında insan taşınamaz. 

Kamyon, Kamyonet ve Römorklarla Yolcu Taşınabilmesi Esasları 
Madde 130- Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yük üzerinde insan 

taşınması yasaktır. 

Gerekli hallerde, kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla; 
a) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun 

oturma yerleri yapılması, 
b) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması, 
şartıyla taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu taşınabilir. 
c) Kısa mesafelerde işçi taşınmasında kullanılacaklar için, kasanın yanı ve arka 

kapaklarının 90 cm. yükseklikte ve sağlam şekilde kapalı olması, karoser zemininden itibaren 
en az 120 santimetre yüksekliğinde elle tutulacak sağlam bir korkuluğunun bulunması şartı ile 
taşıma sınırının her tonu için ayakta 2 yolcu (işçi) taşınabilir. Bu amaçla kullanılan araçların 
üzeri açık olabilir. 

d) Yükle birlikte yolcu ve hizmetlilerin taşınmasında aşağıdaki esaslara uyulması 
mecburidir. 

1) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması, 
2) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, 
3) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması, 
4) Yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi, 
şartıyla yükle birlikte yolcu taşınabilir. 

Lastik Tekerlekli Tarım Traktörlerinin Karayolunu Kullanmaları ve Yük ve İnsan 
Taşıması Esasları 

Madde 131- Lastik tekerlekli traktörlerle ve römork takarak ticari amaçla yük taşımak 
yasaktır. 

Bu araçlar ticari araç olarak tescil edilemez. 
Ancak, il trafik komisyonları kararı ile şehiriçi taşımaları hariç, belli bir konudaki 

taşımanın yük taşıyıcı araçlarla yapılamayacağından anlaşılmış olması veya mecburi ve 
geçerli nedenlerle gerek görülmesi hallerinde, taşımanın süresi, zamanı ve güzergahı 
belirtilmek şartıyla geçici olarak ticari amaçla yük taşımalarına izin verilebilir. 

Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla tarla veya 
işyerine götürülüp getirmek üzere lastik tekerlekli traktörlerin römork veya yarı römorklarına, 
oturmaları şartıyla, taşıma sınırının beher tonu için en çok 3 kişi bindirilebilir. Yük üzerinde 
insan taşınamaz. 

Ancak yük ve insanın beraber taşınmasını mecburi kılan hallerde, aracın her türlü 
hareketi ve durması sırasında insanların bulunduğu sahaya tecavüz etmeyecek şekilde yükün 
sağlamca tespiti ve römork kapaklarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı olması mecburidir. 
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Tehlikeli Maddelerin Taşınması 

Madde 132- Bu Yönetmeliğe göre, fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından 
patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine veya kolayca ateş alıcı, zehirli ve radyoaktif 
maddeler ile bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. 

Tehlikeli maddelerin; yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında ilgili mevzuat 
hükümlerinin yerine getirilmesi yanında, trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve 
taşıyanların aşağıdaki esas, usul ve şartlara uymaları zorunludur. 

a) Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. 
b) Ambalajların bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, 

yüksekten düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

c) Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek, bu 
durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler 
alınmadan yola devam edilmeyecektir. 

d) Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve kendi kendine ateş alan maddelerin 
yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve 
benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım 
çıkaran şeyler kullanılmayacak, araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki 
aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir. 

e) Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili olarak; 
1) Elektrik donanımları kısa devre, kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana 

getirmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır. 
2) Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu yirmi ve çizgi kalınlığı 

ikibuçuk santimetreden az olmayan beyaz renkte "TEHLİKELİ MADDE" yazısı yazılacak ve 
ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30x30 santimetreden küçük olmayan kırmızı 
renkte birer bez asılacaktır. 

Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da yazılacaktır. 
3) Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda belirlenen 

nitelikte 2 yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. 
4) . Araca başka bir yük alınmayacak, mal sahibi veya hizmetliden başkası 

bindirilmeyecektir. 
5) Park etme veya duraklama halinde., araç sürücüsü, hizmetli veya bir bekçinin 

gözetiminde bulundurulacaktır. 
f) Bu araçların sürücüleri; yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçlara en 

az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama halinde aralarında 20 metrelik mesafe 
bulundurmak zorundadır. 

g) Yükleme ve boşaltma sırasında kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilecek, 
motor çalışır durumda bulunmayacak, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır. 

Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz. 
Araçların çalıştırılması amacıyla depolarında sabit tanklarında bulundurulan veya 

soğutma cihazları gibi cihazların çalıştırılmasında kullanılan akaryakıtlar hakkında Karayolları 
Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikteki hükümler uygulanmaz. 

Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom 
Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir. 

Tehlikeli maddelerin; cins, nitelik ve özellikleri, aktarılması ve depolanmaları, yükleme, 
boşaltma ve taşınmalarına ilişkin diğer esas, usul ve şartlar Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 
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Karayolları Genel Müdürlüğünce çıkarılan "Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması 
Hakkında Yönetmelik" te gösterilmiştir. 

Çeken ve Çekilen Araçlar 
Madde 133- Herhangi bir nedenle çekilerek götürülmesi gereken araçlar, kurtarıcı 

olarak adlandırılan "Özel Amaçlı Taşıt" larda çekilir. 

Ancak, bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, 
diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar, aşağıdaki şartlara uyulmak kaydıyla 
çekilebilirler. 

a) Çekilen aracın; 
1) Ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması, 
2) Sürücünün yönetiminde bulunması, 
3) Işık donanımı bozuksa arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı veya 20x20 ebadında 

kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulması, 
b) Her iki aracın boş olması ve gerekli ise sürücüsünden başka birer hizmetli dışında 

yolcu bulunmaması, 
c) Her iki araç için; 
1) Bağlantı yerinden çıkmayacak, kopmayacak şekilde çelik çubuk, çelik halat veya 

zincirle birbirine bağlanmış olması, 
2) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 5 metreyi geçmemesi, 
3) Açıklık iki buçuk metreden fazla ise, bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı 

veya 20x20 cm. ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulması, 
4) Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla 

olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) 
olması, bu halde saatte 15, diğer hallerde 20 kilometreden fazla hızla sürülmemesi, 

d) Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile çekici 
tarafından çekilemeyecek durumda olan arızalı yarı römorkların yalnız kurtarıcı araçlar ile 
çekilmesi, 

mecburidir. 

Araçların Yüklenmesi Kuradan 
Madde 134- Araçların yüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara aykırı olarak ; 

a) Yükün cinsi, şekli, yeri, nitelik ve özellikleri bakımından , trafik güvenliğini ve yol 
kapasitesini azaltacak, karayolu yapısına ve karayolunu kullananlara, mülklere zarar verecek 
tarzda yüklenmesi, 

b) Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu taşınması, taşıma sınırı aşılmasa da dingil 
ağırlığını aşacak şekilde yüklenmesi, 

c) Tehlikeli ve zararlı maddelerin şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler 
alınmadan taşınması, 

d) Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı yüklerin izin alınmadan 
taşınması, 

e) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerinde veya araç dışında yolcu veya hizmetli 
taşınması, 

f) Yükün; 

1) Karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, akacak veya kayacak, gürültü 
çıkaracak, 

2) Her çeşit yolda dengeyi bozacak, bir şeye takılacak veya sivri çıkıntılar oluşturacak, 
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3) Sürücülerin görüşüne engel olacak veya sürme güvenliğini bozacak, 
4) Tescil plakaları, ayırım işaretleri, dönüş ve dur ışıkları ile yansıtıcıları örtecek, 
5) Aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak, 
6) Kasanın sağ ve sol yanından taşacak, 
şekilde yüklenmesi, 
7) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar yerine getirilmeden araçların çekilmesi, 
yasaktır. 

Yukarıda sayılan yasaklara uymayan araç sürücüleri hakkında cezai işlem yapılmakla 
birlikte, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular en yakın 
yerleşim biriminde indirilir. Bu Yönetmeliğin 126 ncı maddesine aykırı olan ve yukarıdaki diğer 
yasaklara uymadığı tesbit edilen araçlar ise, gerekli şartlar sağlanıncaya kadar araç trafikten 
men edilir. Bunlardan trafik güvenliğine ve karayolu yapısına tehlike yaratmayacak durumda 
olanlara en yakın yerleşim birimlerinde gerekli önlemleri almaları için izin verilir. 

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin konularda ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri 
saklıdır. 

Sürekli veya süreksiz olarak yük naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve 
tüzel kişilere ait işletmeler, yük nakli yaptırdıkları araçların azami toplam ağırlıklarını dikkate 
alarak yükleme yapmak zorundadırlar. 

Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında Karayolları Trafik Kanununun 65 inci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

Karayolunda Bozulup Kalan Araçlar 

Madde 135- Herhangi bir arıza veya trafik kazası nedeniyle karayolunda 
sürülemeyecek araçlar için aşağıdaki esas ve usuller uygulanır. 

a) Durumlarına göre bozulan araçlar için park etme ve duraklamada alınacak 
önlemlerden gerekli olanlar uygulanmakla birlikte; 

1) Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna göre nizami park ve kuyruk 
ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde dahi 150 metre mesafeden diğer 
araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun 
yerlere diğer araç sürücülerinin 150 metre mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer 
kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması, 

2) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki 
yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az 30'ar metre mesafede olacak ve diğer araç 
sürücüleri tarafından en az 150 metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi, 

3) Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması 
halinde, normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek şekilde 150x25 
cm. ebadında Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu 
Regülasyonlarından E C E 70' deki teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması, 

mecburidir. 
b) Bozulan araç, tehlikeli madde taşıyorsa her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanacak 

ve devamlı şekilde başında beklenmek suretiyle gözetim altında bulundurulacaktır. 
Yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması tamamlanıncaya kadar araçta acil uyarı (dörtlü 

ikaz) lambaları varsa bu lambaları veya dönüş lambaları birlikte yakılabiliyorsa bunların 
yakılması mecburidir. 
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Bisiklet, Motorlu Bisiklet, Motosiklet ve Sürücüleri İle İlgili Kurallar 
Madde 136- Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin uyacakları kurallar 

aşağıda gösterilmiştir. 

a) Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin; 
1) Yaya yollarında sürülmesi, 
2) Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yollarında 

sürülmesi, 
3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinden yan yana sürülmesi, 
4) Bunlara, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişilerin 

bindirilmesi, 
5) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması, 
6) Bu araçlarla, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu 

kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması, 
7) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler 

yapılması, 
8) Bunların, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi, 
9) Sürülmeleri sırasında; elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması, bu Yönetmeliğin 

134 üncü maddesindeki kurallara aykırı yük yüklenmesi, 
10) Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç, bu araçlar üzerine 

kasa, sandık ve benzerleri yaptırılarak ve karayollarında sürülerek ticari amaçlı yük 
taşımalarında kullanılması, 

yasaktır. 
b) Özel şekilde imal edilmiş 3 tekerlekli motosikletlerle sadece yük taşınabilir. Bunlar hiç 

bir şekilde yolcu taşımak üzere imal ve tadil edilemezler. Aynı zamanda yük taşımak için 
yapılmış olan kasa kısmı sürücünün ön tarafında bulunacak şekilde imal edilemez. 

c) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret 
verme halleri dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri 
zorunludur. 

Bunlarla, sürücünün yanında ve karoserlerinde eşya ile birlikte yolcu taşınamaz

Araçların Manevralarına Dair Kurallar 
Madde 137- Araç sürücülerinin; park etmiş araçlar arasından çıkarken, taşıt yolunun 

sağına veya soluna yanaşırken, şerit değiştirirken, sağa, sola, geriye dönerken, geri giderken 
ve bunlara benzer hallerde; karayolunu kullananlar için tehlike ve engel yaratmamaları ve 
manevraları sırasında aşağıdaki esas ve usullere uymaları mecburidir. 

A) Araç sürücülerinin işaret verme usul ve esasları; 
1) Dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerde niyetlerini önceden ve uygun 

bir zamanda ve mesafede dönüş ışıklarını yakarak veya kol işareti ile açık ve yeterli bir şekilde 
belirterek işaret vermeleri işaretlerini manevra süresince devam ettirmeleri ve manevra biter 
bitmez sona erdirmeleri mecburidir. 

2) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek yasaktır. 
3) İşaret verilmeden önce, iç ve dış aynalardan ve gerekli hallerde sürücünün başını 

çevirip bakması suretiyle ön, arka ve yanlarda trafik durumu kontrol edilir. 
B) Araç sürücülerinin geri gitme, geri dönüş, duraklanan veya park edilen yerlerden 

çıkış manevraları; 
1) Geri gitme ve ger i dönüşlerde; 
a) Bağlantı yollarında geri gitmeleri, tek yönlü duraklama veya park manevrası dışında 

geri gitmeleri, iki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde 
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karşılaşma ve geçiş kolaylığı sağlama dışında geri.gitmeleri, daha geniş yollarda geriye 
giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri, 

b) Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri, 
yasaktır. 
Uygun durumdaki yollarda geri dönüşleri diğer araçların gelişleri engellenmeden ve yolu 

kullananlar için tehlike yaratmayacak şekilde en az manevra ile dönülerek yapılır. 
Ancak, kamyon, otobüs, çekici, römork veya yarı römorklu bir aracın geri manevrası, 

sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle sağlanamıyor ise, tehlikesizce geriye hareket 
edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları mecburidir. 

2) Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken; 
a) Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, 
b) Sakıncalı bir durum olmadığını gördükten sonra araçlarını çalıştırmaları, 
c) Işıkla veya kolla, gerekli hallerde her ikisi ile aynı zamanda çıkış işareti vermeleri, 
d) Görüş alanlar; dışında kalan yerler varsa veya araçları kamyon, çekici, otobüs veya 

römork takılı bir araç ise, tehlikesizce hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü 
bulundurmaları, 

e) Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayıp, güvenli durumun oluştuğuna emin 
olduktan sonra manevraya başlamaları ve manevra bitinceye kadar gerekli önlemleri devam 
ettirmeleri, 

mecburidir. 
C) Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının hareketlerinin kolaylaştırılması; 
Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak üzere, 

gerekli hallerde ilerleyen ve bulundukları yerden çıkarak veya şerit değiştirecek olan araç 
sürücüleri manevralarını geciktirmek zorundadırlar. 

Bu zorunluluk, kamu hizmeti yolcu taşıtı sürücülerinin işaret vermiş olmaları şartıyla, 
duraklara yanaşmalarının veya duraklardan çıkışlarının tamamlanabileceği süreler için 
uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Yayalar-Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlar-Hayvan Sürücüleri ve 

Yarışlar Hakkında Kurallar 

Yayalar 
Madde 138- Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir., 

a) Yayalar taşıt yolu bitişiğinde veya yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa 
buralardan yürümek, her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan yollarda 
kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümek zorundadırlar. 

Ancak; 
1) Diğer yayalar için ciddi rahatsızlık ve tehlike verecek boyut veya biçimde eşya iten 

veya taşıyan kişiler, taşıt yolunun en sağ şeridinde mümkün olan en az kısmı işgal etmek, 
araçların ilerlemelerine engel olmamak, çarpmayı önleyici ve uyarıcı tedbirleri almak şartıyla 
taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

2) Bir yetkili veya görevli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya kafileleri taşıt 
yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece ve gündüz görüşün az olduğu 
hallerde imkan oranında tek sıra halinde yürümek, araçların hareketlerini engellememek ve 
güçleştirmemek, çarpmayı önleyici ve uyarıcı tedbirleri almak şartıyla taşıt yolu üzerinde 
yürüyebilirler. 
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3) Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya 

mevcut bulunmaması halinde, bisiklet yolu varsa bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla 
bisiklet yolunda, bisiklet yolu yoksa imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartıyla 
taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler. 

4) Her iki tarafında yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan 
iki yönlü yollarda yaya kafileleri taşıt yolunun sağ kenarında diğer yayalar gidişlerine göre taşıt 
yolunun sol kenarında yürümek zorundadırlar. 

b) Karşıdan karşıya geçişler; 
Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle 

kavşak giriş ve çıkışlarından geçmek zorundadırlar. 
1 ) Y a y a ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde yayalar için ışıklı işaret varsa bu 

işaretlere uymak, 

2) Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya 
yetkili kişi tarafından yönetiliyorsa, geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek, 

3) Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri 
açısından yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne alarak uygun zamanda geçmek, 

zorundadırlar. 
Ancak, 100 metre kadar mesafede yaya geçidi, okul geçidi veya kavşak bulunmayan 

yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir zorluk veya engel yaratmamak şartıyla ve yoldan gelen 
taşıtların uzaklık ve hızını kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa 
doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. 

Yollarda güvenli geçiş, önce sola sonra sağa bakılarak sakınca yoksa taşıt yoluna 
girmek, geçiş sırasında sola ve sağa bakılarak yürüyüşe devam etmek, taşıt yoluna girmeden 
güvenle duramayacak kadar yaklaşmış taşıtlar varsa ilk geçiş hakkını onlara verip geçişlerini 
beklemek suretiyle yapılır. 

Yayalar için özel olarak yapılmış alt veya üst geçit, yaya köprüsü veya yaya tüneli gibi 
tesisler varsa yayalar buralardan yararlanmak zorundadırlar. 

c) Yaya yolu bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalan yayalar, araç sürücülerine 
karşı görünürlüklerini sağlamak, can güvenliklerini daha olumlu yönde artırmaları için alaca 
karanlık ve gece karanlığında üzerlerinde reflektif aksesuar bulundurmak, uyarıcı açık renk 
elbise giymek veya ışık taşımak gibi tedbirleri almak zorundadırlar. 

d) Yaya yollarında, geçitlerde veya mecburi hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan 
yayaların, trafiği engelleyecek, tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları, dikkatsiz 
hareket etmeleri, oynamaları veya bu yerleri saygısızca kullanmaları yasaktır. 

Hayvanla Çekilen ve Elle Sürülen Araçları Sürenler ile Hayvan Sürücüleri 
MADDE 139- Hayvanla çekilen ve elle sürülen araçları sürenler ile hayvan sürücüleri 

hakkında aşağıdaki kurallar uygulanır, 
a) Yasaklar; 
1) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde mecburi haller dışında 

hayvan bulundurmak, 
2) Karayollarının bunlara yasaklanmamış olan kesimlerinde hayvanla çekilen ve elle 

sürülen araçları, hayvanları, hayvan sürüleri ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan 
sürmek, 

3) Bunları sürme yeteneğindin yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başıboş 
bırakmak, 

4) Sürü veya kümeleri; gerekli tedbirleri almadan tünellerden geçirmek, 
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5) İşaretleme ile girmelerinin yasaklandığı açıkça belirtilen yol kesimlerine girmek, 
yasaktır. 
b) Taşıt yolunu kullanmak mecburiyetinde kalan hayvan sürücüsü ve kümelerini sevk ve 

idare edenler; 
1) Sürü veya kümelerin boyunu 30 metreden kısa tutmak, 
2) Boyu 30 metreyi aşan sürü veya kümeleri kısımlara ayırmak ve ayrılan kısımlar 

arasında en az 30 metre uzunlukta açıklıklar bırakmak, 
3) Sürü ve kümelerin, tünellerden geçirilmesinde; gece ve gündüz oluşuna göre her iki 

taraftan 150 metre mesafedeki kırmızı ışık veya kırmızı bezle, bunların olmaması halinde 
beyaz bezle işaret verilip, tünele yaklaşan araçların durdurulmasını sağlamak ve bu işaretleri 
geçiş tamamlanıncaya kadar devam ettirmek, 

4) Taşıt yolunun en sağ şeridinde bulunmak ve bu şeridin mümkün olan en az genişlikte 
bir kısmını işgal etmek, 

zorundadırlar. 

Yarış ve Koşular 

Madde 140- Karayollarında yapılacak yarış ve koşularda trafik güvenliği bakımından 
aşağıdaki esas ve usullere uyulur. 

a) İl sınırları içindeki yarış ve koşular için, o ilin valiliğinden, iller arası veya uluslararası 
yarış ve koşullar için İçişleri Bakanlığından izin alınması, 

b) İzin için en az otuz gün önceden başvurulması, 

c) Yarışa katılacaklar için Karayolları Trafik Kanununun 105 inci maddesi gereğince 
sigorta yaptırılmış olması, 

d) İzin belgesinde gösterilen şartlara uyulması, 
mecburidir. 

İçişleri Bakanlığınca izin verilirken Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır. 
İl sınırları içinde veya iller arası yarış ve koşularda trafik güvenliği bakımından gerekli 

tedbirler, yarış veya koşunun kapsam, nitelik ve özelliğine göre İçişleri Bakanlığınca verilecek 
talimata uygun olarak valiliklerce alınır. 

İzinsiz yapılan yarış ve koşular, görevlilerce derhal durdurularak, düzenleyicileri 
hakkında yasal işlem yapılır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Kurallar 

Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar 

Madde 141- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında 
uygulanacak esas, usul ve kurallar aşağıda gösterilmiştir, 

a) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar; 
1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için 

kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar, 
2) İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları, 
3) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden 

zabıta araçları, 
4) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza 

yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar, 
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5) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi 
çalışmalarında görevli araçlar, 

6) Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerine ait araçlar, 
7) Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar, 
b) Sürülmelerine İlişkin esas ve kurallar; 
1) Bu araçlar, görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. 
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı 

işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır. 
2) Bu araçlar, hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, 

Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına 
bağlı değildir. 

3) Bu araçların birbirleri ile karşılaşmalarında; geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş 
hakkı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen öncelik sırası esas alınarak kullanılır. 

4) Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları 
yasaktır. 

c) Geçiş üstünlüğü hakkının kullanılması esasları; 
Özel amaçlı taşıtlardan cankurtaran ve itfaiye araçları ile emniyet ve asayiş 

hizmetlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayırım işaretleriyle tanınan geçiş üstünlüğüne 
sahip oldukları açıkça belli olan araçlar dışındaki ayırım işareti bulunmayan ancak, geçiş 
üstünlüğüne sahip olan diğer araçlardan, 

1) Geçiş üstünlüğü hakkını kullanması gereken güvenlik ve asayiş hizmetlerinde 
kullanılanlar gerektiğinde derhal söktürülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti ve devamlı olarak da 
görülmeyen kısımlarda sesli ihbar işareti bulundurmak zorundadır. 

2) Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip 
oldukları ayırım işaretiyle belirlenmemiş olan araçlar geçiş üstünlüğü hakkını, gereksiz 
olmamak şartı ile kendilerine taşıt yolu üzerinde yer açılmasını sağlamak üzere yeterli şekilde 
ses cihazlarını ve ışıklı işaretlerini kullanarak, gerektiğinde el ve kol işareti yaparak, 
karayolunu kullananları uyarmak suretiyle kullanılır. 

Bu hakkı gereksiz yere kullananlar hakkında Karayolları Trafik Kanununa göre işlem 
yapılmakla birlikte Türk Ceza Kanunu hükümleri de uygulanır. 

d) Geçiş üstünlüğü olan araçların uyarı işaretleri; 
1) Işıklı uyarı işareti 
Cankurtaran araçlarında, trafik ve genel zabıtaya ait araçlarda mavi-kırmızı veya mavi, 

Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında mavi, 
itfaiye ve sivil savunma araçlarında kırmızı renk ve ışık veren ve normal hava şartlarında 150 
metreden görülebilen, dönerli veya aralıklı yanıp sönen lambalı cihazlardır. 

2) Sesli uyarı işareti 
Araçların üzerinde veya görülmeyen kısımlarında bulunan canavar düdüğü, siren veya 

çan gibi en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazlardır. 
Sesler, sivil savunma araçlarında devamlı aynı notadan, diğerlerinde değişik notaların 

seslendirilmesi şeklindedir. 
3) Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan araçların bu amaçla kullanılacak 

ses ve ışık cihazları hakkında bu maddenin (c) bendinin ikinci alt bendi hükümleri uygulanır. 

Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçların İşaretini Alan Araç Sürücülerinin Uyacağı 
Kurallar 

Madde 142- Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür bir işaretini alan 
ve araç sürücüleri bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer 
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açmak, gerekiyorsa durmak ve bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye kadar beklemek 
mecburiyetindedirler. 

Bir kavşakta iken böyle bir işaret alan araç sürücüleri derhal kavşağı boşaltmak ve 
gerekiyorsa emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek şekilde durmak 
ve geçiş üstünlüğüne haiz araçlar tamamen geçinceye kadar beklemek mecburiyetindedirler. 

Gördükleri Hizmet Bakımından Özel Hükümler Uygulanacak Araçlar 
Madde 143- Karayolu yapısı ile kentsel yapının yapım, onarım, bakım ve işletilmesi ve 

karayolunun temizlenmesi işlerinde kullanılan araçlar, kurtarıcı araçlar, ağırlık ve boyutları 
bakımından özel izinle karayoluna çıkan ve bunlara eskortluk eden araçlar hakkında aşağıda 
gösterilen hükümler uygulanır. 

a) Bu araçların üstlerinde sarı renkli uyarı işareti bulunur. Bu işaret geçiş üstünlüğü 
hakkı vermez. 

Sarı renkli ışıklı uyarı işareti sadece bu araçların kendilerini belli etmeleri, tehlikesizce 
sürülmeleri ve karayolunu kullananların uyarılması amacı ile kullanılır. 

b) Bu araçların, kesin bir mecburiyet olmadıkça trafik akımının az olduğu yer, süre ve 
zamanları içinde çalıştırılmasına özen gösterilir. 

Ses, Müzik, Görüntü ve Haberleşme Cihazları 
Madde 144- Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları hakkında aşağıdaki 

esaslar uygulanır. 

a) Bunların; bu Yönetmeliğin 1 ve 2 sayılı Cetveli ile "Araçların Muayeneleri ile Muayene 
İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik" şartlarına ve ilgili kanun 
hükümlerine uygun olarak bulundurulması ve kullanılması ve gerekli görülenler için izin ve 
ruhsat alınması mecburidir. 

b) Uyarı işareti olarak kullanılan ses cihazlarının; 
1) Yakın ilerisi görülmeyen, kavşak, dönemeç ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken 

gelişini haber verme, yol ve trafik durumunun icabına göre, karayolunu kullananları uyarma ve 
geçme halleri dışında kullanılması, 

2) Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde gereksiz veya gereğinden uzun ve 
ayarsız olarak seslendirilmesi ile şehir içinde havalı klakson kullanılması, 

3) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda bulundurulması gerekenlerin, diğer araçlara 
takılarak kullanılması, 

yasaktır. 
İzin ve ruhsat alınmadan, araçlarda bulundurulan veya kullanılan bu cihazlar söktürülür. 

Tedbirsiz ve Saygısız Araç Sürme 
Madde 145- Karayollarında, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar 

verecek şekilde; 
a) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek, 
b) Korkutmak veya şaşırtmak, 
c) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek, 
d) Seyir halinde iken sürücülerin, cep ve araç telefonu ile benzeri haberleşme 

cihazlarını kullanmak, 
e) Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç 

trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek, 
suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaları ve araç sürmeleri yasaktır. 



Taşıtlara monte edilecek özel setlerle cep veya araç telefonları ele alınmadan kullanım 
imkanı sağlandığında, sürücü zorunlu hallerde telefon konuşması yapabilecektir. 

Yaya ve Okul Geçitleri 

ZXZXZ

Madde 146- Yaya ve okul geçitlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır. 

Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile 
belirlenmiş olan yaya ve okul geçitlerine yaklaşan bütün sürücülerin araçlarını yavaşlatmaları, 
bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunun yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri ve 
varsa okul geçidi görevlilerinin verecekleri işaret ve talimata uymaları mecburidir. 

Okul Taşıtları 
Madde 147- Okul Taşıtlarının DUR ışıklı işaretinin kullanılması ve bu taşıtların 

çalıştırılması esas ve kuralları aşağıda gösterilmiştir. 

a) DUR ışıklı işaretinin kullanılması; 
1) Öğrencilerin inmeleri ve binmeleri sırasında yakılması ve inip binmeleri 

tamamlanıncaya kadar yanar durumda bulundurulması, 
2) DUR ışıklı işareti yakıldığında arkadan gelen bütün araçların durması, 
mecburidir. 
DUR ışıklı işaretinin frene basıldığında yanan ışıklarla birlikte yanmayacak şekilde 

bağlanması ve öğrenci indirme bindirme halleri dışında kullanılmaması zorunludur. 

b) Okul taşıtlarının çalıştırılması esasları, 
1) Şartlarına uygun gerekli ayırım işaretlerinin bulunması, 
2) Taşıma sınırını aşmayacak sayıda öğrenci bindirilmesi, 
3) Okula gidiş geliş saatlerine ve okulca belirlenen taşıma programına uyularak 

sürülmesi, 
4) Araç içi düzenini sağlamak ve araca iniş ve binişlerinde öğrencilere yardımcı olmak 

üzere rehber öğretmen veya kişi bulundurulması, 
5) Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camların ve pencerelerin sabit olması, 
mecburidir. 
Bu araçların çalıştırılmasına ilişkin diğer esas ve usuller Okul Servis Araçları Hizmet 

Yönetmeliğinde belirlenir. 

Demiryolu Geçitleri 
Madde 140- Demiryolu geçitlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır. 

a) Sürücülerin kontrollü demiryolu geçitlerini; 
1) Işıklı veya sesli talimatın vereceği "DUR" emrine uymamaları, 
2) Geçidin durumuna uygun bir hızla geçmemeleri, 
3) Taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam ve yarım bariyerler varken 

geçide girmeleri, 
yasaktır. 
b) Sürücülerin, ışıklı işaret ve bariyerlerle donatılmamış (kontrolsuz) demiryolu 

geçitlerinde; 
1) Geçmeden önce makul bir mesafede durmaları, 
2) Herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmeleri, 
mecburidir. 



Çocuk, Özürlü, Hasta ve Sakat Taşıtları, Gözleri Görmeyen Yayalar, Yürüyüş 
Kollan 

Madde 149- Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelik açısından; 

a) Çocuk ve özürlülerin motorsuz taşıtlarının sürücüleri hakkında, yayalarla ilgili 
hükümler uygulanır. 

b) Gözleri görmeyenlerden; 
1) Beyaz baston taşıyan, 
2) Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan, 

3) Bir yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen, 
kişilerin taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin yavaşlamaları, 

gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir. 
c) Yetkili veya görevli kişilerin yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek yasaktır. 

Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti 
Madde 150- Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu 

tertibat kullanmaları mecburidir. 
Sürücüler ve yolcular için, nicelik ve nitelikleri bu Yönetmeliğin 1 sayılı Cetvelinde ve 

Karayolları Trafik Kanununa göre çıkarılan diğer yönetmeliklerde gösterilen koruyucu ve 
tertibatlardan; 

a) Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç, motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin 
koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı, 

b) Otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında sürücüsü 
ile ön ve arka koltuklarda, minibüslerde ise sürücüsü ile yanında oturan yolcular için 
(halihazırda trafikte kullanılan ve emniyet kemeri kullanma zorunluluğu bulunan araçların arka 
koltukları hariç) emniyet kemeri, 

bulundurulması ve kullanılması mecburidir. 
c) Bu Yönetmelik hükümlerine göre 1995 yılı itibariyle ülkemizde İmalatı yapılan veya 

yurt dışından ithaline izin verilen araçların arka koltuklarında emniyet,kemeri bulundurulması 
ve kullanılması mecburidir. Bunların dışında kalan ve halen trafikte kullanılmakta.olan diğer 
taşıt sahipleri isteğe bağlı olarak 1 sayılı Cetvelde yer alan "Emniyet Kemeri"ni numunesine 
uygun olarak taktırabilirler. 

Bu araçlar yerleşim yeri içinde sürülürken gerekli görülenler için emniyet kemeri 
kullanma mecburiyeti aranmayabilir. 

d) (b) bendinde sayılan taşıtlarda sürücü yanındaki ön koltukta 10 yaşından küçük 
çocukların taşınması yasaktır. 

Karayolu Üzeri Park Yerlerinden Ücret Almaya Yetkililer 
Madde 151- Karayolu üzeri park yerlerindeki araçlar için sadece karayolunun yapım ve 

bakımından sorumlu olan kuruluş birimlerince ücret alınabilir. 
Bunlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzelkişi herhangi bir şekilde para alamaz. Bu park 

yerleri hiçbir şekilde kiralanamaz. Bu madde hükmüne uymayanlara Kanunun 79 uncu 
maddesi uygulanır. 

Karayolu üzeri park yerleri; yerleşim birimleri içinde taşıt yolu bitişiğinde uygun 
durumdaki yaya yolu bölümlerinden yararlanarak açılan ceplerde, yerleşim birimleri dışında 
ise, banket dışındaki uygun yerlerde tesis edilir. 



— 430 — 
Ancak il ve ilçe trafik komisyonlarından karar alınarak, yayaların geçişine engel 

olmayacak şekilde ayrılmış, işaretlerle belirlenmiş geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında 
da park izni verilebilir. 

Her durumda taksi duraklarının cep açılan yerlerde bulunması mecburidir. 
Cep açılamayan, yeterli durumda olan taşıt yolu kenarında işaretlenmek suretiyle park 

ve durak izni verilebilir. 
Ancak, park veya durak yerlerini sınırlamak veya belirlemek amacıyla, taşıt yolu üzerine 

beton kütlesi, taş, seyyar veya sabit direk, kazık, zincir, levha, ışık ve benzeri standart yol 
malzemeleri dışında herhangi bir fiziki engel konamaz. Bu yerler yol çizgi boyaları ile 
belirlenebilir. Yukarıda sayılan engelleri taşıt yolu üzerine konması halinde Karayolları Trafik 
Kanununun 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

YEDİNCİ KISIM 
Trafik Kazaları 

Trafik Kazalarına karışanlar 
Madde 152- Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yararlanmamış olan veya hafif 

yaralı olanlar; 
a) Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, 

trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak, 
b) Trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralanmalı veya hasarlı 

kazalarda, sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu 
değiştirmemek, 

c) Olayda taraf olanlar, istendiğinde diğer tarafa kimlik ve adreslerini bildirmek, sürücü 
ve trafik belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgilerle tarih ve 
sayılarını vermek, 

d) Yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak maksadıyla kaza mahallinden 
ayrılma hali hariç, olayı; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar gelinceye kadar veya bunların 
iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak, 

e) Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araçlar, taşınabilen veya 
taşınamayan mallar ile mülklere zarar veren sürücüler; 

1) Aracın, malın veya mülkün ilgilisini bulmak, 
2) Bulunamadığı takdirde araçların ve zarar verilen diğer şeylerin görünebilen ve uygun 

yerlerine düşmeyecek, kaybolmayacak şekilde yazılı bilgi bırakmak, 

3) En kısa sürede yetkililere haber vermek, 
zorundadırlar. 
Ancak; maddi hasarla sonuçlanan kazalarda; 
Kazaya karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırlarsa, 

durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. 
Bu şekilde bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın 

kendilerince doğrudan veya sigortaları tarafından karşılanacağını kabul etmiş sayılırlar. 
Ayrıca, yazılı tespit yapmış olsun veya olmasınlar sonradan yetkililerden kaza tespit 

tutanağı düzenlenmesini isteyemezler. 

Trafik Kazalarında Yükümlülük 
Madde 153- Karayollarında meydâna gelen trafik kazaları ile ilgili olarak; 
a) Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olanlar; 
1) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak, 
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2) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek, 
3) Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek, 

b) Yerleşim birimleri dışındaki akaryakıt istasyonlarını işletenler; 
Bu tesisler hakkında çıkarılmış olan Yönetmelikteki standartlara uygun ve her an 

kullanılabilir durumda sağlık malzemesi bulundurmak, 

c) Araç bakım, onarım, servis istasyonu, garaj ve otopark sahip veya sorumluları; 
1) Tesislerine; bakım, onarım için muhafaza veya park edilmek üzere bırakılan motorlu 

araçlardan, bir kaza geçirdiği belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunanları gecikmeden 
zabıtaya bildirmek, 

2) Bunları bir deftere (Ek: 38) işlemek, 
zorundadırlar. 

Trafik Kazalarına El Konulması 

Madde 154- Trafik kazalarına el konulmasında aşağıda gösterilen esas ve usuller 
uygulanır. 

a) Trafik kazalarına; 
1) Adli yönden gereği yapılmak üzere mahalli genel zabıtaca, 
2) Kaza nedenlerini, iz ve delillerini belirleyecek "Kaza Tespit Tutanağı" düzenlemek 

üzere de trafik zabıtasınca (polis veya jandarma), 

el konulur. 
Trafik zabıtasının görev alanı dışında kalan yerler ile el koyamadığı durumlarda, trafik 

kaza tespit tutanağı, örneğine uygun olarak mahalli zabıta tarafından düzenlenir ve bir örneği 
o yerin trafik zabıtasına gönderilir. 

b) Trafik kazalarında yolun trafiğe kapandığı hallerde; 
Trafik zabıtası ve genel zabıta; iz ve delilleri bozmayacak şekilde belirleyip 

işaretledikten ve gerekli tespitleri yaptıktan sonra, karayolunu trafiğe açmaya yetkilidir. 
Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü veya ölümle sonuçlanabilecek şekilde 

yaralanmalı bir kazaya neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor ve 
başka bir yoldan geçit verilemiyor ise; cumhuriyet savcısının gecikeceğinin anlaşılması 
halinde, gerekli işaretleme ve tespitler yapılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra yol 
trafiğe açılır. 

Trafik Kazalarına El Koyanların Görev ve Yetkileri 
Madde 155- Trafik kazalarına el koyan mahalli zabıta veya doğrudan el koymuşsa trafik 

zabıtası personeli, can, mal ve trafik güvenliği bakımından; 
a) Karayolunu kullananlar için ek bir tehlikenin oluşmasını önlemek üzere gerekli 

tedbirlerin alınması ve aldırılması, 
b) Varsa, yaralıların ilk yardımın yapılmasının ve yetkililerin uygun görmesi halinde 

bunların en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesinin sağlanması, 
c) Yolun trafiğe kapandığı hallerde gerekli işaretleme ve tespitleri yaparak bu 

Yönetmeliğin 154 üncü maddesindeki esaslara göre yolun trafiğe açılması, 

d) Mal güvenliği açısından; 
1) Araçların hasara uğratılmaması, araçlardaki eşya veya yükün alınmaması, 

kaybolmaması, 
2) Sahiplerinin veya yakınlarının izni olmadan, zorunlu hallerde bir tutanak 

düzenlenmeden araçların karıştırıp kurcalanmaması, içlerinin aranmaması, 
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3) Araç, eşya veya yük sahipleri ölmüş veya bunlarla ilgilenemeyecek derecede yaralı 
ve rahatsız iseler, araç, eşya ve yüklerin yerinde veya başka bir yere götürülerek muhafaza 
altına alınması için bunların nicelik ve nitelikleri ile korunacak yer ve koruyacak olanlar da 
belirtilmek suretiyle durumun bir tutanakla belgelendirilmesi, 

e) Örneğine uygun kaza tespit tutanağı düzenlenmesi, 
konularında görevli ye yetkilidir. 

Trafik Kazalarına ilişkin İşlemler 
Madde 156- Trafik Kazaları ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde aşağıdaki esas ve 

usuller uygulanır. 
a) Kaza tespit tutanağının düzenlenmesi; 
1) Örneğine uygun olarak; kaza yerinin durumu, iz ve deliller, kazaya karışan 

sürücüler, varsa ölü veya yaralılar, hasar veya zarar, gün ve saat ile gerekli görüleri diğer 
hususlar belirtilmek üzere düzenlenir ve olay yerinin durumu; bir Krokide gösterilir 

Tutanaklar; soruşturma, evrakına eklenmek, dosyasında saklamak ve sayısına göre 
taraflara verilmek üzere yeter sayıda düzenlenir. 

2) Trafik kazası tespit tutanağı düzenlemeye bu Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin (a) 
bendi gereğince trafik zabıtası ve genel zabıtanın görevli personeli yetkilidir. 

Tutanaklar en az iki görevli tarafından düzenlenir. Hafif yaralanmalı veya hasarlı 
kazalarda tek görevli tarafından rapor şeklinde de düzenlenebilir. 

Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçların karıştığı trafik kazalarında bir askeri 
temsilcinin bulundurulması mecburidir. 

3) Tutanak düzenleyenler, taraflar için kusur oranı belirtirler. 
4) Hasarla neticelenen önceden meydana gelmiş ve yerinden kaldırılmış araçlar için 

trafik zabıtası ve genel zabıtaca hasar tespitine dair kazaya karışanlara verilmek üzere tutanak 
veya rapor düzenlenmez. 

Bu durumlarda hasar tespitleri ilgililerin sigortalarına veya yetkili mahkemelere 
başvurmaları suretiyle yapılır. 

b) Kaza istatistikleri; 
1) Nedenleri incelenip araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması bakımından meydana 

gelen her kaza için örneğine uygun istatistik formu düzenlenir. 
2) İstatistik formlarının kaza tespit tutanağını düzenleyenler tarafından olay mahallinde 

doldurulması mecburidir. 
Bunlar her ilde şehiriçi trafik denetleme şubelerinde toplanarak il çapında ön 

değerlendirmesi yapıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
Emniyet Genel Müdürlüğünde, ülke çapında değerlendirmeye alınan istatistik 

formlarının bir örneği istenmesi halinde genel değerlendirme için Devlet İstatistik Enstitüsüne, 
diğer örneği özel istatistiklerin derlenmesi için Karayolları Genel Müdürlüğüne geri alınmak 
üzere verilebilir. 

Trafik Kazalarında Asli Kusur Sayılan Haller ve Sürücü Kusurlarının Tespiti 
Madde 157- Araç sürücülerinin trafik kazalarında asli kusurlu sayılacakları haller ile 

kusur durumlarının tespitine dair esas ve usuller aşağıda gösterilmiştir, 
a) Asli kusur sayılan haller; 

1) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, 
2) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı 

yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme, 
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3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol 
bölümüne girme, 

4) Arkadan çarpma, 
5) Geçme yasağı olan yerlerden geçme, 
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma, 
7) Şeride tecavüz etme, 
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, 
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama, 
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında 

park etme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama, 

12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park 
edilmiş araçlara çarpma. 

Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar. 
b) Sürücü kusurlarının tesbiti; 
Adli mevzuat ve yargılama hükümleri saklı kalmak üzere; trafik kazalarına karışan 

sürücülerin kusur oranları; olay bir bütün kabul edilip, 100 sayısı tam kötü puan alınarak 
değerlendirme suretiyle hesaplanır. 

Tam kötü puan; tek başlarına asli kusurlu hareketi yaptıkları tespit edilenler ile diğer 
trafik kural, kısıtlama, yasaklama ve talimatlarına uymayanlardan tam kusurlu sayılanlar 
dışında, taraflar arasında kusur durumlarına göre paylaştırılır. 

Asli kusurlu hareketin birden fazla sürücü tarafından yapıldığı hallerde de kusurun 
paylaştırılması usulü uygulanır. 

Ancak, Trafik Kanununun belirttiği temel kurallara, yasaklara, kısıtlamalara veya 
talimatlarına rağmen, 

Sürücünün veya yayaların kural dışı hareketleri veya taşıtların teknik arızaları, bir başka 
sürücüyü tehlikeye düşürme hallerinde sürücü, doğması muhtemel bir kazayı önlemek, can ve 
mal güvenliğini korumak amacı ile trafik zaruretleri, Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü 
temel kurallardan birini ihlal etmeyi mecbur kılmış ve bu davranış bütün tedbirlere rağmen bir 
kazaya sebebiyet vermiş ise bu araç sürücüsü asli kusurlu sayılamaz. 

Asli kusurlu hareketleri yapanların, bu hareketi yapmalarına, zorlayıcı bir başka hareket 
veya durumun varlığı açıkça tespit edilmedikçe kusur oranları düşürülemez. 

c) Trafik kazalarına karışan ve sürücüler dışında kalan kişilerin kusur durumları trafik 
kurallarına, kısıtlama, yasaklama ve talimatlara uymamadaki futum ve davranışlara göre 
belirlenir. 

Kaza mahallinde yapılan incelemeler sonunda tespit edilen iz ve delillere ilave olarak 
kazaya karışanların Olay hakkındaki ifadeleri ile varsa şahit ifadeleri, kusur tayininde dikkate 
alınır. 

Kaza İnceleme (Tahkik) Görevlileri ve Bilirkişiler 
Madde 158- Adli mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik kazalarında "Kaza Tespit 

Tutanağı" düzenleyenler ile bilirkişilik yapacak olanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır, 
a) Kaza inceleme "Tahkik" görevlileri; 
Trafik kazalarında olayı inceleyip gerekli tespitleri yaparak "Trafik Kaza Tespit Tutanağı" 

düzenlemek üzere trafik zabıtası veya genel zabıtanın trafik eğitimi görmüş bütün personeli 
yetkilidir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca da kaza inceleme kursları açılır. 
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b) Bilirkişilik; 
Trafik zabıtası veya genel zabıtanın trafik birimlerinde görevli personeli usul 

Kanunlarına göre görevlendirilmeleri veya yetkililerce seçilmeleri halinde, trafik kazalarında 
bilirkişilik yapar. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Hukuki Sorumluluk ve Sigorta 

İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Hukuki 
Sorumluluğu ve Sigorta 

Madde 159- İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki 
sorumluluğu ve araçların sigorta ettirilmesi bakımından, Karayolları Trafik Kanununun 85-111 
inci maddelerindeki hükümleri ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile ilgili "Karayolları Trafik 
Garanti Fonu Yönetmeliği" hükümleri uygulana. 

Karayolları Trafik Kanununun 104 üncü maddesi hükümlerine göre, motorlu araçları 
mesleki veya ticari amaçlar için elinde bulunduran teşebbüs sahiplerinin tutanakları defter 
örneği (Ek: 39)'da gösterilmiştir. 

Araçlar trafiğe çıkarıldığında, geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmış olan zorunlu 
mali mesuliyet sigorta poliçesinin araçta bulundurulması ve yetkililerin her isteyişinde 
gösterilmesi veya verilmesi mecburidir. 

DOKUZUNCU KISIM 
Adli Kovuşturma ve Cezaların Uygulanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Adli Kovuşturma 

Trafik Suçlarına Bakacak Mahkemeler 
Madde 160- Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen; 

a) Hafif para cezasını, 
b) Hafif para cezası ile birlikte; 
1) Hafif hapis cezasını, 
2) Belgelerin geri alınması ve iptali cezasını, 
3) İşyerlerinin kapatılması cezasını, 
gerektiren trafik suçlarına ilişkin davalara, aynı Kanunun 112 nci maddesindeki 

hükümler çerçevesinde trafik mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde yetkili bulunan 
sulh ceza mahkemelerinde bakılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cezaların Uygulanması 

Suç veya Ceza (Alındı veya İhbarname) Tutanağı Düzenlenmesi 
Madde 161- Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında; 

a) Emniyet Genel Müdürlüğünün; 
1) Trafik zabıtası personeli, 
2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki esaslara uygun olarak diğer birimlerdeki 

emniyet hizmetleri sınıfı personeli, 
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b) Jandarma Genel Komutanlığının bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi esaslarına göre 
yetkili kıldığı personeli, 

tarafından suç veya ceza tutanağı düzenlenir. 
c) Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kıldığı personeli tarafından Karayolları Trafik 

Kanununun 13,14,16,17,18, 35,47/a ve 65 inci maddelerine aykırı hareket edenler hakkında 
suç veya ceza tutanağı düzenlenir. 47 nci maddesinin (b), (e) ve (d) bendlerinde belirtilen kural 
ihlallerinin tespiti hallerinde, durum bir yazı ile gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik 
kuruluşuna bildirilir. 

Tutanaklar, mahkemelik olanlar için suç, para cezaları için ceza tutanağı olmak üzere iki 
şekilde olur. 

Tutanakların düzenlenmesine ve yapılacak diğer işlemlere ait uygulamalar Trafik Para 
Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler 
Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre yapılır. 

Tutanak Düzenleyenlerin Yükümlülüğü 
Madde 162-Tutanak düzenleyenler; 

a) Tutanaklarla ilgili olarak, 
1) Tutanaklara bağlı olduğu birimin adı bulunan kaşe damgayı basmak, bastırmak ve 

birimin adını yazmak, 
2) Adını, soyadını, görev ünvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan 

kaşe damgayı her nüshasına basarak imza etmek, 
3) Tutanaklar, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana imza ettirmek ve bir 

nüshasını vermek, 
4) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için imza etmedi, 
5) Tescil plakasına göre işlem için Kanunun 116 ncı maddesi, 
6) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında" 

yazarak kayıt koymak, 
7) Suça el koymaların birden fazla olması halında mahkemelik suç tutanağını en az 2 

görevli tarafından imzalamak, 
8) Yalnızca alındıların her sayfasını, bağlı olduğu kuruluşun resmi mührü ile 

mühürlemek, 
ile yükümlüdürler. 
b) Tutanaklar hakkında yapılacak işlemler; 

1) Mahkemelik suç tutanaklarının bir örneği 7 iş günü içinde yetkili mahkemeye, 
tutanakların kaydedildiği listeler örneğine uygun olarak tanzim edilir ve bilgisayar ortamına 
aktırılır. 

2) Trafik para cezası tutanakları, takip ve tahsil için 7 iş günü içinde ilgili mal sandığına 
gönderilir. 

3) Tutanakların birer örneği değerlendirme için ilgili birimde saklanır. 
4) Ceza puanlamasına esas olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları 

Genel Müdürlüğü yetkililerince düzenlenen tutanakların kaydedildiği listeler ilgili trafik zabıtası 
denetleme birimine gönderilir. 

Alındılarla (makbuz) tahsil edilen paralar, alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın her 
yedi günde bir saymanlık veznesine yatırılır. 
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Diplomatik Muafiyeti Olanlar Hakkında Suç veya Ceza Tutanağı Düzenlemesi 
Madde 163- Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca diplomatik muafiyeti 

olan yabancı kişiler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlenmesini gerektiren durumlar ile 
çeşitli ülkelerdeki değişik uygulamalar dikkate alınarak trafik görevlilerince yapılacak işlemlerin 
yürütülmesi ve uygulanması esasları İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirilir. 

Para Cezalarının ödeme Şekli 
Madde 164- Yetkililer tarafından para cezalarını hemen ödemeyenler için, "Trafik Ceza 

Tutanağı" düzenlenir. 

Bu ceza tutanaklarında yazılı trafik cezaları Maliye Bakanlığının sayman mutemetlerine 
veya mal sandıklarına ve Trafik Kanununun 114 üncü maddesine göre yetkili kılınmış 
görevlilere ödenebileceği gibi, Posta İşletmesi idaresine veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı 
bankalara ödenebilir. 

Banka veya posta ile yapılan ödemelerde paranın bankaya yatırılma veya postaya 
veriliş tarihi ödeme tarihi sayılır. 

Para Cezalarının Ödeme Süresi 
Madde 165- Alındı karşılığı tahsilat derhal yapılmadığı takdirde, düzenlenen ceza 

tutanağının bir örneğinin ilgiliye verildiği veya tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde 
ödenmesi gerekir. 

10 gün içinde ödenmeyen para cezaları 2 katına çıkar ve ödeme süresi 10 gün daha 
uzar, bu süre içinde de ödenmeyen para cezaları 3 katına çıkar. 

Uzama süresi içerisinde de ödenmeyen para cezaları 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
göre 3 kat olarak takip ve tahsil edilir. 

Tescil Plakalarına Göre Tutanak Düzenlenmesi 
Madde 166- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yetki verdiği trafik zabıtası, trafik 

zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis, polisin ve trafik teşkilatının görev 
alanı dışında kalan yerlerde de jandarma; trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman 
jandarmalar tarafından; 

a) Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park 
edilen araçlara, 

b) Trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, sürücüsü tespit 
edilemeyen araçlara, -

c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/1-2, 31/b, 36/son ve 49 uncu maddeleri 
hükümlerine uymayan araçları kullanan sürücüler, aynı zamanda araç sahibi değilse, araç 
sahiplerine aynı miktar kadar, 

tescil plakasına göre tutanak düzenlenir. 
Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili personeli tarafından, Kanunun 13, 14, 16, 17, 

18, 35, 47/a ve 65 inci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç veya ceza 
tutanağı düzenlenir, 47 nci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin 
tespiti halinde, durum bir yazı ile gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik kuruluşuna 
bildirilir. 

Tescil plakasına göre tanzim edilen tutanaklar "Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve 
Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliği"nin 10, 
11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre takip ve tahsil edilir. 
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Ceza Puanı Nedeniyle Sürücü Belgelerinin Geri Alınması 
Madde 167- Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiilden dolayı haklarında ceza 

uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için (Ek: 35)'deki "Ceza Puanı Cetvelinde belirlenen 
ceza puanları verilir. 

a) Uygulama esasları; 
Trafik suçunun işlendiği tarihten; geriye doğru 1 yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait 

ceza puanı toplamı 100 sayıyı aştığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezince tespit 
edilen sürücülerin, sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır. 

Ayrıca, herhangi bir sürücü kursunda veya resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda 
halkın veya sürücülerin hizmet için eğitimlerinin yapıldığı yer ve zamanlarda veya trafik 
denetleme kuruluşlarında verilen ceza puanlarında ağırlıklı olan konular esas alınarak, İçişleri 
Bakanlığının belirleyeceği esas ve usullere göre ve takdir edeceği süre kadar nazari veya 
uygulamalı veya her ikisinden birden trafik eğitimine tabi tutulabilirler. 

b) Ceza puanlarının hesaplanması, belgelerin geri alınması ile ilgili yapılacak işlemler, 
1) Sürücülerin işlediği trafik suçu için, işlenmiş olan suçun özelliğine göre birden 15'e 

kadar ceza puanı verilir ve sicillerine kaydedilir. 
2) Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümlerine göre cezai işlem yapılan sürücüler 

hakkında "Ceza Puanları Bildirim Listesi" tanzim edilerek, bilgisayar ortamına aktarılmak ve 
sürücü sicillerine kaydedilmek üzere ilgili trafik zabıtasına bildirilir. 

Suç işleyen sürücülerin almış oldukları ceza puanları, uygulamaya başlama tarihi esas 
olmak şartıyla ve son suç tarihinden başlamak üzere geriye doğru 1 yıl içindeki ceza puanları 
toplanır. 

Ceza puanları toplamı 100 sayısını (100 dahil) aşan sürücüler tespit edilerek haklarında 
işlem yapılmak üzere bilgisayar kayıtları esas alınarak hazırlanan "Ceza Puanı Çizelgelerine 
istinaden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118 inci maddesine göre birinci defada 2 
ay süre ile geri alınır ve Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine göre eğitime tabi tutulur. 

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay 
süre ile geri alınarak, psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi 
tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, 
süresi sonunda iade edilir. 

1 yıl içinde 3 defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz 
olarak iptal edilir. 

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin 
sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır. 

Geri alma işlemleri sürücü belgesinin verildiği, belge sahibinin ikamet ettiği veya 
işyerinin bulunduğu yerdeki mahalli zabıta ile trafik zabıtası tarafından yürütülür. 

Geri alınacak olan sürücü belgeleri, geri alınırken ve süresi sonunda geri verilirken 
durum bir tutanakla tespit edilir. 

* 3) 100 ceza puanına ulaştığı tarihte bu puanın üstünde tespit edilen ceza puanı sayıları 
daha sonraki ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmaz. 

4) 100 ceza puanını doldurduğu tarih ile sürücü belgesinin geri alınma işleminin 
başlatıldığı tarihler arasında araç kullanarak ceza puanı alan sürücülerin, almış oldukları bu 
ceza puanları, daha sonraki ceza puanı hesaplamasında da değerlendirmeye alınır. 

Geri alınma süresi içinde araç kullandığı tesbit edilenlere Kanunun 118 inci maddesi 
hükümleri uygulanır. 



Sürücü Belgesi Alındıktan Sonra Çeşitli Suçlardan Mahkum Olanların Sürücü 
Belgelerinin Geri Alınması Esasları 

Madde 168- Sürücü belgesi alındıktan sonra çeşitli suçlardan mahkum olanların 
sürücü belgelerinin geri alınması esasları ile yapılacak işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Sürücü belgeleri mahkeme kararı ile geri alma işlemleri; 
1) Belge sahibinin; Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 

maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 
29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci 
maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan mahkumiyeti halinde süresiz olarak 
geri alınır. 

2) Diğer suçlardan mahkumiyet halinde ise, ceza süresini geçmemek üzere geçici 
olarak geri alınabilir. 

Mahkeme kararındaki geçici geri alma hükmünün uygulanması hürriyeti bağlayıcı ceza 
hükümlerinin infazından sonra yerine getirilir. 

b) Geri alınma işlemlerinin yürütülmesi; 
1) Geri alma işlemleri; belgenin verildiği ve belge sahibinin ikametgah ve işyerinin 

bulunduğu yerdeki mahalli zabıta ile trafik zabıtası tarafından işbirliği halinde yürütülür. 

2) Mahkeme kararını alan mahalli zabıta, karar örneğini veya özel bir bilgiyi trafik 
zabıtasına verir, trafik zabıtası da bu bilgiyi kayıtlarına alır, ilgililere duyurur ve bilgi işlem 
merkezine aktarır. 

3) Geçici olarak geri alınacak sürücü belgeleri, geri alınırken ve süresi sonunda geri 
verilirken gerekli tutanakların trafik zabıtasınca düzenlenmesi zorunludur. 

ONUNCU KISIM 
Trafik Eğitimi-Sürücü Kursları-Çocuk Trafik Eğitim Parkları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Trafik Eğitimi ve Denetimi 

Trafik Eğitimi ve Denetiminde Genel Esaslar 
Madde 169- Öğretim kurumları dışında, gerçek ve tüzel kişilerin karayolunu 

kullananların eğitimi ile ilgili çalışmaları, konu ve kapsam yönünden tesbiti ve uygulama 
yönünden denetlemeye, Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Karayolu Trafik Günü ve Haftası 
Madde 170- Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların 

eğitimindeki önemi vurgulamak, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını 
artırmak amacı ile; 

a) Her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü "Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği 
Günü", 

b) Bu günü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası", 
olarak değerlendirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sürücü Kursları ve Çocuk Trafik Eğitim Parkları 

Sürücü Kursları 
Madde 171- Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucu sertifika 

vermek, trafik ile ilgili öğretim ve eğitim yaptırmaya ilişkin esas ve usuller Milli Eğitim 
Bakanlığınca çıkarılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ile belirlenir. 
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Çocuk Trafik Eğitim Parkları 
Madde 172- Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve 

kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Mitli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak "Çocuk 
Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği" esaslarına göre il özel idareleri ve belediyeler ücretsiz 
çocuk eğitim parkları yapar. 

Belediyeler, gerçek ve tüzel kişilerin çocuk trafik eğitim parkı yapmasına da izin verir. 

ONBİRİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Karayolu Trafiğinin Düzenlenmesi ve Denetimi 
Madde 173- Olağanüstü hal ve savaşta hazırlanmış planlara veya mevcut duruma 

göre, askeri trafik için kullanılacak karayolları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. 
Olağanüstü Hal ve Savaşta; 
a) Askeri trafiğe ayrılan karayollarında trafiğin yönetimi, düzenlenmesi ve denetimi 

askeri kişilerce yerine getirilir. 
b) Askeri ve sivil trafiğin kullandığı karayollarının kesiştiği, aktarma ve geçitlerin 

yapıldığı bölümlerde, görevli trafik zabıtası ve yetkili genel zabıta personelince, askeri 
görevlilerin isteklerine uyulur. 

c) Askeri yönetimde olan karayolunda; karayolunu kullanan sivil kişiler asker 
görevlilerin, sivil yönetiminde olan karayolunda da asker kişiler, trafik görevlilerin talimatlarına 
uymak zorundadırlar. 

Olağanüstü hallerde ve savaşta uygulamak üzere hazırlanan planlarla ilgili olarak; 
yapılacak manevra ve tatbikatlarda, düzenleme ve yönetimi denemek üzere Genelkurmay 
Başkanlığınca uygulamalar yapılabilir. 

Bu uygulamalar sırasında, personel ve araç seferberliği, yedek parça ve malzeme 
stoku, yapıların kullanılması ve komuta kademeleri konularındaki faaliyetler de 
değerlendirilebilir. 

Terkedilen, Hasara Uğrayan veya Uzun Süre Park Edilen Araçlar 
Madde 174- Karayolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk 

edilmiş veya hasara uğramış araçları, durumu bir tutanakla tespit ederek kaldırıp götürmeye 
trafik zabıtası yetkilidir. 

Yabancı plakalı araçların kaldırılması halinde gerekli olanlar için gümrük mevzuatına 
göre işlem yapılır. 

Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu 
Madde 175- Trafik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan fon, "Trafik Hizmetleri 

Geliştirme Fonu Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına uygun olarak işletilir. 

Basılı Kağıt ve Tescil Plakalarının Basım ve Dağıtımı 
Madde 176- Karayolları Trafik Kanununun 131 inci maddesi hükmü uyarınca; 

a) Trafik şube veya bürolarında ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılma izni verilmiş motorlu 
taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerler tarafından verilmesi ve kullanılması 
gereken basılı kağıt ve tescil plakalarının; 

1) Cins ve çeşitleri; İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca, 
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2) Satış bedelleri; İçişleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarıyla Türkiye Şoförler ve 

Otomobilciler Federasyonunca belirlenir. 
b) Bunların cins, çeşit ve satış bedellerinin tespitinde, basım ve dağıtımında aşağıdaki 

esas ve usuller uygulanır. 
1) Cins ve çeşitleri; bu Yönetmelikte ve diğer yönetmeliklerde gösterilenlerden gerekli 

görülerek seçilen yazışma, form, çizelge, cetvel ve benzeri kağıtlardan oluşur. 
2) Satış bedelleri; maliyetleri ve dağıtım masrafları dikkate alınarak her biri için satış 

fiyatı belirlenir ve kağıtlar üzerinde gösterilir. 
3) Basılı kağıtların ve tescil plakalarının basımı ve dağıtımı Türkiye Şoförler ve 

Otomobilciler Federasyonu tarafından yapılır. 

c) Bunların belirlenen esaslara uygun şekilde bastırılmasından her an hizmete hazır 
şekilde bulundurularak dağıtımından Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
sorumludur. 

d) Basılı kağıt ve tescil plakalarının basım ve dağıtımında uygulanacak diğer esas ve 
usuller ile ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunca bir protokolle düzenlenir. 

e) Bunlardan kıymetli kağıt durumunda olan tescil belgesi, trafik belgesi ile sürücü 
çalışma belgesi, Maliye Bakanlığınca bastırılarak iş sahiplerine verilmek üzere dağıtımı 
sağlanır. 

Sürücü belgeleri ise Emniyet Genel Müdürlüğünce bastırılarak dağıtılır. 

Araçların Trafiğe Çıkarılmalarında Kısıtlama ve Yasaklamalar 
Madde 177- Trafiğin ve karayolu yapısının büyük ölçüde etkilendiği karayollarında 

İçişleri Bakanlığınca; 

a) İkili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile karayoluyla uluslararası yolcu ve eşya 
taşıma esaslarına ait mevzuat hükümleri saklı tutulmak, 

b) İlgili kuruluşların da katkısı ile inceleme, araştırma, etüt ve sayımlar yapılarak teşkil 
edilmek, 

c) Zamanı , süresi, yeri, gün ve saatleri belirlemek, 
d) Bayındırlık ve İskan, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alınmak, 
e) Yabancı ülke araçları için ilgili ülkelere duyurulmak üzere Dışişleri Bakanlığı, yurtiçi 

taşıma yapan araçlar içinde TRT ve basın-yayın organları aracılığı ile ilan edilmek, 
şartıyla uluslararası ve yurtiçi taşımalar kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. 

Okul Geçidi Görevlisi 
Madde 178- İlk ve orta dereceli okul öğrencilerinin okul önlerinde ve geçitlerinde 

güvenli şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla, trafik zabıtasınca verilmiş belgesi 
bulunan ve özel kıyafet ve işaret taşıyan görevliler görevleri sırasında bu yerde sevk ve idare 
etmeye görevli ve yetkilidirler. 

Okul geçidi görevlisinin seçimi, eğitimi, görev ve yetki ve sorumlulukları aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Okul geçidi görevlisi olma şartları ve seçilme esasları; 
1) İlk ve orta dereceli okullarda istekli öğretmenler, veliler ile 11 yaşını bitirmiş 

öğrenciler okul geçidi görevlisi olabilirler. 
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2) Okul geçidi görevlisi olma şartlarına haiz olan öğretmenler ile öğrenciler bu isteklerini 

mensup olduğu okul müdürlüklerine, veliler ise, il emniyet müdürlüklerine yazılı olarak 
bildirirler. 

3) Okul müdürlerince tespit edilen araçların müracaatları bağlı oldukları il milli eğitim, 
müdürlükleri kanalıyla il emniyet müdürlüğüne bildirilir. 

4) Müracaatta bulunan adaylar, il emniyet müdürlüğünün koordinatörlüğünde şehiriçi 
trafik denetleme şube müdürü, bölge trafik şube müdürü ile milli eğitim müdürlüğünün tayin 
edeceği iki eğitim uzmanından oluşan komisyonca seçilirler. 

Seçim sırasında, adayların trafik hizmetlerine olan yakınlığı ile yetenek ve kabiliyetlerine 
bilhassa özen gösterilir. 

5) Okul geçidi görevlisi olması uygun görülen adaylar, her iki kuruluşun uygun göreceği 
yer ve zamanda trafik zabıtasınca pratik ve uygulamalı eğitimden geçirilirler. 

Eğitim sırasında trafik kuralları, trafik işaret, levha ve cihazları, trafiğin sevk ve 
idaresinde dikkat edilecek esas ve usuller, taşıtların durdurulması ve yönlendirilmesi sırasında 
cari ve mal güvenliği açısından dikkat edilecek emniyet tedbirleri ile yayaların taşıtlara, 
taşıtların ise yayalara karşı geçiş önceliği hakkının nasıl ve ne şartlar altında kullanılabileceği 
konuları öğretilir. 

Uygulamalı eğitim sırasında geçit görevlisinin vereceği işaret ve yön tayini esasları, 
görevlinin okul önlerinde veya geçitlerde kendi can güvenliğinin korunması amacıyla 
bulunabileceği yer ve noktalar yetkili bir memurun gözetiminde uygulamalı olarak yaptırılır. 

6) Pratik ve uygulamalı eğitim sonucunda başarılı görülen ve müstakilen bu geçitlerde 
görev yapabileceği anlaşılan adaylara, eğitim görevlilerince, bir eğitim çizelgesi düzenlemek 
suretiyle bilgi ve yetenekleri dikkate alınarak, başarı durumları orta, iyi veya pekiyi olarak 
bildirilir ve imza edilir. Başarı belgeleri trafik şube müdürlüklerinde muhafaza altına alınır. 

7) Başarılı olan adaylara Emniyet Genel Müdürlüğü adına il emniyet müdürü tarafından 
imzalanan ve esasları (Ek: 36)'da belirtilen "Okul Geçidi Trafik Görevlisi" belgesi verilir. 

b) Okul geçidi görevlilerinin çalışma usul ve esasları; 
1) Okul geçidi görevlileri ikamet etmiş olduğu il hudutları içerisinde, ikamet veya işyerine 

yakın olan okul önü veya geçitlerinde görev almaları esastır. Bunlardan, öğretmenler veya 
öğrenciler bulunduğu okul önlerinde görevlendirilirler. Kimlerin hangi okul önü veya 
geçitlerinde ve hangi saatlerde görev alacağı, öğrencilerin giriş ve çıkış saatleri dikkate 
alınarak okul müdürlükleri tarafından tespit edilmek suretiyle, trafik şube müdürlüklerine 
bildirilir. 

Okul geçidi görevlilerinin görev yeri ve zamanı il trafik denetleme şube müdürlükleri ile 
okul müdürlükleri tarafından defter kayıtlarına geçirilir. 

2) Okul geçidi görevlileri kendilerine tayin edilen bu görev yerleri dışında görev 
yapamazlar. 

3) Okul geçidi görevlileri, görevli olduğu geçit veya okul önlerinde, öğrencilerin güvenli 
şekilde karşıdan karşıya geçişlerini veya okul giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla taşıt 
trafiğini gerektiğinde durdurma yetkilerine sahiptirler. 

Taşıt sürücüleri de görevlinin vereceği işaret ve talimata uymak zorundadırlar. 
Verilen talimat veya işarete uymayan sürücülerin kullandığı taşıtların plakaları tespit 

edilmek suretiyle trafik zabıtası, suçun işlendiği yer, zaman ve işlenen suçun niteliğine göre 
işlem yapmak zorundadır. 
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Trafik zabıtası yapılan bu duyuru üzerine sürücünün eylemine uyan madde hükmüne 
göre işlem yapmak zorundadır. 

4) Okul geçidi görevi fahri bir görev olup, bu hizmetin karşılığında ücret talep edilmez. 

5) Görevliler önemli bir mazeretleri bulunmadığı sürece görev yerlerine zamanında 
gelmek zorundadırlar. Ancak, sağlık veya diğer mazeretleri sebebiyle geçici bir süre görev 
alamayacak olanlar bu mazeretlerini il trafik şube müdürlüklerine ve okul müdürlüklerine 
bildirirler. 

6) Okuldan mezun olan öğrenciler veya zorunlu nedenlerle yer değiştiren öğretmenler 
ve öğrenci velileri, bu durumu ilgili trafik şube müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. 

7) Tayin veya zorunlu nedenlerle başka il veya ilçelere ikametini nakleden görevliler 
istekleri halinde kendilerine verilen okul geçidi trafik görevlisi kartı ile bulunduğu il trafik 
denetleme şube müdürlüklerine müracaat etmek suretiyle görev alabilirler. Bu halde trafik 
şube müdürlükleri bu talebi yerine getirmek zorunda olup, bu Yönetmeliğin öngördüğü 
hükümler doğrultusunda işlem yaparlar. 

8) Okul geçidi görevlilerinin görevleri sırasında karşılaşabileceği güçlükler dikkate 
alınarak mahalli trafik zabıtasınca denetlenir ve gerektiğinde yardım edilir. 

Görevlerini ifada yetersiz kalan veya görevine gelmemeyi itiyat haline getirenlere trafik 
zabıtasınca ihtar edilir, bu tutum ve davranışlarını devam ettirenlerin görevlerine il emniyet 
müdürünün onayı ile son verilir ve kendilerine verilir, Okul Geçidi Görevli Belgesi iptal edilir ve 
ilgili okul müdürlüğüne bilgi verilir. 

c) Okul geçidi görevlilerinin kıyafetleri ve taşıyacağı işaretler aşağıda gösterilmiştir. 
1) Okul geçidi görevlileri görevleri sırasında beyaz reflektif bantlı yelek ve şapka 

giyerler. 
Reflektif yeleğin önünde ve arkasında trafik branşı işareti ve şapka alt kenarında kırmızı 

bezden üzerinde beyaz harflerle "TRAFİK" yazılı reflektif birer bant bulunur. 
Okul geçidi görevlileri kışın, (mevsim şartları dikkate alınarak) palto veya pardüsü ile 

üzerine reflektif bant giyerek görev yapabilirler. 

2) Okul geçidi görevlileri; görevleri sırasında taşıt ve yaya trafiğini sevk ve idarede 
kullanmak üzere bir tarafı yeşil, diğer tarafı kırmızı renkte olan işaret çubuğu taşırlar. 

İşaret çubuğunun yeşil zeminli olan tarafına büyük harflerle "GEÇ", kırmızı renkte olan 
tarafına "DUR" kelimeleri yazılır. "GEÇ" ve "DUR" kelimeleri beyaz harflerden oluşur. 

İşaret çubuğunun her iki zemini yansıtıcı özelliğe sahip olabileceği gibi, ışıklı da olabilir. 
İşaret çubuğunun "DUR" ve "GEÇ" kelimelerinin yazıldığı kısımları asgari 20 cm. 

çapında daire, elle tutulacak kısmı ise 30 cm. uzunluğunda ve beyaz renkte olur. 
Okul geçidi görevlilerinin özel giysileri ile kullanacakları araç ve gereçler, görevi veren 

okul idaresi tarafından temin ve tevzi edilir. 
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ONİKİNCİ KISIM 
Kaldırılan ve Son Hükümler 

Ekler 
Madde 179- Bu Yönetmelik ekinde yer alan ekler; Yönetmeliğe dahildir. 

Kaldırılan Hükümler 
Madde 180 - 18.06.1985 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği ile bu 

Yönetmelikteki ek ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- 2918 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği târihten önce edinilmiş ve çeşitli 
sebeplerle tescili yapılmamış olan tarımda kullanılan lastik tekerlekli traktörler ile varsa bunlara 
ait römork ve yarı römorklar ile motorlu bisiklet ve motosikletlerin tescil işlemleri, bu Kanunda 
değişiklik yapan 4199 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde tamamlanır. 
Bu süre gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca 1 yıla kadar uzatılabilir. 

Geçici Madde 2- 2918 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı yapılmış 
olan araçların trafikte ve vergi kaydında malik olarak görülen eski sahiplerinin, bu Kanunda 
değişiklik yapan 4199 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde noterlikçe 
düzenlenen satış belgesi ile trafik şube veya bürolarına müracaatları halinde, önceki malik 
adına olan kayıt ve tescil işlemi silinerek son malik adına kayıt ve tescil işlemi yapılır. Ayrıca 
bu işlem, ilgili vergi dairesine bildirilir. 

Geçici Madde 3- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin 4199 
sayılı Kanunla değişik (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D, E sınıfı sürücü belgesi alacak 
olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı 
31.12.1999 tarihine kadar aranmaz, İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır. 

Yürürlük 
Madde 181 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 182- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve Iskan ve Ulaştırma 

Bakanları yürütür. 
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1 SAYILI CETVEL 
Araçlarda Bulundurulması Gereken Teçhizat ile Bunların Niteliklerini 

Gösteren Cetvel 
A) MOTORSUZ TAŞITLAR 
Taşıt Teçhizat Durum ve Nitelikleri 

El arabaları 
(karayollarına 
çıkan) 

Gövde 

Fren 

Ön ışık 
reflektör 

veya 

Göze çirkin görünmeyecek, taşınan 
maddeler yere dökülmeyecek veya akmayacak 
şekilde imal edilmiş olacak. 

Zincir şeklinde olacak, arabayı tespit 
edebilecek. 

Sol yanı belirtecek şekilde, 1 adet beyaz 
renkte olacak. 

Arka ışık veya Sol yanı belirtecek şekilde, 
reflektör kırmızı renkte olacak. 

1 adet 

Hayvanla Koşum teçhizatı Koşumlar, ayar ve tanzim edilebilir 
çekilen şekilde, dizgin sağlam olacak; ısırma ihtimali 
arabalar bulunan hayvanlarda ağızlık bulunacak; nallar 

kışın buz çivileriyle mücehhez olacak veya 
şehir içlerinde, kaymayı önleyecek şekilde, 
lastik, çuval gibi malzeme ile sarılacak. 

Ön ışık Sol dış yanda, bir veya her iki yanda 
birer adet lamba bulunacak, beyaz renkte ışık 
verecek. 

Bisiklet ve 
motorlu 
bisiklet 

Arka ışık 
reflektör 

Fren 

veya 

Dingil uçları 

Far 

Kuyruk lambası 
veya reflektör 

Sol dış yanda, bir veya her iki yanda 
birer adet kırmızı ışık veren lamba veya sağda 
ve solda birer adet kırmızı reflektör bulunacak. 

Tekerleklerden birine veya bir kaçına 
tatbik edilecek arabanın kontrolünü sağlayacak 
ve yerinde tespit edebilecek; tekerleğin yolu 
bozmasına sebebiyet vermeyecek ve devamlı 
olarak yere sürtmeyecek. 

Tekerlek poyralarından dışarı 
taşmayacak. 

Beyaz ışık verecek ve 20 metre önü 
aydınlatabilecek evsafta, önde, 1 adet lamba 
olacak. 

Arkada, 1 adet, kırmızı renkte ışık veren 
lamba veya kırmızı reflektör olacak. 

Fren Emniyetle durmayı sağlayabilecek; ön 
ve arka tekerleklere kumanda edecek, 
birbirinden ayrı 2 adet olacak. 



— 445 — 

Taşıt Teçhizat Durum ve Nitelikleri 
İhbar aleti 

Sandık (yük 
taşıyanlarda 
bulunan) 

Normal olarak 30 metreden 
duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya 
benzeri ses aleti olacak. 

Sürücünün rahat ve emniyetle görüşüne 
ve kullanmasına engel teşkil etmeyecek, 
genişliği, 2 tekerleklilerde 80 cm, 3 
tekerleklilerde 160 cm.'yi geçmeyecektir. 

B) MOTORLU TAŞITLAR 

Motorlu taşıtlarda bulundurulması zorunlu teçhizat ile bunların özellikleri "Araçların İmal, 
Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik" ile "Araçların Muayeneleri İle Muayene 
İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik" de gösterilmiştir. 

Araçların bu yönetmeliklerde belirlenmiş niteliklere uygun olması mecburidir. 

C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TEÇHİZAT 

Teçhizat Kullanıldığı araç 

İç lamba 

Durum ve Nitelikleri 

Ücretle yolcu 
taşıyan motorlu 
taşıtlarda 

Taşıtın içini aydınlatacak, 
sürücünün gözünü almayacak, beyaz 
ışıklı olacak. 

Taksimet Taksi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit 
re otomobillerinde edilen özelliklere sahip olarak imal edilmiş 

olacak, yolcu tarafından görülebilecek 
şekilde araç içerisinde monte edilmiş ve 
her zaman kullanılır durumda 
bulunacaktır. 

Takoğraf Otobüs, kamyon 
ve çekicilerde, 

Ayırıcı 
işaretler 

1-Taksi otomobilleri 

Sürücünün araç kullanma, 
dinlenme süreleri ile araç kullanırken 
yaptığı hızı belirleyecek, nitelikleri 
fonksiyonları ve teknik özellikleri 
bakımından Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanan takograf teknik 
şartnamesine uygun olacaktır. 

Kenarları 105x320 mm. ebadında, 
ışık geçiren 3 mm. kalınlığında, krom 
sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiş 
her iki yüzünde "TAKSİ" yazılı bulunan, 
çelik veya eloksalli alüminyumdan imal 
edilmiş bağlantı ayağı ile aracın üzerine 
monte edilmiş olacaktır. 
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Teçhizat Kullanıldığı araç Durum ve Nitelikleri 

2-Dolmuş 

otomobilleri 

3- Okul taşıtları 

4- Sürücü adayı 
belgesi ile kullanı
lacak araçlar 

5- Genişliği 250 
santimetreyi geçen 
ve münhasıran ta
rım işlerinde kul
lanılmak üzere imal 
edilmiş araçlar, yol 
bakım araçları, iş 
makineleri, kurtarıcı 
araçlar, bunları ta
şıyan özel taşıyıcı 
araçlar, tarım ürün
leri taşıyan ve lastik 
tekerlekli traktörle 
çekilen römorklar 
ve hayvanla çekilen 
arabalar ve Kara
yolları Genel Mü
dürlüğünden izin a-
lınarak trafiğe çıka
cak araçlar 

Ayrıca TAKSİ kelimesinden başka 
hiçbir yazı bulunmayacak, geceleri boş 
iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden 
söndürülebilecek şekilde imal edilmiş 
olacaktır. 

Taşıtı, ön cam hariç olmak üzere 
camların hemen altından çevreleyen, 
numunesine uygun zıt renkte ve 10 
santimetre genişliğinde düz bir kuşak 
bulunacaktır. 

Ayrıca, taşıtın tavanının üst ön 
kısmında çalıştığı hattı gösteren 
numunesine uygun bir levha bulunacaktır. 

Taşıtın arkasında "OKUL TAŞITI" 
yazısını havi numunesine uygun renk, 
ebat ve şekilli bir kuşak ile ayrıca öğrenci 
indirilip bildirilmesi sırasında kullanılacak 
en az 30 santimetre çapında olup, 
üzerinde siyah "DUR" yazılı kırmızı ışıklı 
bir lamba bulunacaktır. 

Taşıtın ön ve arkasından, 
kullananın aday olduğunu gösterecek 
şekilde numunesine uygun levha 
bulunacaktır. 

Bu araçların trafiğe çıkışlarında, ön ve 
arkalarına en az 150 metreden 
görülebilecek ve en az 50 metreden rahatça 
okunabilecek şekilde yansıtıcı malzeme ile 
kırmızı zemin üzerine beyaz harflerle 
yazılacak ve en az 180x24 santimetre 
ebadında (Geniş Araç), (Geniş Yük), (Uzun 
Araç), (Uzun Yük), (Geniş ve Uzun Yük) ve 
(Geniş ve Uzun Araç) ibareleri yazılı birer 
levha bulunacaktır. 
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Teçhizat Kullanıldığı araç Durum ve Nitelikleri 

Arka işaret 
levhası 

Traktör römorkları, 
kamyon ve çekiciler 

Traktör römorkları, kamyon ve çekicilerin 
arka kısımlarına, Avrupa Topluluğu 
Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu 
Regülasyonları E C E 69 ve E C E 70'e uygun 
iki adet işaret levhası takılır. 

Yangın 
söndürme 
cihazı 

Yedek 
malzeme 
ve takımlar 

Reflektör 

Engel 
işareti 

Stepne 

Tekerlek 
takozu 

Otomobil, mini
büs, kamyonet, 
otobüs, kamyon, 
çekici ve tehlikeli 
madde taşıyan 
bütün araçlar 

Otomobil, mini
büs, otobüs, kam
yonet, kamyon, 
çekici araçlar, lastik 
tekerlekli traktör 

Bütün motorlu araç
lar (Motosiklet ve 
motorlu bisiklet 
hariç) 

Otobüs, kamyon ve 
çekiciler 

Şehirlerarasında 
yolcu taşıyan (mo
tosiklet) ve lastik te
kerlekli traktör ha
riç) bütün motorlu 
araçlar 

Otobüslerde ve 
azami yüklü ağırlığı 
3.5 tondan fazla 
motorlu araçlarda 
(paletli araçlar 
hariç) ve azami 
yüklü ağırlığı 750 
kg.dan fazla iki 
dingilli römorklar 
(yarı römorklar 
hariç) 

Araçların İmal, Tadil ve Montajı 
Hakkındaki Yönetmelikte gösterilen adet ve 
nitelikte olacaktır. 

Kriko, bijon anahtarı, dış ışık 
donanımı için birer adet yedek ampul, 
pense, tornavida, seyyar lamba veya el 
feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift 
patinaj zinciri, çekme halatı. 

Normal hava şartlarında en az 150 
metreden net olarak görülebilecek kırmızı 
ışık yansıtan veya veren, numunesine 
uygun en az 2 adet gereç bulunacaktır. 

Karayolu üzerinde arıza veya uzun 
süreli bırakılması halinde, normal hava 
şartlarında en az 150 metreden net olarak 
görülebilecek, 150x25 cm ebadında ve 
Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa 
Ekonomik Komisyonu Regülasyonlarından 
E C E 70'deki teknik şartlara uygun bir adet 
engel işareti bulunacaktır. 

Daima kullanılabilir durumda 
bulundurulacaktır. 

1 adet bulunacaktır. Bunlar gereği 

kadar tesirli ve kolay kullanılır olacaktır. 
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Teçhizat Kullanıldığı araç Durum ve Nitelikleri 
Tekerlek 
takozu 

Lastiksiz 
tekerlek 

Emniyet 
kemeri 

Koruma 
başlığı 

Koruma 
gözlüğü 

Reflektif 
işaret 

Üç veya daha 
fazla dingilli motorlu 
taşıtlarda, yarı rö
morklarda ve azami 
yüklü ağırlığı 750 
Kg.dan fazla olan 
tek dingilli römork
lar 

Azami sürati 
saatte 10 kilo
metreden az olan 
araçlarda kulla
nılabilir. 

Otomobil ve tescil 
bakımından oto
mobil gibi işlem 
gören arazi taşıtları 
ile minibüsler. 

Motorlu bisiklet ve 
motosiklet (Yük 
motosikleti hariç) 

Motosiklet ve mo
torlu bisiklet (Yük 
motosikleti hariç) 

Bisiklet, motorlu 
bisiklet ve 
motosiklet 

2 adet bulunacaktır. Bunlar gereği 
kadar tesirli ve kolay kullanılır olacaktır. 

Sağır ve Otomobil 
dilsizlerin 
araçlarını 
belirten işa
ret 

Sağır ve Otomobil 
dilsizlerin 
geriyi 
görme 
aynaları 

Yola temas eden kısmının 1 santimetre 
genişliğine düşen statik yük 125 kilogramı 
geçmeyecek; çivi gibi yola zarar verecek 
şekilde bulunmayacak, kenarları 
yuvarlatılmış olacaktır. 

13.9.1995 tarihinden itibaren otomobil 
ve tescil bakımından otomobil gibi işlem 
gören arazi taşıtlarında sürücüsü ile ön ve 
arka koltuklarda, minibüslerde ise 
sürücüsü ile ön koltukta oturan yolcular 
için; Türk Standartları Enstitüsünün T S 
199/1 Standardına uygun nitelikte 
olacaktır. 

Sürücü ve taşınması halinde 
yolcular için; yanmayacak ve başı, ısı, 
çarpma ve dış tesirlere karşı koruyacak, 
görme ve işitmeye engel olmayacak, kolay 
takılıp çıkarılacak. 

Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı 
koruyacak, görüşe engel olmayacak, 
normal görüşü bozmayacak renkli veya 
renksiz (başlığın gözlüğü varsa ayrıca 
gözlük istemez.) 

Sürücüler, gece seyahatlerinde 
görünürlüklerini sağlayacak şekilde 
giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret 
takacaklardır. 

örneğine uygun şekilde, aracın 
arkasında sağ ve sol tarafta 2 adet. 

En az içte 1, dışta sağda ve solda 2 
adet bulunacak ve sürücünün ön görüş 
sahası dışındaki, kendisini ilgilendiren 
bütün trafik hareketlerini açıkça görmesini 
sağlayacak şekilde ve boyutlarda yapılmış 
ve yerleştirilmiş olacaktır. 
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Yüklü ve Yük taşıyan her 
yüksüz türlü ve şehiriçi, 
ağırlıkları şehir dışı nakliyat 
belirleyen yapan kamyon ve 
işaretler kamyonetler 

Telsiz veya 
haberleş
me cihazı 

86/10553 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
Kararı kapsamına 
giren ve trafik 
komisyonları kararı 
ile plaka tahdidi uy
gulanan il ve ilçe
lerde ticari amaçla 
çalışan taksi oto
mobilleri 

Kasanın arka kapak ortasında, 
24x24 cm. ebadında ve yüklü yüksüz 
ağırlıkları gösteren 1 adet madeni levha 
bulunacaktır. 

Şehir içerisinde ticari amaçla 
çalışan taksi otomobillerini belli bir 
merkez aracılığı ile müşteri adreslerine 
sevk etmeye yarayan telsiz cihazı veya 
benzeri haberleşme cihazıdır. 

Oto Ticari taksi oto-
koruma mobilleriyle kam-
sistemi yon, çekici ve 

tehlikeli madde 
taşıyan araçlar, 

Dışarıdan görülebilecek şekilde 
araçların en az 2 ön farı ile ön camına ve 
2 yan camına ve araç sahipleri tarafından 
istenildiği takdirde aracın madeni 
parçaları üzerine "Oyum-yazım" 
metoduyla o aracın tescil plakasının 
yazılması suretiyle elde edilen, 
numunesine uygun oto koruma sistemidir. 

Üzerinde tescil edildiği trafik 
kuruluşunun tescil plaka sıra numarası 
yazılı koruma sistemi olan bir aracın, 
başka bir il veya ilçe trafik kuruluşuna 
nakil suretiyle tescil edilmesi halinde; 
"Oyum- yazım" metoduyla yazılan yazılar 
sildirilerek, o il veya ilçe trafik kuruluşunca 
verilen tescil plakası yeni şekliyle 
yazdırılır. 

2 SAYILI CETVEL 
Araçlarda Bulundurulması İhtiyari Teçhizat İle Bunların 

Niteliklerini Gösteren Cetvel 

Teçhizat Nitelikleri 

Radyo, görüntü ci
hazı, telsiz, telefon 
veya telgraf ve 
benzeri cihazlar 

Gerekiyorsa ruhsatname almaları mecburidir. 
Görüntü cihazlarının kamu hizmeti yolcu taşımacılığı 
yapan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır. 
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Teçhizat 
Bayrak gönderi 

Nitelikleri 
Eğilip bükülmeyen bir şekilde yapılmış ve üzerinde 

herhangi bir ışık tertibatı bulunmamak şartıyla, bisiklet 
ve motosikletlerde ön tekerlek hizasında, diğer 
araçlarda, milli bayrak için gidiş yönüne göre sağ ön 
tarafta, diğer flama ve forslar için sol tarafta bulunabilir. 

ö z e l levhalar Karoser üzerine takılacak; aracın cins veya ticari 
şeklini gösterecek, ışıklı veya ışıksız olabilecektir. 

Hoparlörler Trafik intizamını bozmayacak ve yoldan 
faydalananları rahatsız edici şekilde ses çıkarmayacak 
(Tescil şube veya bürolarından müsaade almak 
mecburidir). 

Pikap, Teyp ve 
benzeri cihazlar 

Dolmuş otomobilleri ile kamu hizmeti taşıması yapan 
minibüslerde bulunmayacaktır. Otobüslerde sürücünün 
kullanamayacağı bir uzaklıkta bulunabilecektir. 

Özel yazı, şekil ve 
semboller 

Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci 
kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı 
ve resimleri aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. 
Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin 
ticari ad ve ünvanı yazılabilir. 

Geri aydınlatma 
lambası, sis lamba
sı, dörtlü acil uyarı 
lambası, cam içi 
stop lambası, rüz
garlık 

Motorlu araçlarda bulunduğu takdirde, Araçların 
İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte 
belirtilen niteliklere uygun olacaktır. 

Projektör Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki 
Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olacaktır, 
sürücü mahalinden ayarlanacak, takılabilmesi için trafik 

-tescil kuruluşlarından izin alınacaktır. (Özel amaçlı 
taşıtlar hariç) 

Oto koruma sistemi Ticari taksi otomobilleriyle, kamyon, çekici ve 
tehlikeli madde taşıyan araçların dışında kalan diğer 
taşıtların sahipleri tarafından istenildiği takdirde 1 sayılı 
Cetvelde yer alan oto koruma sistemi (Oyum-yazım) 
numunesine uygun olarak yazdırılabilir. 
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3 SAYILI CETVEL 
SAĞLIK KURULLARINCA VERİLECEK SÜRÜCÜ OLUR 

RAPORLARIN DÜZENLENMESİNE ESAS OLAN SAĞLIK 
MUAYENESİNDE SÜRÜCÜ ADAYLARINDA ARANILACAK SAĞLIK 

ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE İLİŞKİN ESASLAR 

GÖZ MUAYENESİ 
1) Göz muayenesi açısından sürücü belgeleri aşağıda belirtildiği şekilde iki guruba 

ayrılır; 
Birinci grup: A t , A2, B, F, H 
İkinci grup : C, D, E, G 

2) Görme Derecesi 
a) Birinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10 

dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme toplamı 12/20 olmalıdır. 

ÖRNEK: 1 nci göz 2 nci göz 
2/10 10/10 
3/10 9/10 
4/10 8/10 
5/10 7/10 
6/10 6/10 

b) ikinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 6/10 
dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme toplamı 16/20 olmalıdır. 

3) Görme Düzeltmesi 
a) Gözlükle düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken sürücü gözlüğünü takmak 

zorundadır. 
b) Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanırken kontakt lenslerin 

takılması zorunludur. 

4) Görme Alanı 
a) Santral skotom olmamalıdır. 
b) Her iki gözün periferik görme alanları toplamı 140 derece olmalıdır. 

5) Derinlik Duyusu 
Normal olmalıdır. 

6) Renk Duyusu 
Renk duyusu ölçme muayeneleri, renkli yün yumaklar veya renkli fener testleri ile 

yapılır. Bu feslerde renkleri ayırt edemeyenler mutlak renk körü kabul edilir. Renk körlüğü olan 
kişilere sürücü belgesi verilmez. 

7) Görme derecesi ne olursa olsun bir gözü olmayanlara sürücü belgesi verilmez. 
8) Görme derecesi ne olursa olsun gece körlüğü olanlara sürücü belgesi verilmez. 
9) Ptozis- Hemiptozis 
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a) Görme derecesi ne olursa olsun bir veya iki gözünde tam ptozisi olanlara sürücü 

belgesi verilmez. 
b) Ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemiptozisi olanlarda; üst kapak 

kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor, fakat pupilla alanını 
engellemiyorsa ve görme dereceleri ikinci maddeye uygun ise sürücü belgesi verilir. 

10) Diplopi ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi 
verilmez. 

11) Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve gönne dereceleri göz 
muayenesinin 2 nci bölümündeki şartlara uygun olanlara sürücü belgesi verilebilir. 

12) Afaki 
a) Tek veya iki taraflı afak olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilmez.. 
b) Tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyattan 6 ay sonra göz muayenesinin 2/a 

bölümündeki görme şartlarına sahip iseler birinci grup sürücü belgesi verilir. 
c) Psödoafaklar, görme dereceleri göz muayenesinin 2 nci bölümündeki şartlara uygun 

ise ehliyet alabilirler. 
13) Progresif Hastalıklar 
Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler gibi) 

hastalıklarda görme durumu göz muayenesinin 2 nci bölümündeki şartlara uysa dahi, bu 
sürücülerin muayeneleri yılda 1 kez tekrarlanmalıdır. 

İÇ HASTALIKLARI MUAYENESİ 

1) DIABETES MELLITUS 
a) Ağır diabètes mellitus vakalarına (diabetik kronik komplikasyonları örneğin; 

retinopafi, nefropafi, nöropati gibi gelişmiş olanlara) sürücü belgesi verilmez. 
b) Kontrollü diabetlilere, belirli aralıklarla muayene ve tetkik edilmek üzere sürücü 

belgesi verilebilir. 

2) GÖĞÜS-KALP ve DAMAR HASTALIKLARI 
a) Ağır koroner yetmezliği olanlara sürücü belgesi verilmez. 
b) Daha önce miyokard enfarktüsü geçirenlere C, D, E, ve G Sınıfı Sürücü Belgesi 

verilmez. B Sınıfı Sürücü Belgesi alanların da ticari araç kullanamayacağı belgesine işlenir. 
Miyokard enfarktüsü geçirenlere, diğer sınıf sürücü belgeleri ise, belirli aralıklarla kontrol 
edilmek şartıyla verilebilir. 

c) Kan basıncı maksiması 250 mmHg ve daha yüksek olanlar ile malign 
hipertansiyonlulara ve kalp atım sayısı çok düşük (dakikada 40'ın altında), atrioventriküler 
bloku bulunan ve Hasta Sinus Sendromu bulunan ve kalıcı "pacemaker" takılmamış olanlara 
sürücü belgesi verilmez. 

3) ORGAN YETMEZLİKLERİ 
a) Hayati öneme haiz organlarında dekompanse yetmezliği olanlara sürücü belgesi 

verilmez. 

b) Büyük organ nakli geçirmiş olanlara veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz 
tedavisi görenlere, ilgili uzmanının görüşü alınmak suretiyle sürücü belgesi verilir. 

4) LABORATUAR TESTLERİ 
Sürücü adaylarında yapılacak laboratuar testleri doktorun takdirine bağlıdır. 
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KULAK- BURUN -BOĞAZ MUAYENESİ 

1) İşitme normal olmalıdır. Normal bir kulak, fısıltıyı en az 5 metreden duyar: Bir kulak 
normal işitiyorsa, diğer kulak fısıltıyı en az 2,5 metreden duymalıdır. (Odyometri ile ölçüm 
yapılması durumunda, normal kulak hava yolu eşiği 20 dB'den iyi işitmek üzere, diğer kulaktaki 
kayıp en fazla 40 dB olmalıdır.) 

2) Bir kulağı normal olup, diğer kulağı işitme cihazından istifade edenler, B ve F Sınıfı 
Sürücü Belgesi alabilirler. Bu durumda fısıltı en az 1 metreden duyulmalıdır. 

3) İşitme cihazı kullananlar, A1, A2, C, D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesi alamazlar. İşitme 
cihazı kullandıkları halde, B Sınıfı Sürücü Belgesi alanların ticari araç kullanamayacakları 
belgelerine işlenir. 

4) Labirent fonksiyonunu bozacak kulak-burun-boğaz hastalığı bulunanlara, sürücü 
belgesi verilmez. Bu tip hastalıklara yakalanan veya kalıcı tipte işitme kaybı tesbit edilen 
sürücülerin, sürücü belgesi iptal edilir. 

5) B Sınıfı Sürücü Belgesi alıp da ticari araç kullanacaklarda, C, D, E, G Sınıfı Sürücü 
Belgesi alacak olanlarda işitme tam olmalı, ileri derecede ses kısıklığı, solunum bozukluğu ve 
ileri derecede konuşma bozukluğu olmamalıdır. 

6) Hiçbir sınıf sürücüde habis ur bulunmamalıdır. 
7) E Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanlar ile B Sınıfı Sürücü Belgesi alacaklardan ticari 

taşıt kullanacak olanlarda, doğuştan veya sonradan meydana gelen ileri derecede şekil 
bozukluğu ve harabiyet olmamalıdır. B Sınıfı Sürücü Belgesi alıp da bu durumda olanların 
ticari araç kullanamayacakları belgelerine işlenir. 

8) Rudimental auricula ve dış kulak yolu atresizi olmamalı, eğer 2 ve tek taraflı 
rudimental auricula ve dış kulak yolu atrezisi bulunanlarda iletim tipi işitme kaybı varsa, ikinci 
madde ile değerlendirilir. 

9) Bedenen ve ruhen sağlam, görme derecesi sürücü belgesi almaya elverişli olan sağır 
ve dilsizlere sadece otomobil kullanmak üzere H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. Bunların 
kullanacağı araçlara, sağır ve dilsiz olduklarını belirleyen özel işaretler konulması ve yeterince 
dikiz aynaları ile araçların donatılması gereklidir. 

10) Hastalık tesbit edilenlerin durumu hastalık iyileşinceye kadar ertelenir. Osteltik ve 
Kolesteatonlu akıntısı olanlarda durum tedaviden sonra değerlendirilir. 

HARİCİYE MUAYENESİ 

1) Eklem Hareketleri 
a) Vertebra (boyun ve bel) hareketleri: Kişinin baş ve boynunu arkaya döndürmesini ve 

bakmasını % 50'den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi hastalıklarında sürücü 
belgesi verilmez. Lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini % 75'den fazla engelleyen 
durumlarda da sürücü belgesi verilmez. 

b) Diğer eklem hareketleri: Her iki omuz, dirsek, kalça ve diz artrodezinde veya 
fonksiyonel olmayan ankilozlarında sürücü belgesi verilmez. Ancak simetrik büyük eklemlerin 
ve aynı taraf diz, kalça, omuz, dirsek eklemlerinin fonksiyonel ankiloz ve artrodezlerinde, 
ortopedi uzmanının kanaati ile H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. 

c) El eklemleri: Her iki elin baş ve işaret parmaklarının hareketlerinin % 75'ten fazla 
kaybında Ortopedi uzmanı kanaati ile F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. Bundan daha az 
hareket sınırlılığı yapan el parmaklarında fonksiyonel durumdaki ankiloz ve artrodezlerde 
ortopedi uzmanı kanaati ile A1,A2, B, F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. 



— 454 — 
Bir eldeki baş ve işaret parmağı dışındaki iki parmaktaki ankilozlarda C , D, E, G sınıfı 

dışında sürücü belgesi verilebilir. 
2) Ekstremite noksanlığı 
a) Bir elin başparmak veya başparmak dışında iki parmak noksanlığı veya noksan 

sayılacak şekilde fonksiyon kaybı olanlarda, Ortopedi uzmanının kanaati uyarınca A, B ve H 
sınıfı, her iki el başparmak noksanlığı veya ileri derecede fonksiyon kaybı olanlara F Sınıfı 
Sürücü Belgesi verilir. 

b) Üst ekstremitenin dışında ekstremite noksanlığı (doğuştan veya sonradan) halinde 
Ortopedi uzmanının kanaati uyarınca H Sınıfı Sürücü Belgesi verilir. Ancak, üst ekstremitenin 
tek taraflı noksanlığında da Ortopedi uzmanının kanaatiyle, H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. 

c) Alt ekstremite diz altı amputasyonlarında protezle fonksiyon kazananlara B, F, G 
sınıfı, protezle fonksiyon uyumu iyi olmadığı, Ortopedi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
uzmanı tarafından özel tertibatlı araç kullanabilecek durumda olduğu bildirilenlere, H Sınıfı 
Sürücü Belgesi verilir. 

Bunun dışındaki alt ekstremite noksanlık veya amputasyonlarında, Ortopedi uzmanı 
kanaati uyarınca H Sınıfı Sürücü Belgesi verilir. 

3) Kas, Tendon ve Bağ Lezyonları 
Kas, tendon ve bağ lezyonları kalça, diz, omuz, diz ve ayak bileği eklemlerini veya bu 

eklemleri oluşturan kemik hareketlerini % 50'den az bozduğu Ortopedi veya Nöroloji 
uzmanınca belirlenenlere F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi, daha fazla bozukluklarda H Sınıfı 
Sürücü Belgesi verilir. 

a) Bu maddelere uymayan durumlar için, Ortopedi veya Nöroloji uzmanının vereceği 
rapora göre işlem yapılır. 

b) Her özürlü için kullanılacak özel tertibatlı araç, Ortopedi ile Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon uzmanının bulunduğu heyetçe tanımlanır. 

RUH ve SİNİR HASTALIKLARI MUAYENESİ 

A) Sinir Hastalıktarı 
1) Santral Sinir Sistemi Hastalıkları 
Santral Sinir Sistemi ile ilgili geçirilmiş hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan uzuvların 

parezi ve paralizileri (kontrol, koordinasyon ve denge açısından), araç kullanmasını ve trafik 
güvenliğini engelleyecek şekilde ileri derecede bozuk olanlara, sürücü belgesi verilmez. Hafif 
derecede bozukluğu mevcut olanlara, Nöroloji uzmanının kanaatine göre sürücü belgesi 
verilebilir. 

2) Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları 
Periferik Sinir Sisteminin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan uzuvlarda parezi ve paraliziler 

araç kullanmayı ve trafik güvenliğini engelleyecek şekilde ileri derecede ise sürücü belgesi 
verilmez. Hafif derecede güçsüzlüğü varsa, Nöroloji uzmanının kanaatine göre sürücü belgesi 
verilebilir. 

iki ayağı felçli (parapleji), diğer vücut fonksiyonları normal olan şahıslara H Sınıfı 
Sürücü Belgesi verilebilir. 

3) Epilepsi tesbitinde sürücü belgesi verilmez. Şüpheli durumlarda klinik gözlem ve E E G 
tetkiki dikkate alınır. 

B) Kas Hastalıktan 
Myopati ve progresif muskuler distrofisi olan şahıslara sürücü belgesi verilmez. Nöroloji 

uzmanının kanaatine göre hafif vakalara yılda 1 kez muayene olmak kaydıyla A1, A2, B, F ve 
H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. 
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C) Ruh Hastalıkları 
1) Mental Retardasyon tanısı olanlara sürücü belgesi verilmez. 
2) Her türlü demansı (bunaması) olanlara sürücü belgesi verilmez. 
3) Halen akut yada kronik her türlü psikotik bozukluğu olanlara sürücü belgesi verilmez. 
4) Halen aktif olarak bağımlılık düzeyinde alkol kullananlarla uyuşturucu madde 

kullananlara sürücü belgesi verilmez. 
5) Ağır derecede davranış bozuklukları yada dürtü kontrol bozukluğu olan her türlü 

nevrotik yada kişilik bozukluğu olanlara sürücü belgesi verilmez. 

KONTROL MUAYENESİ 

Bu Cetvelin sağlık muayenesinde sürücü adaylarında aranılacak sağlık şartlan ile ilgili 
hükümlerinde belirtilen sürelerde kontrol muayenesinin yanısıra, ilgili uzman sürücü adayının 
sağlık durumunu dikkate alarak sıklığı 2 ila 10 yıl arasında olma ve aşağıda belirtilen yaşa özel 
genel kontrol muayenesinden uzun olmamak üzere ek kontrol muayenesi yükümlülüğü 
getirebilir. Bu durum, sağlık kurulu raporunda gerekçesi ile birlikte belirtilir. 

Sürücü adayının sağlık durumundan kaynaklanan ve yukarıda belirtilen kontrol 
muayenelerinin yanısıra, sağlık durumu kontrol muayenesi gerektirmeyen sürücülerin; 

a) Sürücü belgesi alınan yaştan 50 yaşa kadar 10 yılda bir, 
b) 50 yaştan 65 yaşa kadar 5 yılda bir, 

c) 65 yaştan sonra her 3 yılda bir, 
genel kontrol muayenesi yaptırmaları gerekir. 
Kontrol muayenesinde sürücü belgesi almaya engel bir hastalık veya durum tesbit 

edildiğinde sürücü belgesi iptal edilir. 

ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN İLK YARDIM MALZEMESİ 
CİNSİ MİKTARI O 

1) Büyük Sargı Bezi (10 cm. x 3-5 m.) 2 adet 

2) Hidrofil gaz steril (10 x 10 cm. 50'lik kutu) 1 kutu 

3) Üçgen Sargı 1 adet 

4) Hidrofil pamuk (70 gr.) 1 paket 
5) Flaster (2 cm. x 5 m.) 1 adet 
6) Çengelli iğne 10 adet 

7) Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 adet-

8) Esmark bandajı 1 adet 

9) Turnike (en az 50 cm. örgülü tekstil 1 adet 
malzemeden) 

10) Yara bandı 10 adet 

11) Plastik Örtü (150 cm.x200 cm.) 1 adet 

12) İçindekilerin listesi 1 adet 

(*) Araçlarda bulunan her 10 koltuk için 1 çanta içi malzeme ilave edilir. 
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4 SAYILI CETVEL 
PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME VE PSİKİYATRİ UZMANI MUAYENESİNDE 

SÜRÜCÜLERDE ARANILACAK ŞARTLAR İLE DEĞERLENDİRME VE MUAYENEYE 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

Amaç 
Psiko-teknik değerlendirmenin amacı, sürücülerin sahip oldukları güvenli araç 

kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini objektif yöntemlerle ölçmek 
ve değerlendirmektir. 

Tanım ve Kapsam 
Psiko-teknik değerlendirme; sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını 

sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; bu yetenek alanlarında tanımlanan 
bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülmesidir. 

Psiko-teknik Değerlendirme Yapmaya Yetkili Kuruluş ve Kişiler 
Psiko-teknik değerlendirme, bu Cetvelde belirtilen usul ve esaslara göre ve yine bu 

Cetvelde tanımlanmış altyapı özelliklerine sahip, resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde 
oluşturulan ve il sağlık müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde çalışan psikolog 
ünvanına sahip kişiler tarafından yapılır. 

Psiko-teknik Değerlendirme Merkezinin Taşıması Gereken Nitelikleri 
Merkezin genel özellikleri; 
a) Psiko-teknik değerlendirme için gereken bilgisayar destekli test gereçleri ile 

teçhizatlandırılmış olması, 

b) Bu hizmeti verebilecek uygun çalışma mekanına sahip olması (psikolog için çalışma 
odası, sürücüler için bekleme bölümü, tuvalet ve benzerleri), 

c) Psiko-teknik değerlendirmeleri yapmak üzere psikolog istihdam edilmiş olması, 
d) Genel çalışma mekanından ayrı ve aşağıdaki özelliklere sahip, sürücülere psiko-

teknik değerlendirme uygulaması için ayrılmış oda veya odaların bulunması; 
1) Sessiz, 
2) Genel çalışma ortamından etkilenmeyen, 
3) Uygulama esnasında giriş çıkışlara kapalı, 
4) En az 3 metre kare büyüklüğünde, 
5) Havalandırma olanağına sahip, 
6) İyi ışıklandırılmış, 
7) Duvarları açık renkle boyalı, 
8) Dikkati dağıtacak çok fazla materyal olmamalı (duvarlarda resimler, müzik, saat ve 

benzeri), 

9) Teste katılan kişinin oturacağı ergonomik, tekerlekli ve kolsuz en az bir büro koltuğu 
olmalı, 

10) Birden fazla sisteme sahip merkezlerde grup uygulaması yapmak üzere, sistemler 
aynı odaya yerleştirilebilir. Ancak, oda yeterince büyük olmalı ve sistemler oda içinde adayların 
birbirini izlemesini engelleyecek şekilde, birbirinde paravanla ayırılarak, konumlandırılmalı, 

11) Maksimum performans sergilemeye uygun olacak şekilde ısısı ayarlanmış olmalı. 
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İl Sağlık Müdürlüğünce Yürütülecek Yetkilendirme İşlemi 
Psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak isteyen kişi aşağıda belirtilen belgeler ile 

işyeri açmak istediği ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. 
a) Başvuru sahibinin psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak istediğine dair dilekçe, 
b) Merkezde çalışacak kişinin psikolog ünvanını (Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve 

Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık Psikoloji Bölümü mezunları) taşıdığını belgeleyen diplomanın 
noter tasdikli örneği (Merkezde çalışacak psikologların birden çok olması durumunda herbiri 
için ayrı belge istenir), 

c) Psiko-teknik değerlendirme merkezinin onaylı krokisi, 
d) Merkezde, psiko-teknik değerlendirme için kullanılacak ve bu Cetvelde genel esas ve 

usulleri belirtilen trafik alanda geliştirilmiş bilgisayar destekli testlerin Türkiye toplumu 
özelliklerine göre hazırlanmış norm çalışmasına sahip olduğunu gösterir belge örneği, 

e) Merkezde kullanılacak bilgisayar destekli testleri kullanabilmek için yetkilendirilmek 
istenen psikologun bu Cetvelde tanımlanan Özellikleri içeren eğitimi aldığına dair belge 
(Merkezde çalışacak psikologların birden çok olması durumunda herbiri için ayrı belge istenir). 

Belgeleri tam ve geçerli olan başvuru sahibine ait merkez, il sağlık müdürlüğü 
elemanlarınca, başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde bu Yönetmelikte tanımlanan 
usul ve esaslara uygun olup olmadığı yönünden yerinde denetlenir. Uygun bulunduğu takdirde 
işyerine (örnekleri bu Cetvelde yeralan) Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi Çalışma 
Uygunluk Belgesi ve başvuruda beyan edilen psikologa (ya da psikologlara ayrı ayrı olmak 
üzere) Psiko-teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi düzenlenir. 

Bilgisayar Destekli Psiko-teknik Değerlendirme Testlerin Türkiye Toplumu 
Özelliklerine Göre Hazırlanmış Norm Çalışmasına Sahip Olduğunun Belgelenmesi 

Bu Cetvelde tanımlanan yetenek alanları için geliştirilmiş bilgisayar destekli psiko-teknik 
değerlendirme testlerinin merkezlerde sürücülere uygulanmadan önce Türkiye toplumu 
özelliklerine göre hazırlanmış norm çalışmasına sahip olması esastır. Norm çalışması, söz 
konusu psiko-teknik değerlendirme amaçlı test sistemlerini geliştiren kuruluş tarafından 
gerçekleştirilir. Ancak, söz konusu norm çalışmasının özelliklerinin alan. ile ilgili meslek 
kuruluşunca oluşturulacak bilimsel kurul tarafından onaylanmış olması gereklidir. Onay 
belgesine sahip olmayan test sistemleri Türkiyede kullanılamaz. 

Psiko-teknik Değerlendirme Uygulama Eğitiminin Özellikleri 
Bilgisayar destekli psiko-teknik değerlendirme uygulama eğitimleri, psiko-teknik 

değerlendirme amaçlı kullanılan test sistemlerini geliştiren kuruluş tarafından gerçekleştirilir. 
Ancak, aşağıda temel özellikleri belirtilen eğitim programına ait müfredat ve eğitim yapısının 
alan ile ilgili meslek kuruluşunca onaylanmış olması gereklidir. 

a) Sürücünün bu Cetvelde sayılan herbir yeteneğini ölçmeye yönelik geliştirilen 
bilgisayar destekli test sistemlerinin kullanılması ve uygulanması, 

b) Herbir test sonucu elde edilen bulguların belirlenmiş normalara göre 
değerlendirilmesi. 

Psiko-teknik Değerlendirme Merkezlerinde Tutulması Gereken Kayıtlar 
Merkezlerde test süreçlerinin takibi, arşivleme ve denetleme amaçlan ile aşağıdaki 

kayıtların ve belgelerin bulundurulması zorunludur. 
a) Psiko-teknik Kayıt Defteri: Psiko-teknik değerlendirme yaptırmak üzere merkeze 

başvuran sürücülerin kimlik bilgilerini ve raporun bir örneğini aldıklarına dair imzalarını içeren 
defterdir (Defteri İl sağlık müdürlüğünce onaylandıktan sonra kullanılır). 
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b) Psiko-teknik Değerlendirme Raporları Dosyası: Sürücülere uygulanan psiko-teknik 
değerlendirmeye ait bilgisayar çıktılarının ve rapor örneklerinin saklandığı dosyadır. 

c) Denetim Defteri: İl sağlık müdürlüğü elemanlarının (ve var ise ilgili meslek 
kuruluşunun görevlendirdiği elemanlar ile işbirliği halinde) en az yılda 1 kez olmak üzere 
yapacağı denetim sonuçlarının kaydedildiği defterdir (Defter il sağlık müdürlüğünce 
onaylandıktan sonra kullanılır). 

Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü özellikleri 
Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu 

amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür; 

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler 
A) Dikkat: Dikkat; algılama sürecinin testin içeriğini oluşturan çeşitli uyaranlar 

arasından, sadece test kapsamında kritik uyaran olarak belirlenmiş olanlar üzerine 
yönlendirilmesi, sık aralıklarla ve sürekli olarak gelen bu kritik uyaranların seçici algılama ile 
fark edilmesi sürecinde incelenmelidir. Dikkat düzeyini ölçmek üzere geliştirilmiş testler 
aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 

1) Dikkat, "performans hızı", "performans kalitesi" ve "performanstaki tutarlılık" 
değişkenleriyle değerlendirilmeli ve dikkat düzeyi, bu üç değişkenin bileşkesi dikkate alınarak 
sayısal olarak ifade edilmelidir. 

Kullanılacak dikkat testinde veri elde edilmesi gereken kriterlerden, performans kalitesi, 
görevin ne kadar hatasız yerine getirildiğini göstermelidir ve sunulan kritik uyaranlardan kaç 
tanesine doğru tepki verildiği ile ölçülmelidir. Dikkatin yoğunlaştığı ortamlarda fark edilen 
uyaranlara dört farklı tepki verilebilir. Bunlardan, atlanan uyaranların ve yanlış alamı 
tepkilerinin fazla olması dikkat düzeyindeki düşüklüğü göstermesi nedeniyle, ayrıca sayısal 
olarak ifade edilmelidir. 

TEPKİ Evet Hayır 

Kritik uyaranın 
VAR OLDUĞU koşul 

Doğru Atlanan 

Kritik uyaranın 
VAR OLMADIĞI koşul 

Yanlış Alarm Negatif Doğru 

2) Performans hızı, test kapsamında kritik uyaranların kaç saniye içinde fark edildiği 
üzerine kurulu olmalıdır. Kritik uyaranların tümüne verilen tepkilerin hızının öncelikle medyan 
değeri veya aritmetik ortalaması açısından değeri verilmelidir. 

3) Performans hızı ve kalitesi hakkındaki iki bulgu ilişkilendirilerek norm grubu ile 
karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırmanın "Performans hızı/ Performans Kalitesi Diagramı" olarak 
grafiksel özeti, bilgisayar tarafından yorumlamada kolaylık sağlamak için hazırlanmalıdır. 
"Kontrollü ve tepkisel çalışma tarzı", yavaş ve hatasız performans ile tanımlanmalı; 
"düşünmeden hareket edilen tarz" ise, hızlı ama hatalı tepkiler ile karakterize edilmelidir. 

4) Bir dikkat testinden geçerli ve güvenli bir sonuç alabilmek için test en az 10 dakika 
sürecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır Performanstaki-tutarlılık, dikkat düzeyinin bu süre 
içinde ne düzeyde değişim gösterdiği üzerine kurulmalıdır ve tepkilerin zaman içindeki dağılımı 
grafiksel olarak ifade edilmelidir. 
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5) Görüş alanı açısından dikkat düzeyini yorumlayabilmek için, testte verilen 

uyaranlardan seçilmesi gereken uyaranlar bilgisayar ekranı üzerinde dört görüş alanı üzerinde 
dağılmalı ve atlanan veya yanlış tepki verilen uyaranların nerede yoğunlaştığı 
incelenebilmelidir. 

B) Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği: Anlama ve değerlendirme 
yeteneği, analitik düşünce becerisinin kullanıldığı, olgulara ilişkin ipuçlarından anlamlı sonuçlar 
çıkarma ve olgular arasındaki bağıntıları sağlayan prensipleri anlayabilme süreci üzerine 
kurulu bir test ile ölçülmelidir. 

1) Sözel olmayan testler ile ölçülmelidir. 
2) Farklı yaş, eğitim düzeyleri için norm grupları oluşturularak bilgisayar tarafından 

otomatik karşılaştırması yapılabilmelidir. 
3) Sorular muhakeme yeteneğini ölçebilecek kadar istatistiki açıdan yeterli sayıya sahip 

olmalıdır. Sorular zorluk derecelerine göre gruplanmış olmalı ve bunların dağılımı, test 
geneline rastgele ancak eşit sayıda olmalıdır. Böylece, kişinin aynı test içinde muhakeme 
yeteneği açısından çıkabileceği en yüksek düzey gözlenebilmelidir. 

4) Aynı testin, daha yüksek eğitim düzeyleri için ya da standart testte en yüksek 
performansı göstermiş kişilere gerektiğinde uygulanmak üzere gelişmiş versiyonlarının 
bulunması gereklidir. 

C) Hız ve Mesafe Algılama: Hareket halindeki objelerin hareket hızlarının ve hedefe 
olan uzaklıklarının tahmin edilebilmesi üzerine kurulu bir test ile ölçülmelidir. 

1) Testte, hareket hızı ve hedefe uzaklığı değişken olan bir obje olmalı ve bu özellikleri 
kişinin ne kadar iyi gözlemleyebildiği incelenmelidir. 

2) Yetenek hakkında kesin bir yargıya varabilmek için, testi oluşturan soru/deneme 
sayısı yeterli olmalı (en az 20, en fazla 30 deneme) ve her denemede gösterilen performans 
birbiriyle tutarlı olmalıdır. 

3) Kişinin tahminlerinde kendisini ne kadar riske attığı, hız ve mesafe algılamasının 
operasyonel tanımı olarak alınmalı ve grafiksel olarak ifade edilebilmelidir. Sürücülerin 
tehlikeden uzak kalacak şekilde temkinli davrandıklarını gösteren bir performans sergilemesi 
esastır. 

D) Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme: Geniş görüş alanı içinde uyaran fark 
etme becerisi, 140 derecelik görüş alanı içinde, kişinin uyaranları en uzak hangi noktada fark 
ettiği ve fark ettiği anda doğru tepkiler verip vermediği üzerine kurulu bir test ile ölçülmelidir. 

1) Her iki göz için, geniş görüş alanı içinde uyaran fark etme becerisini ölçmek üzere 
özel olarak geliştirilmiş bir test enstrümanı ile, başın sağ ve sol ekstrem yanlardan gelen ışıklı 
uyaranların hangi açısal değerde fark edildiği ölçülmelidir, 

2) Bu beceriyi ölçen testlerin yapısı gereği, kullanılacak testte, kişinin dikkatini sadece 
görüş alanı dışındaki uyaranlara yoğunlaştırmasını engellemek üzere, görüş alanı içinde bir 
başka görev ile ilgilenmesi sağlanmalıdır. Böylece, görüş alanı içinde yoğunlaşma noktası 
olarak adlandırılabilecek yerde bir iş ile uğraşırken, sağ ve soldan gelen farklı uyaranların ne 
hızla fark edildiği ve iki farklı görevin kişi tarafından karıştırılarak tepkilerini olumsuz yönde 
etkileyip etkilemediği ölçülmelidir. 

E) Şekil Algılamada Görsel Süreklilik: Şekil algılamada görsel süreklilik, şekil 
algılamasında seçici davranmayı sağlayan kriterleri sürekli takip etme becerisini ve bu 
kapsamda verilen tepkilerin hızını dikkate alan bir test ile ölçülmelidir. 

1) Şekil algılama testi trafik ortamına doğrudan ilişki sağlamak açısından trafik 
işaretlerinden oluşmalıdır. 
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2) Trafik işaretlerini belirli bir prensibe göre takip etme ve seçme süreci yaratılmalıdır. 

Bu seçici kriter bir -trafik işareti ile bir rakam arasındaki bağıntının kurulması şeklinde 
yapılandırılmalıdır. 

3) Görsel sürekliliği değerlendirmek için, test 30 ila 40 denemeden oluşmalıdır. 
4) Testin toplam kaç dakikada bitirildiği, belirli bir işaretin kaç saniyede fark edilerek 

tepki verildiği ölçülmelidir. 
5) Toplam zamanın kısa ya da uzun olması, algılama hızı ile basit ve somut olguların 

ne kadar kolay kavranabildiğini göstermelidir 

2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler 
A) Tepki Hızı: Uyaranın fark edilmesi ile tepkinin ortaya konulması arasında geçen 

zaman tepki hızı olarak değerlendirilmelidir. 

1) Tepkiye karar verilmesi (karar verme hızı) ile tepkinin gösterildiği (motor tepki hızı) 
zaman ayrı ayrı incelenebilmelidir. 

2) Tepkilerin ne kadar hızlı olduğu kadar, ne kadar doğru olduğu da incelenmelidir. Bu 
amaçla farklı görsel ve akustik uyaranlar sunulmalı, tepkiler eller ve ayaklarla verilmelidir. 
Hangi uyarana hangi tepkiyi vereceği belirlenerek bu kapsamda performans kalitesi 
incelenmelidir. Sunulan uyaranlara verilen tepkiler, tepki matrisi şeklinde sunularak, hatalı 
tepkilerin yoğunlaştığı uyaranlar gözlenmelidir. 

3) Uyaranların sunum hızı, yavaştan daha hızlıya doğru farklı alttestler halinde 
düzenlenmeli ve uyaran sunum hızındaki değişikliklere kişinin ne düzeyde uyum sağlayabildiği 
incelenmelidir. 

4) Uyaranlara verilen doğru tepkiler, yanlış tepkiler, atlanan uyaranlar ve geç tepkiler 
grafiksel olarak ifade edilmelidir. 

B) Koordinasyon Düzeyi: Koordinasyon, bir görev yerine getirilirken doğru tepkilerin 
verilebilmesi için, aynı anda farklı uzuvların hareketlerinin uyumlandırılma düzeyi ile 
ölçülmelidir. 

1) Küçük bir alan içerisinde kişinin el ve parmak hareketlerinde gösterdiği koordinasyon, 
sürat ve doğruluk incelenmelidir. Performans kalitesi, testte kullanılacak kontrol kolunun, 
düğmesinin ya da direksiyonun iki elin eşgüdümlü hareketiyle kontrol edilmesi, bir hedefe 
yönelik olarak konumun tutulabilmesi ve kişinin çevresel uyaranları da dikkate alarak 
konumunu koruyabilmesi ölçülmelidir. Performans kalitesi, hedeften sapma düzeyi (hata 
yüzdesi) olarak ifade edilmelidir. 

2) Görsel bir uyaranın büyüklüğü, biçimi, hızı ve yönüne ilişkin görsel bilgilerin doğru 
motor faaliyete çevrilebilirle düzeyi incelenmelidir. Ayakların ve ellerin doğru yerlerde 
kullanılması gerekir. 

3) Testin ileri aşamalarında, dikkat dağıtıcı uyaranlara karşı dahi koordinasyonun 
korunup korunamadığı incelenmelidir. Dikkat dağıtıcı uyaranlara bağlı hedeften sapma düzeyi 
ölçülebilmelidir. 

4) Performansta tutarlılık, test sürecinde, her denemede performansta iyileşme 
kaydedilip edilmediği açısından belirlenmelidir. Deneyimden yararlanarak, belirli prensiplere 
bağlı kalarak vücut fonksiyonlarını kontrol altında tutmayı öğrenebilmek sürücülük için esastır. 
Bu gelişim grafik gösterge olarak ifade edilmelidir. 

5 ) H e r denemenin ne kadar sürede tamamlandığı, performans hızını belirleyecek 
şekilde ölçülmelidir. 

Psikoteknik Değerlendirmede Kullanılan Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
Kullanılan test sonuçlarının değerlendirilmesinde herbir test başlığı altında aşağıda 

belirtilen ölçütler dikkate alınır; 
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Dikkat 
1) Türkiye normuna göre, 40'ıncı yüzdelik dilimden daha düşük puan alanların dikkat 

düzeyi düşük kabul edilir. 
2) Yanlış alarm ve atlanan uyaranlar, test sunum alanı içinde belirli bir bölgeye (sağ ve 

sol ekstrem noktalar gibi) yoğunlaşmış olmamalıdır. Sağ ve sol ekstremde yoğunlaşma 
gözlendiğinde, geniş görüş alanı içinde uyaran fark etme testi sonuçları ile birlikte yorum 
yapmak gerekir. 

3) Seçici dikkate bağlı tepki hızı 1.50 saniyeden daha fazla zaman almamalıdır. 
4) Peformansın tutarlılığını gösteren grafik bulguda, tepki hızları arasındaki standart 

sapma puanı çok yüksek olmamalı, uyaranların bulunduğu sunum alanına göre tepki hızları 
çok fazla değişkenlik göstermemelidir. 

5) Performans hızı ile kalitesi arasındaki ilişkiyi özetleyen grafikte, kişinin yer alacağı 
karşılaştırmalı grup "hızlı ve hatasız" ya da "yavaş ve hatasız" kategorilerinde olmalıdır. "Hızlı 
ve hatalı" kategorisindeki kişiler risk teşkil eder. 

Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği 
1) Muhakeme düzeyi orta öğrenim düzeyindeki kişiler için %35'in altında olmamalıdır. 
2) Muhakeme düzeyi, yüksek öğrenim düzeyindeki kişiler için %85'in altında 

olmamalıdır. %85 ve üzeri düzeyde performans gösteren kişileri testin "gelişmiş" versiyonu 
uygulanır. Bu versiyondaki başarı düzeyi ise % 50'nin altında olmamalıdır. 

Hız ve Mesafe Algılama 
1) Hız ve mesafenin algılanması, verilen kritik seviyeden en fazla % 30 sapma 

göstermelidir. Daha yüksek sapmalar risk teşkil eder. 
2) Algılamada erken tepki verilmesi esastır. Sürücülerin tehlikeden uzak kalacak şekilde 

temkinli davrandıklarını gösteren bir performans sergilemesi gerekir. 
3) Tepkilerin her denemede bir tutarlılık göstermesi, hız ve mesafe algılama yeteneğinin 

yorumlanması için temel teşkil eder. Tahminler arası standart sapma yüksek olmamalı ve 
yoğunlaşma erken tahmin ya da geç tahmin yönünde olmalıdır. 

Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme 
1) 140 derecelik görüş alanı içinde, görsel alan ile yoğunlaşılan nokta arasındaki uzaklık 

milimetre cinsinden ve açısal değer olarak ölçülmelidir. 
2) Görsel alan dışından gelen uyaranlara verilen tepkilerin hızı 2.00 saniyeden yüksek 

olmamalıdır. 
3) Yoğunlaşma noktasında sunulan, yanıltıcı uyaranlara tepki verilememelidir. Yanıltıcı 

uyaranlara verilen tepkiler hatalı tepki olarak değerlendirilir; bunların sunulan kritik uyaranlara 
oranı %40'dan yüksek olmamalıdır. 

Şekil Algılamada Görsel Süreklilik 
1) Testin tamamlanma süresi norm ortalamasının altında olmamalıdır. 
2) Her işarete ortalama 90 saniyede tepki verilmelidir. 1 dakikanın üzerindeki bir sürede 

algılamanın gerçekleşmesi, kişinin şekle en az 5 kez baktığını ancak algılamanın 
gerçekleşmediğini gösterir. 

3) Test genelinde bu sürenin tutarlı akışı, sürekli dikkatin göstergesidir. 
4) Trafik işaretiyle aynı olmayan bir düğmeye basılarak tepki verilmesi hatalı cevap 

olarak değerlendirilmelidir. Hatalı tepkilerin test genelindeki uyaranlara oranı %20'yi 
geçmemelidir. 

Tepki Hızı 
1) Ölçümlerde 1.50 saniyeden daha uzun sürede verilen tepkiler geç tepki kabul edilir 

ve sürücünün tepki hızının düşük olduğunu gösterir. 
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2) Doğru tepkilerin, fark edilmesi gereken kritik uyaranlara oranı ortalama olarak 

%50'nin altına düşmemelidir. 
3) Sunum aralıktan dar olan testlerde atlanan uyaranların oranı, hatalı tepkilerin 

oranından daha yüksek olmamalıdır. Performans kalitesi, geç olsa da doğru tepki verilmesi, 
yetişilemeyen yerde uyaranın atlanması ile belirlenir. 

Koord inasyon Düzeyi 
1) Dikkat dağıtıcı alarak verilen uyaranların kişinin tepkisel tutarlılığını bozmaması 

gerekir. Yanıltıcı uyaranlara verilen tepkiler yanlış tepki olarak kabul edilir ve kabul edilebilirlik 
sının %40'dır. 

2) Hedeften sapma düzeyi (hata yüzdesi) %40'ı geçmemelidir. 
3) Koordinasyon faktör puanı norm grubunun %50'lik diliminde yer almalıdır. 
4> Grafiksel göstergede, her denemede testi tamamlama suresi giderek daha kısalmalı 

ya da aynı kalmalıdır. Performans kalitesi tutarlı şekilde iyileşme göstermelidir. 
Psiko-teknik Değerlendirmede Kullanılacak Testlerin Genel Özellikleri 
Psikoteknik değerlendirme sürecinde, uluslararası psikometrik standartlara sahip testler 

kullanılmalıdır. Bu standartlar aşağıda şunlardır; 
a) Nesnellik: Test maddelerine verilecek yanıtların belirli olması ve puanlamada belirli 

ölçütlerin kullanılması, bu özelliğe göre, hazırlanacak bir soruya verilmesi gereken yanıtların 
son derece belirgin olması, sorunun cevabının tartışmalı olmaması 

b) Puanlama: Puanlama yönteminin standart olması, objektif sonuçlar elde 
edilebilmesi için, kişisel yorumu en aza indirgemiş olması. 

c) Geçerliliğin yüksek alması: ölçüm aracının ölçmek istediği şeyi hiç şaşmadan doğru 
olarak ölçmesi, testin kullanım amacına uygun olması, doğru seçilmiş bir test olması. 

d) Güvenilirliğinin yüksek olması: Testin ölçtüğü nesne ya da özelliği her uygulanışında 
aynı duyarlılıkla ölçmesi, tutarlı ve karartı olması. 

e) Kapsamlı olması: Testin ölçülen konunun genelini iyi bir şekilde kapsaması. 
f) Ayırt edici olması: Bir özelliğe sahip olan kişi ile olmayanı, yeteneği çok yüksek olan 

ile olmayanı birbirinden ayırt edebilmesi. 
g) Kullanışlı olması: Kolay uygulanabilir, kolay anlaşılabilir ve puanlanabilir olması. 
h) Uyarlama: Türkiye toplumuna uyarlamasının yapılmış olması. 
ı) Standardizasyon: Farklı norm grupları için standardizasyonunun yapılmış olması. 

Testlerin kullanım amaçlarına göre, yorumlarda kullanılmak üzere, cinsiyet, yaş, eğitim, 
meslek, fiziksel ve psikolojik rahatsızlığa sahip kişileri içeren gruplara testlerin uygulanarak, 
ortalama puanların ve puan dağılımlarının belirlenmesi. 

j) Bilgisayar Destekli Testler olması: Testlerin sunumu, puanlaması, yorumlanmasının 
bilgisayar aracılığıyla yapılması. 

Bi lg isayar Destekli Test Sistemlerinin Özellikleri 
Bilgisayar destekli test sistemleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;. 
a) Psikolojik yetenek, beceri ve kişilik testlerinin, teste katılanlara, bilgisayar ekranında 

veya bilgisayara bağlı yan gereçler ve paneller aracılığıyla sunulması, 
b) Teste katılan kişiye ait tüm veri ve bulguların otomatik olarak bilgisayara 

kaydedilmesi, 
c) Uygulamada standardizasyon sağlaması, 
d) Test yönergelerinin standart olması, 
e) Deneme aşamalarının standart sürede, adayın testi çok iyi anlamasını sağlayacak 

uzunlukta olması, 
0 Test sorularının sunumunu eksiksiz sağlaması, 
g) Uygulayıcıya en az ihtiyaç olmasını sağlayacak düzeyde bir otomasyona sahip 

olması, 
h) Test sonuçlarının standart formata sahip raporlar halinde, bilgisayardan otomatik 

olarak alınması, 
ı) Test bulguları ile oynanmasını engelleyen bir denetim mekanizmasına sahip elması 

(bulguların olumlu ya da olumsuz yönde değiştirilmesi ihtimaline karşı bir koruma sağlaması), 
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j) Testlerin kullanım amacına göre çeşitli versiyonlarının yaratılmasına imkan vermesi 

(yaş, ehliyet tipi, eğitim gibi çeşitli sürücü gruplarına özel testlerin kullanılmasına imkan 
vererek, adil bir sistem yaratılması), 

Psiko-teknik Değer lend i rme Test S o n u ç l a n 

Psikoteknik değerlendirme uygulamasını takiben test sonuçlarını içeren standart 
formattaki bilgisayar çıktısı alınır. Bu formatta aşağıdaki bilgiler yer almalıdır; 

a) Testlerde yer alan her soruya ya da her uyarana verilen cevap ve tepkiler tek tek ve 
test bütününde değerlendirilmelidir. 

b) Ölçümü yapılan yeteneğe ilişkin performansın kalitesi, tutarlılığı ve hızı ayrı ayrı 
belirtilmelidir. 

c) Her yeteneğe ilişkin rapor ayrı olmalıdır. 
d) Yorum yapma gereğini en aza indirmek üzere, testte elde edilen puanın norm grubu 

ile otomatik olarak karşılaştırmasını yapmalıdır. Norm grubu ise, Türkiye genelinden elde 
edilmiş tek bir norm grubu olmalı ve ifadesi Persentil ve T değeri üzerinden olmalıdır. 

e) Raporlarda elde edilen verilerin grafik ifâdesi de raporlarda yer almalıdır. 
Psiko-teknik Değer lend i rme Raporu 

Test sonuçlarını içeren standart formattaki bilgisayar çıktısından kişiye uygulanan herbir 
test sonucundan elde edilen bulguların bir arada özetlendiği aşağıda özelliklen tanımlanan 
Psiko-teknik Değerlendirme Raporu düzenlenir. 

Psikiyatri uzmanına iletilmek üzere, sekiz bölümden oluşan Psiko-teknik Değerlendirme 
Raporu düzenlenir. Bu raporun ilk 7 bölümünde sırasıyla bu Cetvelin "Psiko-teknik 
Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri" bölümünde yeralan herbir özelliğe yönelik 
uygulanan testlere ilişkin bulgu ve değerlendirmeler tanımlanır. Herbir özellik için; kullanılan 
test, bu test sonucu elde edilen değerler, değerlerin testin norm çalışması ile 
karşılaştırıldığında değerlendirme açısından ne ifade ettiği ve kişinin söz konusu yetenek 
düzeyi ile sürücülüğe devam etmesinde risk olup olmadığı belirtilir. 

Raporun sekizinci ve son bölümünde ise; kişinin yedi alandaki yeteneğini ölçen testlerin 
bütünü sürücülük açısından değerlendirilerek, kişinin tüm yetenek alanlarındaki düzeyleri ile 
sürücülüğe devam etmesinde risk olup olmadığı belirtilir. 

Psiko-teknik Değer lend i rme Süresi 

Sürücülere uygulanacak psiko-teknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saattir 
Psiko-teknik Değer lend i rme Ücret i 

Özel ve resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psiko-teknik 
değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin uygulandığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, 
o ildeki uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu 
kararı ile belirlenebilir. Asgari ücret belirlenmesindeki amaç haksız rekabet oluşmasının 
engellenmesi ve hizmet kalitesi standardının korunmasıdır. 

Psiko-teknik Değer lend i rme Merkezlerinin Denetimi 

Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinin bu Yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslara 
uygun olarak hizmet sunmalarının sağlanması amacıyla, diğer kurum ve kuruluşların denetim 
hakları saklı kalmak kaydıyla, il sağlık müdürlüğü elemanlarınca yılda en az 1 kez 
denetlenmesi esastır. Denetimler, asli sorumluluk il sağlık müdürlüğünde olmak üzere, ilgili 
meslek kuruluşunun işbirliği halinde yürütülür. 

Psikiyatri U z m a n ı Muayenesi 
Psikiyatri uzmanı muayenesinde, öncelikle 3 sayılı Cetvelin "Ruh ve Sinir Hastalıkları 

Muayenesi" bölümünde "Ruh Hastalıkları" başlığı altında tanımlanan sağlık şartlarındaki 
esaslara ek olarak, psiko-teknik değerlendirme raporunda yer alan bulguları dikkate alarak, 
kişinin; algılama, muhakeme etme, karar verme ve tepki verme ile ilgili bilişsel özelliklerinden 
araç kullanmasını engelleyecek ya da tehlikeli araç kullanmasına yol açabilecek özelliklerinin 
olup olmadığını araştırır. 

Muayene sonucunda, psikiyatri uzmanı; psiko-teknik değerlendirme raporu ve psikiyatri 
muayenesinden elde ettiği bulguları birlikte değerlendirerek kişinin sürücü belgesinin geri 
verilmesinde sağlık şartlan açısından sakınca olup olmadığını düzenleyeceği raporda belirtir. 
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T.C. 
VALİLİĞİ 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ 
ÇALIŞMA UYGUNLUK BELGESİ 

İŞYERİNİN 
Adı 
Adresi 

İŞYERİ SAHİBİNİN 
Adı ve Soyadı 
Unvanı 

UYGUNLUK BELGESİ 
Tarih 
Numarası 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen Psiko-teknik Değerlendirme Merkezinin, Psiko-teknik 
Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesine sahip kişi yada kişilerin sorumluluğunda faaliyet 
göstermesi il sağlık müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge Karayolları Trafik 
Yönetmeliğine istinaden düzenlenmiştir. 

imza ve mühür 
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T.C. 
VALİLİĞİ 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME 
UYGULAMA YETKİ BELGESİ 

İŞYERİNİN 
Adı 
Adresi 

PSİKOLOĞUN 
Adı ve Soyadı 
Baba Adı 
Doğum Yeri ve Yılı : 
Ünvanı 
Mezun Olduğu Okul 
Diploma Tarih ve Numarası 

YETKİ BELGESİ 
Tarih 
Numarası 

Yukarıda açık kimliği belirtilen Psikologun, belirtilen Psiko-teknik Değerlendirme 
Merkezinde, Psiko-teknik Değerlendirme Uygulamaları yapması il sağlık müdürlüğünce uygun 
görülmüştür. Bu belge Karayolları Trafik Yönetmeliğine istinaden düzenlenmiştir. 

imza ve mühür 
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AKAÇ T R A F İ K T E S C İ L M Ü R A C A A T V ' E İŞLEM F O R M U 
T R - A - F I 

T R A F İ K T E S C İ L ŞUBESİNE 

Bu formda aracıma ve şahsıma ajl tarafımdan doldurulan bilgi
lerin doğru olduğunu beyan eder, aracımın tescilinin yapılmasını 
arz ederim. 

J .199 

ARAÇ SAHIBININ ADI VE SOYADL 
I-

İMZASI 

Yapılacak İşlem 

YeniKayıt [Tj-De\ir [T| Nakil [Tj Belge Değişikliği [7j 
Aracın Alındı»! Yer Sahiplik 3elgtTuru Sahiplik Belge Tarihi 

J199 

Sahıpiık Bcjge No. 

Başlı Ol. Vergi Da. Taşıl Al VYal.V.D Taş AI. V Mkb Tar 
.'....499 

TaşAl V. Mkb No. 

3 
S No. 

MALİ SORUMLULUK SİGORTA AKDİ 
Poliçe No. Sure 

Trafik 
Belgesinin 

Geri 
Alınışı 

Trafik Belgesinin Alınış Tarihi 
.. .199 

Ycıkıli Memur - Kaşe - İrr.za 

15 
Yeniden 
Trafiğe 

ÇıVas 

Yeniden Çıkjş Tanhı 
j ..'99 

Trf. Belge Seri No 
Y 

Î 
K 
M 
A 

Yeniden 
Trafiğe 

ÇıVas 

Yeniden Çıkjş Tanhı 
j ..'99 

Trf. Belge Seri No 
Y 

Î 
K 
M 
A 

Yeniden 
Trafiğe 

ÇıVas 
Yetkili Memur. Kaşe - İmza 

16 Hurdaya Ayrıldığı 11 Hurda Belge Tarihi 
J ...'199 

Hurda Belge No. 
H 
U 
R 
D 
A 

Hurdaya Ayrıldığı 11 Hurda Belge Tarihi 
J ...'199 

Hurda Belge No. 
H 
U 
R 
D 
A 

Hurda Nedeni 
Yetkili Memur - Kaşe - İmza 

17 
Nakledildiği İl 

Nakil Bildirim Bel. Ta. 
„' . ¡ 9 ° 

Nakil Bil. Bel. No. 

N 
A 
K 
1 

L 

Nakledildiği İl 
Nakil Bildirim Bel. Ta. 

„' . ¡ 9 ° 
Nakil Bil. Bel. No. 

N 
A 
K 
1 

L 

Yeni Sahip Adı. So> adı 
-Tescil Belge Tarihi Tescil Belge Sen No. N 

A 
K 
1 

L 

Yeni Sahip Adı. So> adı 

Yetkili Memur - Kaşe - İmza 

TESCİL TARI H VE NUMARALARI 

01 Aracınllk Tescil Tanhı 

02 Tescil Sıra No 

ı ! i I l i ' 
03 Tescil Belgesi Sen No 

W Yem Tescil Plaka No 05 Eski Tescil Plaka No 

M M M 1 I I M I I i i 

ARACıN TEKNIK ÖZELLIKLERI 

I Kcdu 

Oi. Tıpı 

Renk 1 I ! Renk : 
. 11 i < 

06. Şase Sen No. 

07. Motor Seri No. 

0S Motor Cinsi 

Benzınli [T] Dizel [T] EURO 93 |T) 

Motor Silindir Hacmi | 1 \ j | T<3 

09 Motor 
Be> gır Gucu 

10 Lastik Ebadı • 

I I | x | 1 I 1 [ 
İL Net Ağırlığı 12. İstiap Haddi 

! I I I 1 | K . | I I I ! I l * T T 
13. Kullanma Şekli 

jTJHususi [T] Tican [Tj Resmi [Tj Beiedne 

l-l Kollanma Amacı 

jT] Yolcu Nakli 

15. Römork 16. Romori Adedi 

Takar [T] Takamaz [Tj | 

17 Römork Nel A5ırlı|ı j İS Römork Isuap Haddi 

i I I I "l |*. | I l_ J , l 1 \ ^ T T 
10 TRAFİK BELGESİNİN VERİLİŞİ 

01. Trafik Belge Tarihi 

l ı - ı ı ı - ı 

02.Trafik Bel. Sen No. 

Yetkili Memur - Kaşe - İmza 

SerU 

SOFÖlgl VE OTOMOIİICUR 
•VAHA w t i t o o K ne. — w . -.TP jn. ıc H Î Î : * r « - it»! 
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Ek: 1-Arka 

ARAÇ SAHİP SAYISI SAHIP NITELIĞI Şahıs Tüzel Kisı 

ARAÇ SAHİBİ - 1 

04. Doğum Yen 

05. Doğum Tarihi 

06 Nuf Kay.Olduğı 

07. Nuf. Kay. OlduŞı 

09. Aile Sıra No 10. Sıra No 

11. [kamet Adresi 

12. İş Adresi 

ARAÇ SAHİBİ -

02. Adı 

03. Baba Adı 

04. Doğum Yeri 

05. Doğum Tarihi 

06. Nuf. Kay. Olduğu II 

07 .Nuf Kay. Olduğu İlçe 

09. Aile Sıra No 10. Sıra No. 

11. İkamet Adresi 

12. İş Adresi 

ARAÇ SAHİBİ - 3 

Tl 

04 Doğum Yeri 

05. Doğum Tarihi 

06. Nüf. Kay. OlduŞ 

07 Nuf. Kuv. Olduğu ilce 

T T 

09. Aile Sıra No 10. Sıra No. 

11. ikamet Adresi 

12. Iş Adresi 

9 I TRAFİK MUAYENESİ 11 ARAÇ ÜZERİNDEKİ HAK V E MENFAATLER 

TRAFIK TESCIL ŞUBESI MÜDÜRLÜĞÜNE 
Bu formdaki araca ait bilgilerin doğru olduğu ve aracın trafiğe 
çıkabilir durumda olduğu görülmüştür. 

./ ¡[99 

Muayene Komisyonu 
Yetkilinin Kaşe, imza ve Muhürü 

19 I ARAÇ ÜZERİNDE SONRADAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

W , ' ; 

13 FORMDAKI BILGILERIN TASDIKI 

Bu form. \ukanda açık kimlikleri vazıh araç sahipleri tarafından 
huzurumda imzalanmış, araca ve tîîğcr b^ümfere ait bilgilerin 
doğruluğu kontrol edilmiştir. . ' - 1 • ••',199 

Yetkili NTernuf- Klişe . imza Muluır 

file:///ukanda
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E k : 2 

MOTORLU ARAÇ TESCİLİ VE TRAFİK BELGESİ KAYIT DEFTERİ SAYFA NO. 

1 
TE

SC
İL

 ~ Tescil UCıracaa 
> Sıra No. 

1 
TE

SC
İL

 

Tarihi 

1 reecaPlakaNo 1 Tescil Belga 
Seıl No. 

| 
om 

| Karkas | Modeli | TW | 
Motor Seri No 

Şal Seri No 

I 

g 

t 

1. Sahip I 

g 

t 

2. Serip 
I 

g 

t 

3. Sahip 

I 

g 

t TR
AF

İK
 

BE
LG

ES
İ Traük Belga 

Sari N» 

TR
AF

İK
 

BE
LG

ES
İ 

Belge TarN 

I ŞaU • r « t • ŞgJ • * • « • • ™ • • T o n • I Aımo • Yctaı • Yük 3 Yobı • YOk 3Yotaı • Y ü k 3 Yofcg • Yük • Yotaj • Yük 

t NakMttglil 

i Tasdi PlakaNo 

i 
Devir Sıra No 

s Do* Tarihi 

g 
Hurdayı 
AyrttfrH 

* Hurda TariN 

Diğer Begior 

(TraBUn 
9*0110, 
haaz,mükiy«l 
muhafaza v*) 
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Ek: 5 

MMM. KOMISYONUNA TALIMAT 

1 BU SEFER G Ö R E V EMRINE 2041 SAYILI SEFERBERLIK VE SAVAŞ MALı 
KANUNUNU MD 0 Iblt SAYILI MUM KANUNUM. MÛ a 21 . SEFERBERLİK VE 
SAVAŞ HALI IUZUGUNUH MU . s:, 5a. G : VE Ğ4'NÛ G Ö R E IŞLEM YAHLMASI 
2 ARAÇ SAHIBINE T E D U G EOlLEREK Ûlfi KOPYA ARAÇ SAHIHINE BİR KOPYA 
SIVIl. SAiUNMA MUÛÜRLUGÛNG. İKİ KOPYA MSB. S E F E R S E R U K DAIRESI 
BAŞKANLıĞıNA GÖNDERILMESINI. 

3. ARACIN OEVlfi V E NAKILLERINDE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINCE YENI SAHIBINE 
S E F E R G Ö R E V E U H ı IMZA KARŞILIĞI TEBLIĞ r.ûlLEREK İKİ KOPYANIN MSB. 
SEFERBERLIK ÛAlflESİNE GO'tU£RlLME SINI 

A R A Ç SAHIBINE TALIMAT 

1 BU B E L G E S E F E R GûflEV EMflIOıR A R A C ı N ÛEVlft V E M A K U N O E MUTLAKA 
ARACIN YENI SAHIBINE IMZA KARŞIUGI VEMILCCSKTIR 

2 SEFERBERLIK DUYURUSUNDA 6 SAAT ı Ç E R ı L ı N D E S Ü T U N HAZıRLıKLARıNı 
YAPARAK IL VEYA ILÇE MULKı 10*116 A M ı R Ü G . N Ü MÜRACAATLA K O N T R O L VE 
13L£ML£RıNı YAPTıRARAK S E F E R G O R E V U C O U C U N DIRLIĞINE H A R E K E T £ T 

3 BU S E F E R G C R E V EMRINI K A Y B E D E R S E N GÖREVI V E R E N ILIN SIVIL 
SAVUNMA M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E MUILACAAT ET 

4 UU BELGEYI BU LAMLAR CN YAKıN SIVIL SAVUNMA M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E TESLıM 
E O E H 

5 G'J B E L G E DOLDURULDUKTAN S O N R A GIZLILIK D E R E C E S I N E HAIZDIR 

SEFER GÖREV EMRI VEREN MAKAM 
USB SEFERBERLİK DAiOESi 0A$KA«L,ĞI 

T Ü R K S I L A H L ı K U V V E T L E R I 
M O T O R L U KARA NAKİL ARAÇLARI 

S E F E R G Ö R E V E :A fl İ 

KAYIT Tf SCiL NO. 

ŞASİ VE MOTOR NUMAflAâl 

ABACIN KATILACAĞI aiÜLıGN VEHI 

•ilIlbK StFtfiÛERUK NUMARASI 

ABACIN SEFERİN KAÇVJC! GUMU 
MALİKTE UULUNACAGf 

M M M . K O M İ S Y O N U B Ş K 

BU S E F E R G Ö R E V EMRI ILE Y Ü K Ü M L E N E N A R A Ç SAHIBININ 

AOı SOYADı ADRESI IMZASı TEBLIĞ EDENIN KIMLIĞI 



Ek : 6 

Tesdl 
Müracaat 

Tarih 

Aracın Markası 
Modeli 

. Cinsi 
Motor No. 
Şasi No. 

İŞ MAKİNASI TÜRÜNDEN ARAÇLARIN TESCİL DEFTERİ 

Araç Sahipleri 

Adi Soyadı 

-Adresi 

Tescil 
Belge 

Seri No. 

Tescil 
Plaka No. 

Mülkiyeti: 
Muhafaza 
Haciz vs. 

Trafik 
Belgesinin 

Trafiğe Çıkış İzni 
Veren Makamın 

Seri 
No. su Tarihi 

Tarih 
Sayısı Müddeti 





Ek : 8/Ön 

T . C . 
BELEDİYESİ 

M O T O R S U Z TAŞIT 

T E S C İ L B E L G E S İ 

Tescil Sıra No Tescil Tarihi Tesci l Plaka No 

Motorsuz Taşıtın 
Cinsi : 
Markası 
Modeii : 
Tipi 
Rengi : 
Tekerlek Adedi 
Lastik Ebadı : 
İstiap Haddi : 
Seri No. 

M O T O R U V A R S A 
Seri No 
Silindir Hacmi 
Gücü : 
Ne Maksatla Kullanıldığı 
(Ticari) (Gayri Ticari) (Yük Nakli) 
(Binek) 
Diğer Bilgiler : 

Tesci l Memuru Müdürü 
Kaşe - İmza - Mühür - Tarih 

E k : B/Arka 

M O T O R S U Z TAŞIT SAHİPLERİ 

Adı 
Soyadı 
Baba Adı 
Doğum Yer i 
Doğum Tarihi 
iş Adresi 
İkamet Adresi 

TAŞIT ÜZERİNDE HAK V E M E N F A A T L E R 
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T.C. 
Valiliği 

Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü S ay> : 

Büro Amirliği 

ARAÇ TESCİL NAKİL BİLDİRİM BELGESİ 

A R A C I N 

Cinsi 

Markası 

Modeli 

Tipi 

Rengi I 

Şasi Seri No: 

Motor Seri No: 

Ö N C E K İ T E S C İ L 

Tescil Belge No Tescil Plaka No Trafik Belge No 

Y E N İ T E S C İ L 

Tescil Belge No Tescil Plaka No Trafik Belge No 

Yukarıda teknik özellikleri yazılı olan ve Şubenizde tescili bulunan araç İlimizde 
adına yeniden tescil edilerek belge ve 

plakaları verilmiştir. 
Gereğini arz ve rica ederim. 

J 7 1 9 9 

Trafik Tescil Şube Md. / Büro A. 

n 
ŞOFÖRÜ» VE OTOMOBİtdU* 
PIAKA MATKAAailK Tfc va SAN. LTD. ŞTİ. (0.312) 267 08 97 * |P8X) 
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T . C . 
Val i l iğ i 

Emniyet M ü d ü r l ü ğ ü 

.Traf ik Tescil 
Şube Müdürlüğü 

Büro Amir l iğ i 

GEÇİCİ TRAFİK B E L G E S ! 

B C D E F 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Motor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Net Ağırlığı 

Aracın İstiap Haddi 

Sigorta Poliçe No. 

Sigorta Adı Tarihi 

Ma l Sahibinin Adı Soyadı 

Sürücünün Adı Soyadı 

Sürücü Sic i l No . Tarih 

Belgenin Geçerli Olduğu Yol lar 

Ülkeler ve Mahal 

Trafiğe Çıkış Tarihi 

Geçerlil ik süresi ve Saati 7......7199 

' ya 

Gün / Ay geçerlidir. 

Günü Saat. 

kadar 

. Traf ik Tescil 
Şube Müdü r l üğü 

Büro Ami r l i ğ i 

Not: Verilen geçici trafik belgesi dışındaki hadler çizilerek iptal edilecektir. 

j ? î 9 t 9 ^ y ı l < Yaaa<ıi!*131.~ ; S e r i : 
E K : 1 0 

I Maddeulruı 9<SraT,Ş.O.F. • 
E K : 1 0 

I tPrpAndaıı baatırtlınıetır; : M Ş . 1 " - • '1 
: ŞOfOUltK VS OtOMOtllCtlM M o d e l t M / A 
- PlAKA MATBAACIUK IİC v. SAN. 110. STİ. [0 312) Î67 08 97 - |HU| 
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Ek: 10-Arka 

A Ç I K L A M A 

1. ' - B " Geçici Trafik Belgesi: 

Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış 

araçların sürülmesi için 30 gün süreyle geçerli olmak üzere verilir. 

2. " C " Geçici Trafik Belgesi: 

Satıldığı veya bulunduğu yerden, tescil edileceği yere kadar götürülecek 

araçların sürülmesi için 1 ila 6 gün süreyle geçerli olmak üzere verilir. 

3. " D " Geçici Trafik Belgesi: 

Yurt dışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların getirilip 

götürülmesi için 30 gün süreyle geçerli olmak üzere verilir. 

4. " E " Geçici Trafik Belgesi: 

Gümrüklerden geçici veya kati olarak ithal edilen araçların, ithal işlemlerinin 

yapılacağı gümrük idaresinin bulunduğu yere kadar sürülmeleri için 1 ila 6 gün 

süreyle geçerli olmak üzere verilir. 

5. " F " Geçici Trafik Belgesi: 

Dış ülkelerden gelen Türk vatandaşlarının geri götürmek üzere plakasız 

olarak getirdikleri araçlarına en çok 3 ay süre ile geçerli olmak üzere verilir. 



— 4 7 7 — ' 
E k : 10/A 

QEÇ|Cİ TflAFİK BELCESİ VE ÜEÇİCİ TESCİL PLAKASI KAYIT DEFTERİ 
SAYFA NO. 

Su» İ t e 

Tarihi 

Cm 

1 
Udikuı 

•a 

1 
Mafci 

Molcr Soıi No.' -. 

Şüi Son |lo. 

Adı •» Soyadı 

3! 
Adıvtf Sayddı-

-< 
AdiSSİ 

f 
Adı yu Soyalı 

1 Adıcd-

t> t/î ArJı ya Scyudı 

•s 
Sürücü 
Geljö No. 

a; o 

A* ya Soyadı. 

SÜTbCU 

Deli» Itt.. 
111 

ff 
&V90N0,. 111 

ff Bslfjıi Tarihi 

05 Tescil PUulto 

en 

T i 
Geçeıli* Teıılı). 

T i 
vcımı Alnacı 

ti 
cî 

Gidici. 
BtlgİClTıSİ 

DIGEil ÜILUİLEH 
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T.C. 
Valiliği 

Emniyet Müdür lüğü 

Şube Müdürlüğü 
.Trafik Tescil 

Büro Amirl iği 

A . GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ 

İmalatçı/İthalatçı > ....; .„..! . : . . . . 

firmasına her türlü hukuki sorumluluk kendisine ait olmak üzere aşağıda belirtilen tarihler 

arasında, bir yıl süre ile geçerli A sınıfı geçici Trafik Belgesi lanzim ederek aşağıda belir

tilen plakalarla araçlarını trafiğe çıkarma yetkisi verilmiştir. 

Şube Müdürlüğü 
. Trafik Tescil 

Büro Amirl iği 

İznin başlama tarihi J İ199 

İznin b i l i ; tarihi ...A........VI99 

Tahsis edilen plaka grubu ve adedi: (G) den ya kadar 

adcı 

(T) den ya kadar 

adet 

Bü belge (A) Geçici Trafik Belgesi i l e b i r l i k t e kullanılır.Tek 
başına veya fotokopisinin kullanılması geçersizdir. 

2 9 1 « Sayı l ; Yasanın t3J. ^ JJJ. j Q.g ; 

Motklat ım. soro TSOJF. - 1 n ~ ı | • ' > 
taralmdan üMlmbnıs t ı r . »•&s=2J MQ<M; 2 4 / t l 

. . . » \ . • •'• iofokukvioıOMOikdıu 
• - - H A t A M A I t A A C m U C — İ A N I T D . j l t l 0 3l2|267 0 « 9 7 - | r e < | ' - " 
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A. GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Aracın Plakası 

Aracın Cinsi 

Aracın Markası 

Aracın Modeli 

Aracın Rengi 

Aracın Moıor No. 

Aracın Şasi No. 

Aracın Nel Ağırlığı 

Aracın istiap Haddi 

Sigorta Poliçe No. 

Sigorta Adı Tarihi 

Sürücünün Adı Soyadı 

Sürücü Belgesi No. Tarih 

Sigorta Poliçe No. 

Sigorta Adı Tarihi 

Sürücünün Adı Soyadı 

Sürücü Belgesi No. Tarih 

Sigorta Poliçe No. 

Sigorta Adı Tarihi 

Sürücünün Adı Soyadı 

Sürücü Belgesi No. Tarih 

Sigorta Poliçe No. 

Sigorta Adı Tarihi 

Sürücünün Adı Soyadı 

Sürücü Belgesi No. Tarih 

Aracın götürüleceği 

güzergâh ve yer 

Trafiğe çıkış tarihi 

Geçerlilik süresi ve S;ıaü 

Belgeyi Tanzim Eden Yetki l i İmza 
F i r m a 

D U uv ıgc aynı ıı M M H I U H ı ^ c n u n u c £.-* v u ı , jc ıuncnırdM yoı ıaruu a n ı t ı n g u ı u ı u ı u ı c g ı jrcıııı u£u*ıtgiıı<j 
ianzıın edildiği lurilıieıı itibaren cn fazla ulu gün süre ile geçerlidir. 

Bu b a l g e v e p l a k a l a r A S ı n ı f ı G e ç i c i T r o f i k î z i n B e l g e s i i l e 

391i Bayılı ft?aıwı 131; 
Maddaalna u«r»XŞ.O^. 
taralından Mttmlro ış t ır , 

S e r i : 

fiAJUMA)>*AClM rtC W*. UP- VTl |0 3'3| 2oJ 0»97 'IfM) ; 

m ıo-c 
:• M»d* l ; 3 4 / C 



T.C. 
VALİLİĞİ 

Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü 

TRAFİĞE GEÇİCİ ÇIKIŞ İZİN BELGESİ 

'a ail olan ve aşağıda vasıflan yazılı araca, tescil işlemlerini tamamlayıncaya 

kadar, meydana gelebilecek her türlü hukuki ve mali sorumluluk araç işletenine ait olmak üzere, Belediye hudutları 

içerisinde / /199 günü saal 'e kadar trafiğe çıkma izni verilmiştir. 

J 7199 
Trafik Tescil JŞube Müdürü 

Tasdik 

Cinsi 

Markası 

Modeli 

Motor No. 

Şasi No. 

; 2918 Sayış Yassnm 131. 
>• Maddesine göre T.ş.O.F. 
.taralından bastırılmıştır. 

Seri: EK: 11 
şofötıı» vı O I O M O B I I C I I M : M o d e l : 25 

K " ! 8 1 ! - • - ~ r ' r i " r r r T--nnı u' 
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TABLO 1 

7 e m i n R e n k l e r i 

Renk 1 2 3 4 Aydınlatma Faktörü 

Beyaz x 
y 

0 . 3 5 5 
0 . 3 5 5 

0 . 3 0 5 
0 . 3 0 5 

0 . 2 8 5 
0 . 3 2 5 

0 . 3 3 5 
0 . 3 7 5 

> = 0 . 3 5 

Sarı x 
y 

0 . 4 6 5 
0 . 5 3 4 

0 . 4 2 7 
0 . 4 8 3 

0.48/1 
0 . 4 2 3 

0 . 5 4 5 
0 . 4 5 4 

>= 0 . 2 7 

Kırmızı x 
y 

0 . 6 1 3 
0 . 2 9 7 

0 . 7 0 8 
Ö.292 

0.636 
0 . 3 6 4 

0 . 5 5 8 
0 . 3 5 2 

>= 0 . 0 5 

A.tVİavi x 
y 

0 .181 
0 . 0 6 9 

0 . 2 7 0 
0 . 2 2 0 

0 . 2 3 0 
0 . 2 5 0 

0 . 1 0 3 
0 . 2 4 6 

>= 0.11 

A.Yeşil x 
V 

0 . 2 1 0 
0 . 2 7 5 

0 . 2 8 0 
0 . 3 8 5 

0 . 1 8 0 
0 . 5 2 0 

0 . 0 8 0 
0 . 3 1 0 

>= 0 . 1 5 

Siyah x 
Y 

0 . 3 0 0 
0 . 2 7 0 

0 . 3 8 5 
0 . 3 5 5 

0 . 3 4 5 
0 . 3 9 5 

0 . 2 6 0 
0 . 3 1 0 

<= 0 .02 

T A B L O 2 

Ulusal tanıtım işaretinin bulunduğu zemin rengi 

Renk 1 2 3 4 Aydınlatma Faktörü 

Mavi x 
y 

0.078 
0.171 

0.150 
0.220 

0.210 
0.160 

0.137 
0.038 

> = 0.01 

Tescil plakalarının reflektif zemininin fotometrik özellikleri 

Geri yansıtıcılı alanın minimum özgül geri yansıtma kat sayısı Tablo 3 ve 
Tablo 4 ' de gösterilen değerlerden az olmamalıdır. CIE yayını No: 5 4 1982 
prosedüründe açıklandığı üzere ölçümler yapılmalıdır. 
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TABLO 3 

Zemin Renkleri 

Renk Gözlem Açısı özgül yansıtma şiddeti R'(cd/m2) /l_X 

5° 30° 40° 

Beyaz 0.2 45 18 8 
0.33 30 12 6 
1.5 3.5 2 0.7 

Sarı 0.2 30 12 5 
0.33 20 8 4 
1.5 2.3 0.8 0.4 

Açık Mavi 0.2 18 9 7 
0.33 12 7 3 

Açık Yeşil 0.2 18 9 7 
0.33 12 7 3 

Kırmızı 0.2 9 6 3 
0.33 8 5 2 

Siyah 0.2 10 3 1.4 
0.33 8.5 2.5 1.2 

T A B L O 4 

Ulusal tanıtım işaretinin bulunduğu zemininin yansıtma şiddeti R'(cd/m2) LX 

Renk Derece Giriş Açısı 

5° 30° 

Mavi 0.20 3 1.5 
0.33 1.5 1 
1.5 0.3 -
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E K : 1 2 / B 

T T II 1 I i r 
36 ™ 22_ '0 Ifi 10 '6 ? S 

520 mm 

320 mm 
EK: 12 /B -1 

36 10 - I6 
i n 

320 mm 



E K : 1 2 / C 

I 11 
36 'O 36 ?t 16 IQ 16 . 10 36 

I I I I M 
36 '0 36 ' ! 

520 mm 

E K : 1 2 / C - 1 

36 ^10 36 

. 320 mm 

36 '0 36 - 10 36 37 6 

II- • I 

s 
E 
o 

• 320 mm • 
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i r 
3i 8 ÎS 

520 mm 

E K : 1 2 / D 

320 mm 

I I 

E K : 1 2 / D - 1 

320 mm 
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EK:12/E 

I H I I I I II II II I i f 

^ ^ ^ ^ ^ ^ : 520 mm I 

EK:12/E-1 
320 mm 

1 1 " f l 1 Ä 

i ' • •• 

1 1 1 i l II II 1 
fi ai _is : ^: zi ¡¡ a a ^ e i¿ -

320 mm 
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E K : 1 2 / F 

i l I I II II I I II 

_u—: ?" ™ <s H w ñ jj u la a—?» «' fi| 
520 mm 1 

E K : 1 2 / F - 1 
320 mm-

1 Pi 
' I " f l " I '" Í 

I 
ß 40 

Il i l 
35 ' fl )S » 3S 

1 

1 1 II 1 
«s ?n i fi JO 6 
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EK .-12/G 

~ÏZ l ï îs Î3 —TT~ ié i< ié io » — io lé lo i¿ i¿ 6 

520 mm 

E K : 1 2 / G - 1 

i r 
36 10 36 

36 "0 
if i r 
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E K : 1 2 / H 

I i 
- i E L2 J£ il l i _ 

520 mm 

EK: 12 /H-1 
320 mm 

ksj ií I"1-! " Li! a L u 

320 mm 
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E K : Î 2 / J 

II I I 
16 ;o 16 sj in :o in 'n 36 ifl in '6 

- Î T 2 0 mm 

E K : T 2 / J - 1 

. 320 mm 

320 mm 
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E K : 1 2 / K - 1 

320 mm — n 
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E K : 1 2 / L 

1 i 1 

A -
i* 

1 1 l í 1 1 1 1 I I I I I I I I I I 
6 l¿a ît a I» *0 3S 40 Î8 S Ï8 6 it t İt t Í8 13 

O H fnm ... • -

E K : 1 2 / L - 1 
320 mm . . . . 

320 mm 
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E K : 1 2 / M 

5 
E 

0 É 

1 

1 

5 
E 

0 É 

1 

1 

5 
E 

0 É 

1 

1 
J 
6 J?4 

! M 1 ! M 1 ! 1 1 11 1 1 1 
2t 9 23 iO 3S S 3S 8 !S 2a S ZB a 28 10 

' 5 2 0 mm 
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EK: 1 2 / N 

I I 

_Ş "S ;a a 

E K : 1 2 / N - 1 
7 İ , 6' 35 í i _ 

a zs a ?a a ZB 

EK: 1 2 / N - 2 
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EK: 1 2 / P 

78 a ?8 
I ' I 

Z8 a ı« 

EK: 12 /P-1 

il i r T i 
5 S9 za_ ;a a ?a j ?a a ;a u_ 

EK: 1 2 / P - 2 
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EK: 1 2 / R 

S 65 

E K . 1 2 / R - 1 

I 11 

EK: 1 2 / R - 2 

" ı'ı " ı " i " ı'ı " ı'ı " i 

21 3. 2ñ 
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EK: 1 2 / S 

_ i - ü _ıa_ l " I " l ' l " \ I 

5 54 ;» a za 

EK: 1 2 / S - l 

İS . 

I I 'I i l II II 
s <B i£ j ıs a Z8 a ?B a ?a 

EK: 1 2 / S - 2 

3i a ıs a ıs 

11 I 
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EK: 1 Z / T 



E K : 12/Y 

Şekilde görüldüğü üzere gözlemleyen kişi 45°C'den fazla bir açıyla sağa ya da sola adını attığında 
güvenlik işaretleri görünmez olmalıdır. 



E K : 12/Y 

Tescil plakasına karşıdan direkt bakıldığında güvenlik işaretleri görünür. 
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İ Ş M A K İ N E L E R İ P L A K A Ö R N E K L E R İ 
Ek - 13 

YSE 
85 - 223 

TCK 
85 - 223 

DEVLET KURULUŞLARI 

İST. BEL. 
85 - 126 

34 
85 - 126 

İL BELEDİYELERİ 

DİNAR BEL. 
85 - 126 

03 - 02 
(İl Kodu) (İlçe Kodu) 

85 - 126 
(Tescil Yılı) (Tescil Sıra No) 

İLÇE BELEDİYELERİ 
NOT : Özel Kurum ve Kuruluşlara ait İş Makinalarına da bu örneklere uygun 

tescil plakaları verilir. 
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VİLAYET İSİMLERİNİN SIRAYA GÖRE DİZİLMESİYLE ALDIKLARI 
SIRA NUMARALARINI GÖSTERİR CETVEL 

Ek: 14 
01 ADANA 27 GAZİANTEP 53 RİZE 
02 ADIYAMAN 28 GİRESUN 54 SAKARYA 
03 AFYON 29 GÜMÜŞHANE 55 SAMSUN 
04 AĞRI 30 HAKKARİ 56 SİİRT 
05 AMASYA 31 HATAY 57 SİNOP 
06 ANKARA 32 ISPARTA 58 SİVAS 
07 ANTALYA 33 İÇEL 59 TEKİRDAĞ 
08 ARTVİN 34 İSTANBUL 60 TOKAT 
09 AYDIN 35 İZMİR 61 TRABZON 
10 BALIKESİR 36 KARS 62TUNCELİ 
11 BİLECİK 37 KASTAMONU 63 ŞANLIURFA 
12 BİNGÖL 38 KAYSERİ 64 UŞAK 
13 BİTLİS 39 KIRKLARELİ 65 VAN 
14 BOLU 40 KIRŞEHİR 66 YOZGAT 
15 BURDUR 41 KOCAELİ 67ZONGULDAK 
16 BURSA 42 KONYA 68 AKSARAY 
17 ÇANAKKALE 43 KÜTAHYA 69 BAYBURT 
18 ÇANKIRI 44 MALATYA 70 KARAMAN 
19 ÇORUM 45 MANİSA 71 KIRIKKALE 
20 DENİZLİ 46 KAHRAMANMARAŞ 72 BATMAN 
21 DİYARBAKIR 47 MARDİN 73 ŞIRNAK 
22 EDİRNE 48 MUĞLA 74 BARTIN 
23 ELAZIĞ 49 MUŞ 75 ARDAHAN 
24 ERZİNCAN 50 NEVŞEHİR 76 IĞDIR 
25 ERZURUM 51 NİĞDE 77 YALOVA 
26 ESKİŞEHİR 52 ORDU 78 KARABÜK 

79 KİLİS 
80 OSMANİYE 

1 - Bu liste 80 İl'e göre hazırlanmıştır. 

2 -Bu listedeki İl'lerden herhangi birinin ismi değiştirilse de numarası 
değiştirilmeyecektir. 

3- Bu listedeki isimlerden herhangi birinin Vilayet adı kaldırılsa o numara boş olarak 
kalacaktır. 

4- Bu listede olmayıp yeniden İl olacak yerlere alfabetik sıraya bakılmaksızın 80'den 
sonraki sayılar verilecektir. 
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AA 001 
999 

CA 001 
999 

DA 001 
999 

EA 001 
999 

FA 001 
999 

HA 
14/A 
001 
999 

AC 001 
999 

CE 001 
999 

DC 001 
999 

EC 001 
999 

FC 001 
999 

HC 001 
999 

AD 001 
999 

CF 001 
999 

DD 001 
999 

ED 001 
999 

FD 001 
999 

HD 001 
999 

AE 001 
999 

CH 001 
999 

DE 001 
999 

EE 001 
999 

FE 001 
999 

HE 001 
999 

AF 001 
999 

CK 001 
999 

DF 001 
999 

EF 001 
999 

FF 001 
999 

HF 001 
999 

AH 001 
999 

CL 001 
999 

DH 001 
999 

EH 001 
999 

FH 001 
999 

HH 001 
999 

AK 001 
999 

CN 001 
999 

DK 001 
999 

EK 001 
999 

FK 001 
999 

HK 001 
999 

AL 001 
999 

CP 001 
999 

DL 001 
999 

EL 001 
999 

FL 001 
999 

HL 001 
999 

AN 001 
999 

CR 001 
999 

DN 001 
999 

EN 001 
999 

FN 001 
999 

HN 001 
999 

AP 001 
999 

CS 001 
999 

DP 001 
999 

EP 001 
999 

FP 001 
999 

HP 001 
999 

AR 001 
999 

CT 001 
999 

DR 001 
999 

ER 001 
999 

FR 001 
999 

HR 001 
999 

AS 001 
999 

CU 001 
999 

DŞ 001 
999 

ES 001 
999 

FS 001 
999 

HS 001 
999 

AT 001 
999 

CV 001 
999 

DT 001 
999 

ET 001 
999 

FT 001 
999 

HT 001 
999 

AU 001 
999 

CY 001 
999 

DU 001 
999 

EU 001 
999 

FU 001 
999 

HU 001 
999 

AV 001 
999 

CZ 001 
999 

DV 001 
999 

EV 001 
999 

FV 001 
999 

HV 001 
999 

AY 001 
999 

001 
999 

DY 001 
999 

EY 001 
999 

FY 001 
999 

HY 001 
999 

AZ 001 
999 

001 
999 

DZ 001 
999 

EZ 001 
999 

FZ 001 
999 

HZ 001 
999 
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KA 001 
999 

LA 001 
999 

NA 001 
999 

PA 001 
999 

RA 001 
999 

SA 001 
999 

KC 001 
999 

L C 001 
999 

NC 001 
999 

P C 001 
999 

R C 001 
999 

S C 001 
999 

KD 001 
999 

LD 001 
999 

ND 001 
999 

PD 001 
999 

RD 001 
999 

S D 001 
999 

K E 001 
999 

L E 001 
999 

NE 001 
999 

P E 001 
999 

R E 001 
999 

S E 001 
999 

KF 001 
999 

LF 001 
999 

NF 001 
999 

PF 001 
999 

R F -001 
999 

S F 001 
999 

KH 001 
999 

LH 001 
999 

NH 001 
999 

PH 001 
999 

RH 001 
999 

S H 001 
999 

KK 001 
999 

LK 001 
999 

NK 001 
999 

PK 001 
999 

RK 001 
999 

SK 001 
999 

KL 001 
999 

LL 001 
999 

NL 001 
999 

PL 001 
999 

RL 001 
999 

S L 001 
999 

KN 001 
999 

LN 001 
999 

NN 001 
999 

PN 001 
999 

RN 001 
999 

SN 001 
999 

KP 001 
999 

LP 001 
999 

NP 001 
999 

PP 001 
999 

R P 001 
999 

S P 001 
999 

KR 001 
999 

LR 001 
999 

NR 001 
999 

PR 001 
999 

RR 001 
999 

SR 001 
999 

KS 001 
999 

LS 001 
999 

NS 001 
999 

PS 001 
999 

RS 001 
999 

SS 001 
999 

KT 001 
999 

LT 001 
999 

NT 001 
999 

PT 001 
999 

RT 001 
999 

ST 001 
999 

KU 001 
999 

LU 001 
999 

NU 001 
999 

PU 001 
999 

RU 001 
999 

S U 001 
999 

KV 001 
999 

LV 001 
999 

NV 001 
999 

PV 001 
999 

RV, 001 
999 

SV 001 
999 

KY 001 
999 

LY 001 
999 

NY 001 
999 

PY 001 
999 

RY 001 
999 

SY 001 
999 

KZ 001 
999 

LZ 001 
999 

NZ 001 
999 

PZ 001 
999 

RZ 001 
999 

SZ 001 
999 
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TA 001 
999 

UA 001 
999 

VA 001 
999 

YA 001 
999 

ZA 001 
999 

T C 001 
999 

U C 001 
999 

V C 001 
999 

Y C 001 
999 

Z C 001 
999 

TD 001 
999 

UD 001 
999 

VD 001 
999 

YD 001 
999 

ZD 001 
999 

TE 001 
999 

U E 001 
999 

VE 001 
999 

YE 001 
999 

Z E 001 
999 

TF 001 
999 

UF 001 
999 

VF 001 
999 

YF 001 
999 

ZF 001 
999 

TH 001 
999 

UH 001 
999 

VH 001 
999 

YH 001 
999 

ZH 001 
999 

TK 001 
999 

UK 001 
999 

VK 001 
999 

YK 001 
999 

ZK 001 
999 

TL 001 
999 

UL 001 
999 

VL 001 
999 

YL 001 
999 

ZL 001 
999 

TN 001 
999 

UN 001 
999 

VN 001 
999 

YN 001 
999 

Z N 001 
999 

T P 001 
999 

UP 001 
999 

VP 001 
999 

YP 001 
999 

ZP 001 
999 

TR 001 
999 

UR 001 
999 

VR 001 
999 

YR 001 
999 

ZR 001 
999 

TS 001 
999 

US 001 
999 

VS 001 
999 

YS 001 
999 

ZS 001 
999 

TT 001 
999 

UT 001 
999 

VT 001 
999 

YT 001 
999 

ZT 001 
999 

T U 001 
999 

UU 001 
999 

VU 001 
999 

YU 001 
999 

Z U 001 
999 

TV 001 
999 

UV 001 
999 

W 001 
999 

YV 001 
999 

ZV 001 
999 

TY 001 
999 

UY 001 
999 

VY 001 
999 

YY 001 
999 

ZY 001 
999 

TZ 001 
999 

UZ 001 
999 

VZ 001 
999 

YZ 001 
999 

ZZ 001 
999 

A 0001 D 0001 F 0001 K0001 M 0001 P 0001 S 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 

B0Ö01 E 0001 H 0001 L0001 N 0001 R0001 T 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 
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A AAA AAB AAC AAD AAE AAF AAH AAJ AAK AAL AAM AAN AAP AAR AAS AAT AAU AAV AAY AAZ 
A ABA ABB ABC ABD ABE ABF ABH ABJ ABK ABL ABM ABN ABP ABR ABS ABT A B U ABV ABY ABZ 
A ACA A C B A C C ACD A C E A C F ACH A C J ACK ACL A C M ACN ACP ACR A C S ACT A C U A C V ACY ACZ 
A ADA ADB ADC ADD ADE ADF ADH ADJ ADK ADL ADM ADN ADP ADR ADS ADT ADU ADV ADY ADZ 
A AEA AEB AEC AED A E E AEF AEH AEJ AEK AEL AEM AEN AEP AER AES AET AEU AEV AEY AEZ 
A AFA AFB AFC AFD AFE AFF AFH AFJ AFK AFL AFM AFN AFP AFR AFS AFT A F U AFV AFY AFZ 
A AHA AHB AHC AHD AHE AHF AHH AHJ AHK AHL AHM AHN AHP AHR AHS AHT AHU AHV AHY AHZ 
A AJA AJB AJC AJD AJE AJF AJH AJJ AJK AJL AJM AJN AJP AJR AJS AJT A J U AJV AJY AJZ 
A AKA AKB AKC AKD AKE AKF AKH AKJ AKK AKL AKM AKN AKP AKR AKS AKT A K U AKV AKY AKZ 
A ALA ALB ALC ALD A L E ALF ALH ALJ ALK ALL ALM ALN ALP ALR ALS ALT ALU ALV ALY ALZ 
A ANA ANB ANC AND ANE ANF ANH ANJ ANK ANL ANM ANN ANP ANR ANS ANT ANU ANV ANY ANZ. 
A APA APB APC APD APE APF APH A P J APK APL APM APN APP APR APS APT A P U A P V APY APZ 
A ARA A R S ARC ARD A R E A R F ARH A R J ARK ARL A R M A R N A R P ARR A R S ART A R U A R V ARY ARZ 
A ASA ASB ASC ASD ASE ASF ASH ASJ ASK ASL ASM ASN ASP ASR ASS AST A S U ASV ASY ASZ 
A ATA ATB ATC ATD ATE AT F ATH ATJ ATK ATL ATM ATN ATP ATR ATS ATT ATU ATV ATY ATZ 
A AUA AUB AUC AU D AUE AUF AU H AUJ AUK AUL AUM AUN AUP AUR AUS AUT A U U AUV AUY AUZ 
A AVA AVB AVC AVD AVE AVF AVH AVJ AVK AVL AVM AVN AVP AVR AVS AVT AVU A W AVY AVZ I 
A AYA AYB AYC AYD AYE AYF AYH AYJ AYK AYL AYM AYN AYP AYR AYS AYT AYU AYV AYY AYZ I 
A AZA AZB AZC AZD AZE AZF AZH AZJ AZK AZL AZM AZN AZP AZR AZS AZT , AZU AZV AZY AZZ L/1 

O 

(B)Y E GÖRE Ü Ç L Ü KC E K : 14/C 
•—J 

BAA BAB BAC BAD BAE BAF BAH BAJ BAK BAL BAM BAN BAP BAR BAS BAT BAU BAV BAY BAZ 
BBR BBS BBT BBU BBV BBY BBZ 

BCA BCB BCC BCD BCE BCF BCH BCJ BCK BCL BCM BCN BCP BCR BCS BCT B C U BCV BCY BCZ 
BDA BDB BDC BDD BDE BDF BDH BDJ BDK BDL BDM BDN BDP BDR BDS BDT BDU BDV BDY BDZ 
BEA BEB BEC BED BEE BEF BEH BEJ BEK BEL BEM BEN BEP BER BES BET BEU BEV BEY BEZ 

BFP BFR BFS BFT BFU BFV BFY BFZ 
BHA BHB BHC BHD BHE BHF BHH BHJ BHK BHL BHM BHN BHP BHR BHS BHT BHU BHV BHY BHZ 
BJA BJB BJC BJD BJE BJF BJH BJJ BJK BJL BJM BJN BJP BJR BJS BJT BJU BJV BJY BJZ 

B BKA BKB BKC BKD BKE BKF BKH BKJ BKK BKL BKM BKN BKP BKR BKS BKT BKU BKV BKY BKZ 
BLR BLS BLT BLU BLV BLY BLZ 

BMS BMT BMU BMV BMY BMZ 
BNR BNS BNT BNU BNV BNY BNZ 

BPS BPT BPU BFV BPY BPZ 
BRR BRS BRT BRU BRV BRY BRZ 
BSR BSS BST BSU BSV BSY BSZ 

BTA BTB BTC BTD BTE BTF BTH BTJ BTK BTL BTM BTN BTP BTR BTS BTT BTU BTV BTY BTZ 
BUA BUB BUC BUD BUE BUF BUH BUJ BUK BUL BUM BUN BUP BUR BUS BUT BUU BUV BUY BUZ 

BVR BVS BVT BVU B W BVY BVZ 
BYA BYB BYC BYD BYE BYF BYH BYJ BYK BYL BYM BYN BYP BYR BYS BYT BYU BYV BYY BYZ 
BZA BZB BZC BZD BZE BZF BZH BZJ TBZK BZL BZM BZN BZP BZR BZS BZT BZU BZV BZY BZZ 
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C 
C 
C 
c v-
c t 
C t 
c \-
C i-
C 
C t 
C r 
C t 
c ı-
C 
c •-. 
C r 
c T-
C ı 
C 
c ; 

CAA CAB 
CBA CBB 
CCA CCB 
CDA ı CDB 
CEA CEB 
CFAfc CFB 
CHAJ CHB 
CJAL CJB 
CKA CKB 
CLA CLB 
CMA< CMB 
cm- CNB 
C P A : ' C P B 
CRÄ CRB 
CSA» CSB 
CTAI CTB 
CUA CUB 
CVA1 CVB 
CYA CYB 
CZA CZB 

I A - ; y^-ic 

GÖRE ÜÇLÜ KC 
ı-\ 

DAAL: DAB 
DBAt DBB 
DCAF DCB 
DDAr DDB 
DEA DEB 
DFA DFB 
DHA DHB 
DJA DJB 
DKA DKB 
DLA DLB 
DMA DMB 
DNA DNB 
DPA DPB 
DRA DRB 
DSA DSB 
DTA DTB 
DUA DUB 
DVA DVB 
DYA DYB 
DZA DZB 

CAC 
CBC 
CCC 
CDC 
CEC 
CFC 
CHC 
CJC 
CKC 
CLC 
CMC 
CNC 
CPC 
CRC 
CSC 
CTC 
CUC 
CVC 
CYC 
CZC 

CAD 
CBD 
CCD 
CDD 
CED 
CFD 
CHD 
CJD 
CKD 
CLD 
CMD 
CND 
C P D 
CRD 
CSD 
CTD 
CUD 
CVD 
CYD 
CZD 

CAE 
CBE 
CCE 
CDE 
CEE 
CFE 
CHE 
CJE 
CKE 
CLE 
CME 
CNE 
C P E 
CRE 
CSE 
CTE 
CUE 
CVE 
CYE 
CZE 

CAF 
CBF 
CCE 
CDF 
CEF 
CFF 
CHF 
CJF 
CKF 
CLF 
CMF 
CNF 
CPF 
CRF 
CSF 
CTF 
CUF 
CVF 
CYF 
CZF 

CAH 
CBH 
CCH 
CDH 
CEH 
CFH 
CHH 
CJH 
CKH 
CLH 
CMH 
C N H 
C P H 
CRH 
CSH 
CTH 
CUH 
CVH 
CYH 
CZH 

CAJ 
CBJ 
CCJ 
CDJ 
CEJ 
CFJ 
CHJ 
CJJ 
CKJ: 

CLJ' 
CMJ 
CNJ 
CPJ 
CRJ 
CSJ 
CTJ 
CUJ 
CVJ 
CYJ 
CZJ 

CAK 
CBK 
CCK 
CDK 

• CEK 
CFK 

* CHK 
"<•- ;CJK 
CKK 
CLK' 

•"'CMk 
f:' CNK 
CPK 
CRK 
CSK 
CTK 
CUK 
CVK 
CYK 
CZK 

CAL 
CBL 
CCL 
CDL 
CEL 
CFL 
CHL 
CJL 
CKL 
CLL 
CML 
CNL 
C P L 
CRL 
CSL 
CTL 
CUL 
CVL 
CYL 
CZL 

CAM 
CBM 
CCM 
CDM 
CEM 
CFM 
CHM 
CJM 
CKM 
CLM 
CMM 
CNM 
C P M 
CRM 
CSM 
CTM 
CUM 
CVM 
CYM 
CZM 

CAN 
CBN 
CCN 
CDN 
CEN 
CFN 
CHN 
CJN 
CKN 
CLN 
CMN 
CNN 
C P N 
CRN 
CSN 
CTN 
CUN 
CVN 
CYN 
CZN 

CAP 
CBP 
CCP 
CDP 
CEP 
CFP 
CHP 
CJP 
CKP 
CLP 
CMP 
C N P 
C P P 
CRP 
CSP 
CTP 
CUP 
CVP 
CYP 
CZP 

CAR 
CBR 
CCR 
CDR 
CER 
CFR 
CHR 
CJR 
CKR 
CLR 
CMR 
CNR 
CPR 
CRR 
CSR 
CTR 
CUR 
CVR 
CYR 
CZR 

CAS 
CBS 
CCS 
CDS 
CES 
CFS 
CHS 
CJS 
CKS 
CLS 
CMS 
CNS 
C P S 
CRS 
CSS 
CTS 
CUS 
CVS 
CYS 
CZS 

CAT 
CBT 
CCT 
CDT 
CET 
CFT 
CHT 
CJT 
CKT 
CLT 
CMT 
C N T 
C P T 
CRT 
CST 
CTT 
CUT 
CVT 
CYT 
CZT 

CAU 
CBU 
CCU 
CDU 
CEU 
CFU 
CHU 
CJU 
CKU 
CLU 
CMU 
C N U 
C P U 
CRU 
CSU 
CTU 
CUU 
CVU 
CYU 
CZU 

CAV 
CBV 
CCV 
CDV 
CEV 
CFV 
CHV 
CJV 
CKV 
CLV 
CMV 
CNV 
CFV 
CRV 
CSV 
CTV 
CUV 
CW 
CYV 
CZV 

CAY 
CBY 
CCY 
CDY 
CEY 
CFY 
CHY 
CJY 
CKY 
CLY 
CMY 
C N Y 
C P Y 
CRY 
CSY 
CTY 
CUY 
CVY 
CYY 
CZY 

CAZ 
CBZ 
ecz 
CDZ 
CEZ 
CFZ 
CHZ 
CJZ 
CKZ 
CLZ 
CMZ 
CNZ 
C P Z 
CRZ 
CSZ 
CTZ 
CUZ 
CVZ 
CYZ 
CZZ I 

O 
00 
I (D) YE 

CAA CAB 
CBA CBB 
CCA CCB 
CDA ı CDB 
CEA CEB 
CFAfc CFB 
CHAJ CHB 
CJAL CJB 
CKA CKB 
CLA CLB 
CMA< CMB 
cm- CNB 
C P A : ' C P B 
CRÄ CRB 
CSA» CSB 
CTAI CTB 
CUA CUB 
CVA1 CVB 
CYA CYB 
CZA CZB 
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GÖRE ÜÇLÜ KC 
ı-\ 

DAAL: DAB 
DBAt DBB 
DCAF DCB 
DDAr DDB 
DEA DEB 
DFA DFB 
DHA DHB 
DJA DJB 
DKA DKB 
DLA DLB 
DMA DMB 
DNA DNB 
DPA DPB 
DRA DRB 
DSA DSB 
DTA DTB 
DUA DUB 
DVA DVB 
DYA DYB 
DZA DZB 
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I 
O 
00 
I 

D • 
D 
D 
D 
0 
D T' 
D t 
D t' 
D l-
D f 
D E 
D E 
D E 
D E 
D E 
D E 
0 E 
D t 
D 
D 

CAA CAB 
CBA CBB 
CCA CCB 
CDA ı CDB 
CEA CEB 
CFAfc CFB 
CHAJ CHB 
CJAL CJB 
CKA CKB 
CLA CLB 
CMA< CMB 
cm- CNB 
C P A : ' C P B 
CRÄ CRB 
CSA» CSB 
CTAI CTB 
CUA CUB 
CVA1 CVB 
CYA CYB 
CZA CZB 
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GÖRE ÜÇLÜ KC 
ı-\ 

DAAL: DAB 
DBAt DBB 
DCAF DCB 
DDAr DDB 
DEA DEB 
DFA DFB 
DHA DHB 
DJA DJB 
DKA DKB 
DLA DLB 
DMA DMB 
DNA DNB 
DPA DPB 
DRA DRB 
DSA DSB 
DTA DTB 
DUA DUB 
DVA DVB 
DYA DYB 
DZA DZB 

DAC 
DBC 
DCC 
DDC 
DEC 
DFC 
DHC 
DJC 
DKC 
DLC 
DMC 
DNC 
DPC 
DRC 
DSC 
DTC 
DUC 
DVC 
DYC 
DZC 

DAD 
DBD 
DCD 
DDD 
DED 
DFD 
DHD 
DJD 
D KD 
DLD 
DMD 
DND 
DPD 
DRD 
DSD 
DTD 
DUD 
DVD 
DYD 
DZD 

DAE 
DBE 
DCE 
DDE 
DEE 
DFE 
DHE 
DJE 
DKE 
DLE 
DME 
DNE 
DPE 
DRE 
DSE 
DTE 
DUE 
DVE 
DYE 
DZE 

DAF 
DBF 
DCF 
DDF 
DEF 
DFF 
DHF 
DJF 
DKF 
DLF 
DMF 
DNF 
DPF 
DRF 
DSF 
DTF 
DUF 
DVF 
DYF 
DZF 

DAH 
DBH 
DCH 
DDH 
DEH 
DFH 
DHH 
DJH 
DKH 
DLH 
DMH 
DNH 
DPH 
DRH 
DSH 
D T H 
DUH 
DVH 
DYH 
DZH 

DAJ 
DBJ 
DCJ 
DDJ 
DEJ 
DFJ 
DHJ 
DJJ 
DKJ 
DLJ 
DMJ 
DNJ 
DPJ 
DRJ 
DSJ 
DTJ 
DUJ 
DVJ 
DYJ 
DZJ 

DAK 
DBK 
DCK 
DDK 
DEK 
DFK 
DHK 
DJK 
DKK 
DLK 
DMK 
DNK 
DPK 
DRK 
DSK 
DTK 
DUK 
DVK 
DYK 
DZK 

DAL 
DBL 
DCL 
DDL 
D E L 
DFL 
DHL 
DJL 
DKL 
DLL 
DML 
DNL 
DPL 
DRL 
DSL 
OTL 

DVL 
DYL 
DZL 

DAM 
DBM 
DCM 
DDM 
DEM 
OFM 
DHM 
DJM 
DKM 
DLM 
DMM 
DNM 
DPM 
DRM 
DSM 
DTM 
DUM 
DVM 
DYM 
DZM 

DAN 
DBN 
DCN 
DDN 
DEN 
DFN 
DHN 
DJN 
DKN 
DLN 
DMN 
DNN 
DPN 
DRN 
DSN 
D T N 
DUN 
DVN 
DYN 
DZN 

DAP 
DBP 
DCP 
DDP 

DFP 
DHP 
DJP 
DKP 
DLP 
DMP 
DNP 
DPP 
DRP 
DSP 
DTP 
DUP 
DVP 
DYP 
DZP 

DAR 
DBR 
DCR 
DDR 
DER 
DFR 
DHR 
DJR 
DKR 
DLR 
DMR 
DNR 
DPR 
DRR 
DSR 
DTR 
DUR 
DVR 
DYR 
DZR 

DAS 
DBS 
DCS 
DDS 
DES 
DFS 
DHS 
DJS 
DKS 
DLS 
DMS 
DNS 
DPS 
DRS 
DSS 
DTS 
DUS 
DVS 
DYS 
DZS 

DAT 
DBT 
DCT 
DDT 
DET 
DFT 
DHT 
DJT 
DKT 
DLT 
DMT 
DNT 
DPT 
DRT 
DST 
DTT 
DUT 
DVT 
DYT 
DZT 

DAU 
DBU 
DCU 
DDU 
DEU 
DFU 
DHU 
DJU 
DKU 
DLU 
DMU 
DNU 
DPU 
DRU 
DSU 
DTU 
DUU 
DVU 
DYU 
DZU 

DAV 
DBV 
DCV 
DDV 
DEV 
DFV 
DHV 
DJV 
DKV 
DLV 
DMV 
DNV 
DPV 
DRV 
DSV 
DTV 
DUV 
DW 
DYV 
DZV 

DAY 
DBY 
DCY 
DDY 
DEY 
DFY 
DHY 
DJY 
DKY 
DLY 
DMY 
DNY 
DPY 
DRY 
DSY 
DTY 
DUY 
DVY 
DYY 
DZY 

DAZ 
DBZ 
DCZ 
DDZ 
DEZ 
DFZ 
DHZ 
DJZ 
D K Z 
DLZ 
DMZ 
DNZ 
DPZ 
DRZ 
DSZ 
DTZ 
DUZ 
CVZ 
CYZ 
CZZ 

I 



(E) YE QÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK: 14/C 

E EAA EAB EAC EAD EAE EAF EAH EAJ EAK EAL EAM EAN EAP EAR EAS EAT EAU EAV EAY EAZ 
E EBA EBB EBC EBD EBE EBF EBH EBJ EBK EBL EBM EBN EBP EBR EBS EBT EBU EBV EBY EBZ 
E ECA ECB ECC ECD ECE ECF ECH ECJ ECK ECL ECM ECN ECP ECR ECS ECT ECU ECV ECY ECZ 
E EDA EDB EOC EDD EDE EDF EDH EDJ EDK EDL EDM EDN EDP EDR EDS EDT EDU EDV EDY EDZ 
E EEA EEB EEC EED EEE EEF EEH EEJ EEK EEL EEM EEN EEP EER EES EET EEU EEV EEY EEZ 
E EFA EFB EFC EFD EFE EFF EFH EFJ EFK EFL EFM EFN EFP EFR EFS EFT EFU EFV EFY EFZ 
E EHA EHB EHC EHD EHE EHF EHH EHJ EHK EHL EHM EHN EHP EHR EHS EHT EHU EHV EHY EHZ 
E EJA EJB EJC EJD EJE EJF EJH EJJ EJK EJL EJM EJN EJP EJR EJS EJT EJU EJV EJY EJZ 
E EKA EKB EKC E KD EKE EKF EKH EKJ EKK EKL EKM EKN EKP EKR EKS EKT EKU EKV EKY EKZ 
E ELA ELB ELC ELD ELE ELF ELH ELJ ELK ELL ELM ELN ELP ELR ELS ELT ELU ELV ELY ELZ 
E EMA EMS EMC EMD EME EMF EMH EMJ EMK EML EMM EMN EMP EMR EMS EMT EMU EMV EMY EMZ 
E ENA ENB ENC END ENE ENF ENH ENJ ENK ENL ENM ENN ENP ENR ENS ENT ENU ENV ENY ENZ 
E EPA EPB EPC EPD EPE EPF EPH EPJ EPK EPL EPM EPN EPP EPR EPS EPT EPU EFV EPY EPZ 
E ERA ERB ERC ERD ERE ERF ERH ERJ ERK ERL ERM ERN ERP ERR ERS ERT ERU ERV ERY ERZ 
E EŞA ESB ESC ESD ESE ESF ESH ESJ ESK ESL ESM ESN ESP ESR ESS EST ESU ESV ESY ESZ 
E EtA ETB ETC ETD ETE ETF ETH ETJ ETK ETL ETM ETN ETP ETR ETS ETT ETU ETV ETY ETZ 
E EUA EUB EUC EUD EUE EUF EUH EUJ EUK EUL EUM EUN EUP EUR EUS EUT EUU EUV EUY EUZ 
E EVA EVB EVC EVD EVE EVF EVH EVJ EVK EVL EVM EVN EVP EVR EVS EVT EVU E W EVY EVZ I 
E EYA EYB EYC EYD EYE EYF EYH EYJ EYK EYL EYM EYN EYP EYR EYS EYT EYU EYV EYY EYZ I 
E EZA EZB EZC EZD EZE EZF EZH EZJ EZK EZL EZM EZN EZP EZR EZS EZT EZU EZV EZY EZZ 

(F) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK: 14/C | 
FAA FAB FAC FAD FAE FAF FAH FAJ FAK FAL FAM FAN FAP FAR FAS FAT FAU FAV FAY EAZ I 
FBA FBB FBC FBD FBE FBF FBH FBJ FBK ,F8L FBM FBN FBP FBR FBS FBT FBU FBV FBY FBZ 
FCA FCB FCC FCD FCE FCF FCH FCJ FCK FCL FCM FCN FCP FCR FCS FCT FCU FCV FCY FCZ 
FDA FDB FDC FDD FDE FDF FDH FDJ FDK FDL FDM FDN FDP FDR FDS FDT FDU FDV FDY FDZ 
FEA FEB FEC FED FEE FEF FEH FEJ FEK FEL FEM FEN FEP FER FES FET FEU FEV FEY FEZ 
FFA FFB FFC FFD FFE FFF FFH FFJ FFK FFL FFM FFN FFP FFR FFS FFT FFU FFV FFY FFZ 
FHA FHB FHC FHD FHE FHF FHH FHJ FHK FHL FHM FHN FHP FHR FHS FHT FHU FHV FHY FHZ 
FJA FJB FJC FJD FJE FJF FJH FJJ FJK FJL FJM FJN FJP FJR FJS FJT FJU FJV FJY FJZ 
FKA FKB FKC FKD FKE FKF FKH FKJ FKK FKL FKM FKN FKP FKR FKS FKT FKU FKV FKY FKZ 
FLA FLB FLC FLD FLE FLF FLH FLJ FLK FLL FLM FLN FLP FLR FLS FLT FLU FLV FLY FLZ 
FMA FMB FMC FMD FME FMF FMH FMJ FMK FML FMM FMN FMP FMR FMS FMT FMU FMV FMY FMZ 
FNA FNB FNC FND FNE FNF FNH FNJ FNK FNL FNM FNN FNP FNR FNS FNT FNU FNV FNY FNZ 
FPA FPB FPC FPD FPE FPF FPH FPJ FPK FPL FPM FPN FPP FPR FPS FPT FPU FPV FPY FPZ 
FRA FRB FRC FRD FRE FRF FRH FRJ FRK FRL FRM FRN FRP FRR FRS FRT FRU FRV FRY FRZ 
FSA FSB FSC FSD FSE FSF FSH FSJ FSK FSL FSM FSN FSP FSR FSS FST FSU FSV FSY FSZ 
FTA FTB FTC FTD FTE FTF FTH FTJ FTK FTL FTM FTN FTP FTR . FTS FTT FTU FTV FTY FTZ 
FUA FUB FUC FUD FUE FUF FUH FUJ FUK FUL FUM FUN FUP FUR FUS FUT FUU FUV FUY FUZ 
FVA FAB FVC FVD FVE FVF FVH FVJ FVK FVL FVM FVN FVP FVR FVS FVT FVU F W FVY FVZ 
FYA FYB FYC FYD FYE FYF FYH FYJ FYK FYL FYM FYN FYP FYR FYS FYT FYU FYV FYY FYZ 

F FZA FZB FZC FZD FZE FZF FZH FZJ FZK FZL FZM FZN FZP FZR FZS FZT FZU FZV FZY FZZ 



(H) YE GORE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK: 14/C 

H HAA HAB HAC HAD HAE HAF HAH HAJ HAK HAL HAM HAN HAP HAR HAS HAT HAU HAV HAY HAZ 
H HBA HBB HBC HBD HBE HBF HBH HBJ HBK HBL HBM HBN HBP HBR HBS HBT HBU HBV HBY HBZ 
H HCA HCB HCC HCD HCE HCF HCH HCJ HCK HCL HCM HCN HCP HCR HCS HCT HCU HCV HCY HCZ 
H HDA HDB HDC HDD HDE HDF HDH HDJ HDK HDL HDM HDN HDP HDR HDS HDT HDU HDV HDY HDZ 
H HEA HEB HEC HED HEE HEF HEH HEJ HEK HEL HEM HEN HEP HER HES HET HEU HEV HEY HEZ 
H HFA HFB HFC HFD HFE HFF HFH HFJ HFK HFL HFM HFN HFP HFR HFS HFT HFU HFV HFY HFZ 
H HHA HHB HHC HHD HHE HHF HHH HHJ HHK HHL HHM HHN HHP HHR HHS HHT HHU HHV HHY HHZ 
H HJA HJB HJC HJD HJE HJF HJH HJJ HJK HJL HJM HJN HJP HJR HJS HJT HJU HJV HJY HJZ 
H HKA HKB HKC HKD HKE HKF HKH HKJ HKK HKL HKM HKN HKP HKR HKS HKT HKU HKV HKY HKZ 
H HLA HLB HLC HLD HLE HLF HLH HLJ HLK HLL HLM HLN HLP HLR HLS HLT HLU HLV HLY HLZ 
H HMA HMB HMC HMD HME HMF HMH HMJ HMK HML HMM HMN HMP HMR HMS HMT HMU HMV HMY HMZ 
H UNA HNB HNC HND HNE HNF HNH HNJ HNK HNL HNM HNN HNP HNR HNS HNT HNU HNV HNY HNZ 
H HPA HPB HPC HPD HPE HPF HPH HPJ HPK HPL HPM HPN HPP HPR HPS HPT HPU HPV HPY HPZ-
H HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRH HRJ HRK HRL HRM HRN HRP HRR HRS HRT HRU HRV HRY HRZ 
H HSA HSC HSD HSE HSF HSH HSJ HSK HSL HSM HSN HSP HSR HSS HST HSU HSV HSY HSZ 
H HTA HTB HTC HTD HTE HTF HTH HTJ HTK HTL HTM HTN HTP HTR HTS HTT HTU HTV HTY HTZ 
H HUA HUB HUC HUD HUE HUF HUH HUJ HUK HUL HUM HUN HUP HUR HUS HUT HUU HUV HUY HUZ 
H HVA HVB HVC HVD HVE HVF HVH HVJ HVK HVL HVM HVN HVP HVR HVS HVT HVU HW HVY HVZ 
H HYA HYB HYC HYD HYE HYF HYH HYJ HYK HYL HYM HYN HYP HYR HYS HYT HYU HYV HYY HYZ | H HZA HZB HZC HZD HZE HZF HZH HZJ HZK HZL HZM HZN HZP HZR HZS HZT HZU HZV HZY HZZ I 

<J)YE ÜÇLÜ KC EK: 14/C O 
JAP JAR JAS JAT JAU JAV JAY JAZ | JBP JBR JBS JBT JBU JBV JBY JBZ 1 JCA JCB JCC JCD JCE JCF JCH JCJ JCK JCL JCM JCN JCP JCR JCS JCT JCU JCV JCY JCZ 

JDA JDB JDC JDD JDE JDF JDH JDJ JDK JDL JDM JDN JDP JDR JDS JDT JDU JDV JDY JDZ JDA 
JEP JER JES JET JEU JEV JEY JEZ 
JFP JFR JFS JFT JFU JFV JFY JFZ 

JHA JHB JHC JHD JHE JHF JHH JHJ JHK JHL JHM JHN JHP JHR JHS JHT JHU JHV JHY JHZ 
JJA JJB JJC JJD JJE JJF JJH JJJ JJK JJL JJM JJN JJP JJR JJS JJT JJU JJV JJY JJZ 

JKP JKR JKS JKT JKU JKV JKY JKZ 
JLP JLR JLS JLT JLU JLV JLY JLZ 
JMP JMR JMS JMT JMU JMV JMY JMZ 
JNP JNR JNS JNT JNU JNV JNY JNZ 

JPA JPB JPC JPD JPE JPF JPH JPJ JPK JPL JPM JPN JPP JPR JPS JPT JPU JPV JPY JPZ JPA 
JRP JRR JRS JRT JRU JRV JRY JRZ 
JSP JSR JSS JST JSU JSV JSY JSZ 

JTA JTB JTC JTD JTE JTF JTH JTJ JTK JTL JTM JTN ' JTP JTR JTS JTT JTU JTV JTY JTZ 
JUA JUB JUC JUD JUE JUF JUH JUJ JUK JUL JUM JUN JUP JUR JUS JUT JUU JUV JUY JUZ JUC 

JVP JVR JVS JVT JVU JW JVY JVZ 
JYA JYB JYC JYD JYE JYF JYH JYJ JYK JYL JYM JYN JYP JYR JYS JYT JYU JYV JYY JYZ 
JZA JZB JZC JZD JZE JZF JZH JZJ JZK JZL JZM JZN JZP JZR JZS JZT JZU JZV JZY JZZ 



( K ) Y E GÖRE UÇLU KOMBİNEZON ÇİZELGESİ E K : 1 4 / C 

K KAA KAB KAC KAD KAE KAF KAH KAJ KAK KAL KAM KAN KAP KAR KAS KAT KAU KAV KAY KAZ 
K KBA KBB KBC KBD KBE KBF KBH KBJ " K B K KBL KBM KBN KBP KBR KBS KBT KBU KBV KBY KBZ 
K KCA KCB KCC KCD KCE KCF KCH KCJ 1 KCK KCL KCM KCN KCP KCR KCS KCT KCU KCV KCY KCZ 
K KDA KDB KDC KDD KDE KDF KDH KDJ K D K KDL KDM KDN KDP KDR KDS KDT KDU KDV KDY KDZ 
K KEA KEB KEC KED KEE KEF KEH KEJ KEK KEM KEN KEP KER KES KET KEU KEV KEY KEZ 
K KFA KFB KFC KFD KFE KFF KFH KFJ KFK KFL KFM KFN KFP KFR KFS KFT KFU KFV KFY KFZ 
K KHA KHB KHC KHD KHE KHF KHH KHJ KHK KHL KHM KHN KHP KHR KHS KHT KHU KHV KHY KHZ 
K KJA KJB KJC KJD KJE KJF KJH KJJ ' 'fcjK KJL KJM KJN KJP KJR KJS KJT KJU KJV KJY KJZ 
K KKA KKB KKC KKD K K E KKF KKH KKJ KKK KKL KKM KKN KKP KKR KKS K K T KKU KKV KKY KKZ 
K KLA KLB KLC KLD KLE KLF KLH KLJ KLK KLL KLM KLN KLP KLR KİS KLT KLU KLV KLY KLZ 
K KMA KMB KMC KMD KME KMF KMH KMJ KMK KML KMM KMN KMP KMR KMS KMT KMU KMV KMY KMZ 
K KNA KNB KNC KND KNE KNF KNH KNJ KNK KNL KNM KNN KNP KNR KNS KNT KNU KNV KNY KNZ 
K , KPA KPB KPC KPD KPE KPF KPH KPJ KPK KPL KPM KPN KPP KPR KPS KPT KPU KPV KPY KPZ 
K V KRA KRB KRC KRD KRE KRF KRH KRJ KRK KRL KRM KRN KRP KRR KRS KRT KRU KRV KRY KRZ 
K y KSA KSB KSC KSD KSE KSF KSH K S J KSK KSL KSM KSN KSP KSR KSS KST KSU KSV KSY KSZ 
K ICKTA KTB KTC KTD KTE KTF KTH KTJ KTK KTL KTM KTN KTP KTR KTS KTT KTU KTV KTY KTZ 
K <o\KUA KUB KUC KUD KUE KUF KUH KUJ KUL KUM KUN KUP KUR KUS KUT KUU KUV KUY KUZ 
K -,̂ J<VA KBB KVC KVD KVE KVF KVH KVJ KVK KVL KVM KVN KVP KVR KVS KVT KVU KW KVY KVZ | 
K KYA KYB KYC KYD KYE KYF KYH KYJ KYK KYL KYM KYN KYP KYR KYS KYT KYU KYV KYY KYZ l K: • t.KZA KZB KZC KZD KZE KZF KZH KZJ KZK KZL KZM KZN KZP KZR KZS KZT KZU KZV KZY KZZ 

(L) Y E GÜRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ E K : 1 4 / C 
I 

L ,.<LAA LAB LAC LAD LAE LAF LAH LAJ LAK LAL LAM LAP LAR LAS LAT ! A U LAV LAY I 
L i LBA t LBB LBC ' LBD L B E LBF LBH LBJ LBL LBM LBN LBP LBR LBS LBT LBU LBV LBY LBZ 
L LCA LCB LCC LCD LCE LCF LCH LCJ İCK LCL LCM LCN LCP LCR LCS LCT LCU LCV LCY LCZ 
L ;j J'-LDA- LDB LDC LDD LDE LDF LDH LDJ LDK LDL LDM LDM LDP LDR LDS LDT LDU LDV LDY LDZ 
L yLEA LEB LEC LED LEE LEF LEH LEJ LEK LEL LEM LEP LER LES LET LEU LEV LEY LEZ 
L LFB LFC LFD , LFE LfF LFH LFJ , : LFK LFL LFM LFN LFP LFR LFS LFT LFU LFV LFY L'FZ 
L . „, LHA , LHB LHC' LHD LHE LHF LHH LHJ ' LHK LHL LHM LHN LHP LHR LHS LHT LHU LHV LHY LHZ 
L Jk«fJA, LJB LJC h . LJD LJE LJF LJH LJJ LJK LJL LJM LJN LJP LJR LJS LJT LJU LJV LJY LJZ 
L ,LKA LKB LKC. ',r, LKD LKE LKF. i LKH : L K J u ' l L K K LKL LKM LKN LKP LKR LKS LKT LKU LKV LKY LKZ 
L . J-LA , LLB . LLC LLD LLE LLF ' UH LU H l LLK LLL LLM LLN LLP LLR LLS LLT LLU LLV LLY LLZ 
L • U M A - . , LMB LMC LMD LME LMF L M H : , : ,LMJ H r aLMK LML LMM LMN LMP LMR LMS LMT LMU LMV LMY LMZ 
L LNA , LNB LNC L N D LNE LNF LNHh ' İLNJ H"*LNK L N L LNM LNN LNP LNR LNS LNT LNU LNV LNY LNZ 
L ;LPA. LPB LPC LPD LPE LPF LPH • . X P J 

H H İ P K LPL LPM LPN LPP LPR LPS LPT LPU LPV LPY LPZ 
L, ,,_LRA' , LRB LRC LRD LRE LRF LRH* ,'LRJ HL,'LRK LRL LRM LRN LRP LRR LRS LRT LRU LRV LRY LRZ 
L K ^ S A ; ; , LSB LSC LSD LSE LSF I , S H M ! LSJ ME"İ.SK L S L LSM LSN LSP LSR L S S LST LSU LSV LSY LSZ 
L : : ; : \ T A ! LTB LTC LTD LTE LTF LTH "• ; LTJ 1 ' LTK L T L LTM LTN LTP LTR . LTS LTT LTU LTV LTY LTZ 
L . LUA LUB LUC LUD LUE LUF L U H '•• L U J ! ' LUK L U L LUM LUN LUP LUR LUS LUT L U U LUV LUY LUZ 
L ""LVA LVB LVC LVD LVE LVF LVH ' LVJ LVK LVL LVM LVN LVP LVR LVS LVT LVU LW LVY LVZ 
L LYA LYB LYC LYD LYE LYF LYH LYJ LYK LYL LYM LYN LYP LYR LYS LYT LYU LYV LYY LYZ 
L LZA LZB L Z C LZD LZE U F L Z H LZJ • LZK L Z L LZM LZN LZP L Z R LZS L Z T U Z U ı Z V LZY LZZ 



(M )YE GORE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK: 14/C 

M MAA 

M MCA 
M MOA 

M M JA 
M MKA 
M MLA 

M MTA 
M MUA 
M MVA 
M MYA 
M MZA 

MAB 

MCB 
MDB 

MJB 

MLB 

MTB 
MUB 
MV8 
MYB 
MZB 

MAC 

MCC 
MDC 

MJC 
MKC 
MLC 

MTC 
MUC 
MVC 
MYC 
MZC 

MAD MAE 

MCD MCE 
MDD M DE 

MJD MJE 
MKD MKE 
MLD MLE 

MTD MTE 
MUD MUE 
MVD MVE 
MYD MYE 
MZD MZE 

MAF 

MCF 
MDF 

MJR 

MLF 

MTF 
MUF 
MVF 
MYF 
MZF 

MAH 

MCH 
MDH 

MJH 
MKH 
MLH 

MTH 
MUH 
MVH 
MYH 
MZH 

MAJ 

MCJ 
MDJ 

MJJ 
MKJ 
MLJ 

MTJ 
MUJ 
MVJ 
MYJ 
MZJ 

MAK 

MCK 
MDK 

MJK 
MKK 
MLK 

MTK 
MUK 
MVK 
MYK 
MZK 

MCL 
MDL 

MJL 
MKL 
MLL 

MTL 
MUL 
MVL 
MYL 
MZL 

MAM 

M C M 
MDM 

MJM 
MKM 
MLM 

MTM 
MUM 
M V M 
MYM 
MZM 

MAN 

MCN 
MDN 

MJN 
MKN 
MLN 

MTN 
MUN 
MVN 
MYN 
MZN 

MAP 
MBP 
MCP 
MDP 
MEP 
MFP 

MJP 
MKP 
MLP 

MRP 
MSP 
MTP 
MUP 
MVP 
MYP 
MZP 

MAR 
MBR 
MCR 
MDR 
MER 
MFR 
MHR 
MJR 
MKR 
MLR 
MMR 
MNR 
MPR 
MRR 
MSR 
MTR 
MUR 
MVR 
MYR 
MZR 

MAS 
MBS 
MCS 
MDS 
MES 
MFS 
MHS 
MJS 
MKS 
MLS 
MMS 
MNS 
MPS 
MRS 
MSS 
MTS 
MUS 
MVS 
MYS 
MZS 

MAT 
MBT 
MCT 
MDT 
MET 
MFT 
MHT 
MJT 
MKT 
MLT 
MMT 
MNT 
MPT 
MRT 
MST 
MTT 
MUT 
MVT 
MYT 
MZT 

MAU 
MBU 
MCU 
MDU 
MEU 
MFU 
MHU 
MJU 
MKU 
MLU 
MMU 
MNU 
MPU 
MRU 
MSU 
MTU 
MUU 
MVU 
MYU 
MZU 

MAV 
MBV 
MCV 
MDV 
MEV 
MFV 
MHV 
MJV 
MKV 
MLV 
MMV 
MNV 
MPV 
MRV 
MSV 
MTV 
MUV 
MW 
MYV 
MZV 

MAY 
MBY 
MCY 
MDY 
MEY 
MLF 
MHY 
MJY 
MKY 
MLY 
MMY 
MNY 
MPY 
MRY 
MSY 
MTY 
Muy 
MVY 
MYY 
MZY 

MAZ 
MBZ 
MCZ 
MDZ 
MEZ 
MFZ 
MHZ 
MJZ 
MKZ 
MLZ 
MMZ 
MNZ 
MPZ 
MRZ 
MSZ 
MTZ 
MUZ 
MVZ 
MYZ 
MZZ 

I 
LA 

(N)YE GÖRE ÜÇLÜ KO ON ÇİZELGESİ EK: 14/C 
K> 

I 
N NAA 

N NCA 
N NDA 
N NEA 
14 NFA 
N NHA 
N NJA 
N NKA 
N NLA 

N NPA 

N NTA 
N NUA 
N NVA 
N NYA 
N NZA 

NAB 

NCB 
NDB 

NFB 
NHB 
NJB 

NLB 

NPB 

NTB 
NUB 
NVB 
NYB 
NZB 

NAC 

NCC 
NDC 

NFC 
NHC 
NJC 
NKC 
NLC 

NPC 

NTC 
NUC 
NVC 
NYC 
NZC 

NAD NAE 

NCD NCE 
NDD NDE 
NED NEE 
NFD NFE 
NHD NHE 
NJD NJE 
NKD NKE 
NLD NLE 
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NZD NZE 
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PKC 
PLC 
PMC 
PNC 
PPC 
PRC 
PSC 
PTC 
PUC 
PVC 
PYC 
PZC 

PAD 
PBD 
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PDD 
PED 
PFD 
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PKD 
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PPD 
PRD 
PSD 
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PUD 
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PYD 
PZD 

PAE 
PBE 
PCE 
PDE 
PEE 
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PLE 
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PDF 
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PCH 
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PDL 
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PFL 
PHL 
PJL 
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PLL 
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PPL 
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RPC 
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RVC 
RYC 
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RAD 
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RCD 
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RED 
,RFD 
RHD 
RJD 
RKD 
RLD 
RMD 
RND 
RPD 
RRD 
RSD 
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RUD 
RVD 
RYD 
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RAE 
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RCE 
RDE 
REE 
RFE 
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RKE 
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RME 
RNE 
RPE 
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RSE 
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RUE 
RVE 
RYE 
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RAF 
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RCF 
RDF 
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RFF 
RHF 
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/ RPF 
RRF 
RSF 
RTF 
RUF 
RVF 
RYF 
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RAH 
RBH 
RCH 
RDH 
REH 
RFH 
RHH 
, RJH 
RKH 
RLH 
RMH 
RN.H 
RPH 
, RRH 
RSH 
RTH 
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RAJ 
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RTJ 
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RCK 
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RHK 
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RLK 
RMK 
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RPK 
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RBL 
RCL 
RDL 
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RFL 
RHL 
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RML 
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RUL 
RVL 
RYL 
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RAM 
RBM 
RCM 
RDM 
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RFM 
RHM 
RJM 
RKM 
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RNM 
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RYP 
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RBR 
RCR 
RDR 
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RFR 
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RLR 
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RPR 
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RSR 
RTR 
RUR 
RVR 
RYR 
RZR 
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RCS 
RDS 
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RFS 
RHS 
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. RLS 
RMS 
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S SAA SAB SAC SAD SAE SAF SAH SAJ SAK SAL SAM SAN SAP SAR SAS SAT SAU SAV SAY SAZ 
S SBA SBB SBC SBD SBE SBF SBH SBJ SBK SBL SBM SBN SBP SBR SBS SBT SBU SBV SBY SBZ 
S SCA SCB SCC SCD SCE SCF SCH SCJ SCK SCL SCM SCN SCP SCR SCS SCT SCU SCV SCY SCZ 
s SDA SDB SDC SDD SDE SDF SDH SDJ SDK SDL SDM SDN SDP SDR SOS SDT ' SDU SDV SOY SDZ 
s SEA SEB SEC SED SEE SEF SEH SEJ SEK SEL' SEM SEN SEP 3ER SES SET SEU SEV SEY SEZ 
s SFA SFB SFC SFD SFE SFF SFH SFJ SFK SFL SFM SFN SFP SFR SFS SFT SFU SFV SFY SFZ 

SHA SHB SHC SHD SHE SHF SHH SHJ SHK SHL SHM SHN SHP SHR SHS SHT SHU SHV SHY SHZ 
SJA SJB SJC SJD SJE SJF SJH SJJ SJK SJL SJM SJN SJP SJR SJS SJT SJU SJV SJY SJZ 
SKA SKB SKC S KD SKE SKF SKH SKJ SKK SKL SKM SKN SKP 3KR SKS SKT SKU SKV SKY SKZ 
SLA SLB SLC SLD SLE SLF SLH SLJ SLK SLL SLM SLN SLP SLR SLS SLT SLU SLV SLY SLZ 

SMP SMR SMS SMT SMU SMV SMY SMZ 
SNP SNR SNS SNT SNU SNV SNY SNZ 

SPA SPB SPC SPD SPE SPF SPH SPJ SPK SPL SPM SPN SPP SPR SPS SPT SPU SPV SPY SPZ 
SRP SRR SRS SRT SRU SRV SRY SRZ 
SSP SSR SSS SST SSU SSV SSY SSZ 

STA STB STC STD STE STF STH STJ STK STL STM STN STP STR STS ST-T STU STV STY STZ 
SUA SUB sue SUD SUE SUF SUH SUJ SUK SUL SUM SUN SUP SUR SUS SUT SUU SUV SUY SUZ 
SVA SVB SVC SVD SVE SVF SVH SVJ SVK SVL SVM SVN SVP SVR SVS SVT svu SW SVY SVZ 
SYA SYB SYC SYD SYE SYF SYH SYJ SYK SYL SYM SYN SYP SYR SYS SYT SYU SYV SYY SYZ 
SZA SZB SZC SZD SZE SZF SZH SZJ SZK SZL SZM SZN SZP SZR SZS SZT SZU SZV SZY SZZ I 

(T)YI • GÜRE ÜÇLÜKO EK: 14/C 

T TAA TAB TAC TAD TAE TAF TAH TAJ TAK TAL TAM TAN TAP TAR TAS TAT TAU TAV TAY TAZ I 
T TBA TBB TBC TBD TBE TBF TBH TBJ TBK TBL TBM TBN TBP TBR TBS TBT TBU TBV TBY TBZ I 
T TCA TCB TCC TCD TCE TCF TCH TCJ TCK TCL TCM TCN TCP TCR TCS TCT TCU TCV TCY TCZ 
T TDA TDB TDC TDD TDE TDF TDH TDJ TDK TDL TDM TDN TDP TDR TDS TDT TDU TDV TDY TDZ 
T TEA TEB TEC TED TEE TEF TEH TEJ TEK TEL TEM TEN TEP TER TES TET TEU TEV TEY TEZ 
T TFA TFB TFC TFD TFE TFF TFH TFJ TFK TFL TFM TFN TFP TFR TFS TFT TFU TFV TFY TFZ 
T THA THB THC THD THE THF THH THJ THK THL THM THN THP THR THS THT THU THV THY THZ 
T TJA TJB TJC TJD TJE TJF TJH TJJ TJK TJL TJM TJN TJP TJR TJS TJT TJU TJV TJY TJZ 
T TKA TKB TKC TKD TKE TKF TKH TKJ TKK TKL TKM TKN TKR TKS TKT TKU TKV TKY TKZ 
T TLA TLB TLC TLD TLE TLF TLH TLJ TLK TLL TLM TLN TLP TLR TLS TL T TLU TLV TLY TLZ 
T TMA TMB TMC TMD TME TMF TMH TMJ TMK TML TMM TMN TMP TMR TMS TMT TMU TMV TMY TMZ 
T TNA TNB TSC TND TNE TNF TNH TNJ TNK TNL TNM TNN TNP TNR TNS TNT TNU TNV TNY TNZ 
T TPA TPB TPC TPD TPE TPF TPH TPJ TPK TPL TPM TPN TPP TPR TPS TPT TPU TPV TPY TPZ 
T TRA TRB TRC TRD TRE TRF TRH TRJ TRK TRL TRM TRN TRP TRR TRS TRT TRU TRV TRY TRZ 
T TSA TSB TSC TSD TSE TSF TSH TSJ TSK TSL TSM TSN TSP TSR TSS TST TSU TSV TSY TSZ 
T TTA TTB TTC TTD TTE TTF TTH TTJ TTK TTL TTM TTN TTP TTR TTS TTT TTU TTV TTY TTZ 
T TUA TUB TUC TUD TUE TUF TUH TUJ TUK TUL TUM TUN TUP TUR TUS TUT TUU TUV TUY TUZ 
T TVA TVB TVC TVD TVE TVF TVH TVJ TVK TVL TVM TVN TVP TVR TVS TVT TVU TW TVY TVZ 
T TYA TYB TYC TYD TYE TYF TYH TYJ TYK TYL TYM TYN TYP TYR TYS TYT TYU TYV TYY TYZ 
T TZA TZB TZC TZD TZE TZF TZH TZJ TZK TZL TZM TZN TZP TZR TZS TZT TZU TZV TZY TZZ 
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U A R 
U B R 
U C R 
U D R 
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U M T 
U N T 
U P T 
U R T 
U S T 
U T T 
U U T 
U V T 
UYT 
U Z T 

U A U 
U B U 
U C U 
U D U 
U E U 
U F U 
U H U 
U J U 
U K U 
U L U 
U M U 
U N U 
U P U 
U R U 
U S U 
U T U 
U U U 
U V U 
U Y U 
U Z U 

U A V 
U B V 
U C V 
U D V 
U E V 
U F V 
U H V 
U J V 
U K V 
U L V 
U M V 
U N V 
U P V 
U R V 
U S V 
U T V 
U U V 
U W 
UYV 
U Z V 

U A Y 
U B Y 
U C Y 
U D Y 
U E Y 
U F Y 
U H Y 
U J Y 
U K Y 
U L Y 
U M Y 
U N Y 
U P Y 
U R Y 
U S Y 
U T Y 
U U Y 
U V Y 
U Y Y 
U Z Y 

U A Z 
U B Z 
U C Z 
U D Z 
U E Z 
U F Z 
U H Z 
U J Z 
U K Z 
U L Z 
U M Z 
U N Z 
U P Z 
U R Z 
U S Z 
U T Z 
U U Z 
UVZ 
UYZ 
U Z Z U l 

(V)YE : GÖRE ÜÇLÜ KO EK: 14/C 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

y 
y 
y 
V 
V 
V 
V 
V 

V A A 

V G A 
V D A 
V E A 
V F A 
V H A 
V J A 
V K A 
V L A 
V M A 
V N A 

V R A 

V T A 
V U A 
W A 
V Y A 
V Z A 

V A B 

V C B 
V D B 
V E B 
V F B 
V H S 
V J B 
V K B 
V L B 
V M B 
V N B 

V R B 

V T B 
V U B 
W B 
VYB 
V Z B 

V A C 

V C C 
V D C 
V E C 
V F C 
V H C 
V J C 
V K C 
V L C 
V M C 
V S C 

V R C 

V T C 
V U C 
W C 
V Y C 
V Z C 

V A D 

V C D 
V D D 
V E D 
V F D 
V H D 
V J D 
V K D 
V L D 
V M D 
V N D 

V R D 

V T D 
V U D 
W D 
V Y D 
V Z D 

V A E 

V C E 
V D E 
V E E 
V F E 
V H E 
V J E 
V K E 
V L E 
V M E 
V N E 

V R E 

V T E 
V U E 
W E 
V Y E 
V Z E 

V A F 

V C F 
V D F 
V E F 
V F F 
V H F 
V J F 
VKF 
V L F 
V M F 
V N F 

V R F 

V T F 
V U F 
W F 
V Y F 
V Z F 

V A H 

V C H 
V D H 
V E H 
V F H 
V H H 
V J H 
V K H 
V L H 
V M H 
V N H 

V R H 

V T H 
V U H 
W H 
V Y H 
V Z H 

V A J 

V C J 
V D J 
V E J 
V F J 
V H J 
V J J 
V K J 
V L J 
V M J 
V N J 

V R J 

V T J 
V U J 
W J 
V Y J 
V Z J 

V A K 

V C K 
V D K 
V E K 
V F K 
V H K 
V J K 
V K K 
V L K 
V M K 
V N K 

V R K . 

V T K 
V U K 
W K 
V Y K 
V Z K 

V A L 

V C L 
V D L 
V E L 
V F L 
V H L 
V J L 
VKL 
V L L 
V M L 
V N L 

V R L 

V T L 
V U L 
W L 
V Y L 
V Z L 

V A M 

V C M 
V D M 
V E M 
V F M 
V H M 
V J M 
V K M 
V L M 
V M M 
V N M 

V R M 

V T M 
V U M 
W M 
VYM 
V Z M 

V A N 

V C N 
V D N 
V E N 
V F N 
V H N 
V J N 
V K N 
V L N 
V M N 
V N N 

V R N 

V T N 
V U N 
W N 
V Y N 
V Z N 

V A P 
V B P 
V C P 
V D P 
V E P 
V F P 
V H P 
V J P 
V K P 
V L P 
V M P 
V N P 

V R P 
V S P 
V T P 
V U P 
W P 
V Y P 
V Z P 

V A R 
V B R 
V C R 
V D R 
V E R 
V F R 
V H R 
V J R 
V K R 
V L R 
V M R 
V N R 
V P R 
V R R 
V S R 
V T R 
V U R 
W R 
V Y R 
V Z R 

V A S 
V B S 
V C S 
V D S 
V E S 
V F S 
V H S 
V J S 
V K S 
V L S 
V M S 
V N S 
V P S 
V R S 
V S S 
V T S 
V U S 
W S 
V Y S 
V Z S 

V A Î 
V B T 
V C T 
V D T 
V E T 
V F T 
V H T 
V J T 
V K T 
V L T 
V M T 
V N T 
V P T 
V R T 
V S T 
V T T 
V U T 
W T 
V Y T 
V Z T 

V A U 
V B U 
V C U 
V D U 
V E U 
V F U 
V H U 
V J U 
V K U 
V L U 
V M U 
V N U 
V P U 
V R U 
V S U 
V T U 
V U U 
W U 
V Y U 
V Z U 

V A V 
V B V 
V C V 
V D V 
V E V 
V F V 
V H V 
V J V 
V K V 
V L V 
V M V 
V N V 
V P V 
V R V 
V S V 
V T V 
V U V 
V W 
V Y V 
V Z V 

V A Y 
V B Y 
V C Y 
V D Y 
V E Y 
V F Y 
V H Y 
V J Y 
V K Y 
V L Y 
V M Y 
V N Y 
V P Y 
V R Y 
V S Y 
V T Y 
V U Y 
W Y 
V Y Y 
V Z Y 

V A Z 
V B Z 
V C Z 
V D Z 
V E Z 
V F Z 
V H Z 
V J Z 
V K Z 
V L Z 
V M Z 
V N Z 
V P Z 
V R Z 
V S Z 
V T Z 
V U Z 
W Z 
V Y Z 
V Z Z 



(Y) YE GÖRE ÜÇLU KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK: 14/C 
Y YAA YAB YAC YAD YAE YAF YAH YAJ YAK YAL YAM YAN YAP YAR YAS YAT YAU YAV YAY YAZ 
Y YBA YBB YBC YBD YBE YBF YBH YBJ YBK YBL YBM YBN YBP YBR YBS YBT YBU YBV YBY YBZ 
Y YCA YCB YCC YCD YCE YCF YCH YCJ YCK YCL YCM YCN YCP YCR YCS YCT YCU YCV YCY YCZ 
Y YDA YDB YDC YDD YDE YDF YDH YDJ YDK YDL YDM YDN YDP YDR YDS YDT YDU YDV YDY YDZ 
Y YEA YEB YEC YED YEE YEF YEH YEJ YEK YEL YEM YEN YEP YER YES YET YEU YEV YEY YEZ 
Y YFA YFB YFC YFD YFE YFF YFH YFJ YFK YFL YFM YFN YFP YFR YFS YFT YFU YFV YFY YFZ 
Y YHA YHB YHC YHD YHE YHF YHH YHJ YHK YHL YHM YHN YHP YHR YHS YHT YHU YHV YHY YHZ 
Y YJA YJB YJC YJD YJE YJF YJH YJJ YJK YJL YJM YJN YJP YJR YJS YJT YJU YJV YJY YJZ 
Y YKA YKB YKC YKD YKE YKF YKH YKJ YKK YKL YKM YKN YKP YKR YKS YKT YKU YKV YKY YKZ 
Y YLA YLB YLC YLD YLE YLF YLH YLJ YLK YLL YLM YLN YLP YLR YLS YLT YLU YLV YLY YLZ 
Y YMA YMB YMC YMD YME YMF YMH YMJ YMK YML YMM YMN YMP YMR YMS YMT YMU YMV YMY YMZ 
Y YNA YNB YSC YND YNE YNF YNH YNJ YNK YNL YNM YNN YNP YNR YNS YNT YNU YNV YNY YNZ 
Y YPA YPB YPC YPD YPE YPF YPH YPJ YPK YPL YPM YPN YPP YPR YPS YPT YPU YPV YPY YPZ 
Y YRA YRB YRC YRD YRE YRF YRH YRJ YRK YRL YRM YRN YRP YRR YRS YRT YRU YRV YRY YRZ 
Y YSA YSB YSC YSD YSE YSF YSH YSJ YSK YSL YSM YSN YSP YSR YSS YST YSU YSV YSY YSZ 
Y YTA YTB YTC YTD YTE YTF YTH YTJ YTK YTL YTM YTN YTP YTR YTS YTT YTU YTV YTY YTZ 
Y YUA YUB YUC YUD YUE YUF YUJ YUK YUL YUM YUN YUP YUR YUS YUT YUU YUV YUY YUZ 
Y YVA YVB YVC YVD YVE YVF YVH YVJ YVK YVL YVM YVN YVP YVR YVS YVT YVU YW YVY YVZ I 
Y YYA YYB YYC YYD YYE YYF YYH YYJ YYK YYL YYM YYN YYP YYR YYS YYT YYU YYV YYY YYZ I 
Y YZA YZB YZC YZD YZE YZF YZH YZJ YZK YZL YZM YZN YZP YZR YZS YZT YZU YZV YZY YZZ LA 

(Z)YE SÛRE ÜÇLÜ KC EK: 14/C as 
I 

Z ZAA ZAB ZAC ZAD ZAE ZAF ZAH ZAJ ZAK ZAL ZAM ZAN ZAP ZAR ZAS ZAT ZAU ZAV ZAY ZAZ I 
z ZBA ZBB ZBC ZBD ZBE ZBF ZBH ZBJ ZBK ZBL ZBM ZBN ZBP ZBR ZBS ZBT ZBU ZBV ZBY ZBZ 
z ZCA ZCB ZCC ZCD ZCE ZCF ZCH ZCJ ZCK ZCL ZCM ZCN ZCP ZCR ZCS ZCT ZCU ZCV ZCY ZCZ 
z ZDA ZDB ZDC ZDD ZDE ZDF ZDH ZDJ ZDK ZDL ZDM ZDN ZDP ZDR ZDS ZDT ZDU ZDV ZDY ZDZ 
z ZEA ZEB ZEC ZED ZEE ZEF ZEH ZEJ ZEK ZEL ZEM ZEN ZEP ZER ZES ZET ZEU ZEV ZEY ZEZ 
z ZFA ZFB ZFC ZED ZFE ZFF ZFH ZFJ ZFK ZFL ZFM ZFN ZFP ZFR ZFS ZFT ZFU ZFV ZFY ZFZ 
z ZHA ZHB ZHC ZHD ZHE ZHF ZHH ZHJ ZHK ZHL ZHM ZHN ZHP ZHR ZHS ZHT ZHU ZHV ZHY ZHZ 
z ZJA ZJB ZJC ZJD ZJE ZJF ZJH ZJJ ZJK ZJL ZJM ZJN ZJP ZJR ZJS ZJT ZJU ZJV ZJY ZJZ 
z ZKA ZKB ZKC ZKD ZKE ZKF ZKH ZKJ ZKK ZKL ZKM ZKN ZKP ZKR ZKS ZKT ZKU ZKV ZKY ZKZ 
z Z.LA ZLB ZLC ZLD ZLE ZLF ZLH ZLJ ZLK ZLL ZLM ZLN ZLP ZLR ZLS ZLT ZLU ZLV ZLY ZLZ 
z ZMA ZMB ZMC ZMD ZME ZMF ZMH ZMJ ZMK ZML ZMM ZMN ZMP ZMR ZMS ZMT ZMU ZMV ZMY ZMZ 
z ZNA ZNB ZSC ZND ZNE ZNF ZNH ZNJ ZNK ZNL ZNM ZNN ZNP ZNR ZNS ZNT ZNU ZNV ZNY ZNZ 
z ZPA ZPB ZPC ZPD ZPE ZPF ZPH ZPJ ZPK ZPL ZPM ZPN ZPP ZPR ZPS ZPT ZPU ZPV ZPY ZPZ 
z ZRA ZRB ZRC ZRD ZRE ZRF ZRH ZRJ ZRK ZRL ZRM ZRN ZRP ZRR ZRS ZRT ZRU ZRV ZRY ZRZ 
z ZSA ZSB ZSC ZSD ZSE ZSF ZSH ZSJ ZSK ZSL ZSM ZSN ZSP ZSR ZSS ZST ZSU ZSV ZSY ZSZ 
z ZTA ZTB ZTC ZTD ZTE ZTF ZTH ZTJ ZTK ZTL ZTM ZTN ZTP ZTR ZTS ZTT ZTU ZTV ZTY ZTZ 
z ZUA ZUB zuc ZUO ZUE ZUF ZUH ZUJ ZUK ZUL ZUM ZUN ZUP ZUR ZUS ZUT ZUU ZUV ZUY ZUZ 
z ZVA ZAB zvc ZVD ZVE ZVF ZVH ZVJ ZVK ZVL ZVM ZVN ZVP ZVR ZVS ZVT ZVU ZW ZVY zvz 
z ZYA ZYB ZYC ZYD ZYE ZYF ZYH ZYJ ZYK ZYL ZYM ZYN ZYP ZYR ZYS ZYT ZYU ZYV ZYY ZYZ 
z ZZA ZZB zzc ZZD ZZE ZZF ZZH ZZJ ZZK ZZL ZZM ZZN ZZP ZZR ZZS ZZT ZZU ZZV ZZY ZZZ 



EK: 14/A-1 
m ooı BU 001 œ 001 E3 001 FB 001 «001 H3 001 J4 001 KB 001 LB 001 M\001 N3 001 PB 001 RS 001 SB 001 TB 001 ÜB 001 VB 001 YB 001 2B001 

999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 
AG 001 83 001 OG 001 E 00t rcooı G3 001 tGOOl JB 031 œ o o i LG 001 M3 001 NS001 PG001 RS 001 SG001 TG 001 UG001 VG001 «3001 ZB001 

999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 
AJ 001 EC 001 DJ OOI EJ 001 FJ 001 OC 001 HJ001 JC001 KJ001 LJ001 M: 001 NJ 001 PJ001 RJOOI SJ001 TJ 001 UJ 001 VJ 001 YJ001 ZJ001 
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 

BD 001 CM 001 EM 001 FM 001 GD 001 HM 001 JD001 KM 001 LM 001 MD 001 MM 001 PM 001 RM 001 SM 001 TM 001 UM 001 VM001 UM 001 ZM001 
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 

BE 001 GE 001 JE 001 ME 001 
999 999 999 999 

BF 001 GF 001 JF 001 MF 001 
999 999 999 999 

EG 001 GG 001 JG001 MG 001 
999 999 999 999 

BHOOl GH 001 JH001 MH 001 
999 999 999 999 

BJ 001 GJ 001 JJ 001 MJ 001 1 
999 999 999 999 1 

BK 001 GK 001 JK 001 MK 001 LA 
999 999 999 999 

BL 001 GL 001 JL 001 ML 001 
999 999 999 999 - 1 BM 001 GM 00t JMOM MM 001 
999 999 999 999 

BN 001 GNOOl JN001 MN 001 
999 999 999 999 

BP 001 GPOOl JP 001 MP 001 
999 999 999 999 

BR 001 GR 001 JR 001 MR 001 
999 999 999 999 

BS 001 GS 001 JS 001 MS 001 
999 999 999 999 

BT 001 GT 001 JT 001 M T 001 
999 999 999 999 

BU 001 GU 001 JU001 MU 001 
999 999 999 999 

BVOOl GV001 JV001 MV 001 
999 999 999 999 

BY 001 GY 001 JY 001 MY 001 
999 999 999 999 

BZ 001 GZ 001 JZ001 MZ 001 
999 999 . 999 999 
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EK : 14/B-1 

C 0001 
7999 

J 0001 
9999 

(A) EK:14/C-1 (A) YA GÖRE ÜÇLÜ KOMBtNAZON ÇİZELGESİ 
AAB ABG AOG ADG AEG AFG AGG AHG AIG AJG AKG ALG AMG ANG AOG APG ARG ASG AYG AUG AVG AYG AZG 
AGA AGB AGC AGD AGE AGF AGH AGJ AGK AGL AGM AGN AGP AGR AGS AGT AGU AGV AGY AGZ 
AIA AIB AIC AID AIE AIF AIH AIJ AIK AIL AIM AIN AIP AIR AIS AİT AIU AIV AIY AIZ 
AOA AOB AOC AOD AOE AOF AOH AOJ AOK AOL AOM AON AOP AOR AOS AOT AOU AOV AOY AOZ 
(B) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
BAG BBG BOG BDG BEG BFG BGG BHG BIG BJG BKG BLG BMG BNG BOG BPG BRG BSG BTG BUG BVG BYG BZG 
BGA BGB BGC BGD BGE BGF BGH BGJ BGK BGL BGM BGN BGP BGR BGS BGT BGU BGV BGY BGZ 
BOA BOB BOC BOD BOE BOF BOH BOJ BOL BÛM BON BOP BOR BOS BOT BOU BOV BOY BOZ 
(C) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
CAG CBG CCG CDG CEG CFG CGG CHG CIG CJG CKG CLG CMG CNG COG CPG CRG CSG CTG CUG CVG CYG CZG 
CSA OGB OGC CGD CGE CGF CGH CGJ OGK CGL CGM CGN GGP CGR CGS CGT CGU CGV CGY CGZ 
CIA CIB CIC CID CIE CİF CIH CIJ CIK CIL CİM CİN CİP CIR CIS CIT CIU CIV CIY CIZ 
COA COB GOC COD COE OOF COH COJ COK CIL COM CON COP COR COS COT COU COV COY COZ 
(D) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
DAG DBG OCG DDG DEG DFG DGG DHG DIG DJG DKG DLG DMG DNG DOG DPG DRG DSG DTG DUG DVG DYG DZG 
DGA DGB OGC DGD DGE DGF DGH DGJ DGK DGL DGM DGN DGP DGR DGS DGT DGU DGV DGY DGZ 
DIA OIB DIC DID DİE DIF DIH DIJ DİK DİL DIM DİN DİP DIR DIS DİT DIU DIV DİL DİZ 
OOA DOB DOC DOD DOE DOF DOH DOJ DOK DOL DOM DON DOP DOR DOS DOT DOU DOV DOL DOZ 
(E) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
EAG EBG ECG EDG EEG EFG EGG EHG EIG EJG EKG ELG EMG ENG EOG EPG ERG ESG ETG EUG EVG EYG EZG 
EGA EGB EGC EGO EGE EGF EGH EGJ EGK EGL EGM EGN EGP EGR EGS EGT EGU EGV EGY EGZ 
EIA EIB EIC EID EIE EIF EIH EIJ EIK EIL EIM EIN EIP EIR EIS EIT EIU EIV EIY EIZ 
EOA EOB EOC EOD EOE EOF EOH EOJ EOK EOL EOM EON EOP EOR EOS EOT EOU EOV EOY EOZ 
(F) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
FAG FBG FCG FDG FEG FFG FGG FHG FIG FJG FKG FLG FMG FNG FOG FPG FRG FSG FTG FUG FVG FYG FZG 
FGA FGB FGC FGO FGE FGF FGH FGJ FGK FOL FGM FGN FGP FGR FGS FGT FGU FGV FGY FGZ 
FIA FIB FIC FID FIE FIF FIH FIJ FIK FİL FİM FİN FIP FIR FIS FİT FIU FIV FIY FIZ 
FOA FOB FOC FOD FOE FOF FOH FOJ FOK FOL FOM FON FOP FOR FOS FOT FOU FOV FOY FOZ 
(G) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
GAA GAB GAC GAD GAE GAF GAG GAH GAJ GAK GAL GAM GAN GAP GAR GAS GAT GAU GAV GAY GAZ 
GBA GBB GBC GBD GBE GBF GBG GBH GBJ GBK GBL GBM GBN GBP GBR GBS GBT GBU GBV GBY GBZ 
GCA GCB GOC GCD GCE GCF GOG GCH GCJ GCK GCL GGM GCN GCP GCR GCS GCT GCU GCV GCY GCZ 
GDA GDB GDC GDD GDE GDF GDG GDH GDJ GDK GDL GDM GDN GDP GDR GDS GDT GDU GDV GDY GDZ 
GEA GEB GEC GED GEE GEF GEG GEH GEJ GEK GEL GEM GEN GEP GER GES GET GEU GEV GEY GEZ 
GFA GFB GFC GFD GFE GFF GFG GFH GFJ GFK GFL GFM GFN GFP GFR GFS GFT GFU GFV GFY GFZ 
GHA GHB GHC GHD GHE GHF GHG GHH GHJ GHK GHL GHM GHN GHP GHR GHS GHT GHU GHV GHY GHZ 
GIA GIB GIC GID GIE GIF GIG GIH GIJ GIK GIL GIM GIN GIP GIR GIS GİT GIU GIV GIY GİZ 
GJA GJB GJC GJD GJE GJF GJG GJH GJJ GJK GJL GJM GJN GJP GJR GJS GJT GJU GJV GJY GJZ 
GKA GKB GKC GKD GKE GKF GKG GKH GKJ GKK GKL GKM GKN GKP GKR GKS GKT GKU GKV GKY GKZ 
GLA GLB GLC GLD GLE aF GLG GLH GLJ GLK GLL GLM GLN GLP GLR GLS GLT GLU GLV GLY GLZ 
GMA GMB GMC GMD GME GMF GMG GMH GMJ GMK GML GMM GMN GMP GMR GMS GMT GMU GMV GMY GMZ 
GNA GNB GNC GND GNE GNF GNG GNH GNJ GNK GNL GNM GNN GNP GNR GNS GNT GNU GNV GNY GNZ 
GOA GOB GOC GOD GOE GOF GOG GOH GOJ GOK GOL GOM GON GOP GOR GOS GOT GOU GOV GOY GOZ 
GPA GPB GPC GPD GPE GPF GPG GPH GPJ GPK GPL GPM GPN GPP GPR GPS GPT GPU GPV GPY GPZ 
GSA GSB GSC GSD GSE GSF GSG GSH GSJ GSK GSL GSM GSN GSP GSR GSS GST GSU GSV GSY GSZ 
GTA GTB GTC GTD GTE GTF GTG GTH GTJ GIK GTL GTM GTN GTP GTR GTS GTT GTU GTV GTY GTZ 
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GUA GUB GUC GUD GUE GUF GUG GUH GUJ GUK GUL GUM GUN GUP GUR GUS GUT GUU GUV GUY GUZ 
GVA GVB GVC GVD GVE GVF GVG GVH GVJ GVK GVL GVM GVN GVP GVR GVS GVT GVU GW GVY GVZ 
GYA GYB GYÇ GYD GVE GYF GVG GYH GYJ GYK GYL GYM GYN GYP GYR GYS GYT GYU GYV GYY GYZ 
GZA GZB GZC GZD GZE GZF GZG GZH GZJ GZK GZL GZM GZN GZP GZR GZS GZT GZU GZV GZY GZZ 
(H) YE GÖRE UÇLU KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
HAG HBG HOG KDG HEG HFG HGG HHG HIG HJG HKG HLG HMG HNG HOG HPG HRG HSS HıG HUG HVG HYG HZC 
HGA HGB GHC GHD GHE GHF HGH HGJ HGK HGL HGM HGN HGP HGR HGS HGT HGU HGV HGY HGZ 
HIA IİIB HİC HID HIE HIF HIH HIJ HIK HIL HIM HİN HIP HIR HİS HIT HIU HIV HIY HIZ 
HOA HOB HOC HOD HOE HOF HOH HOJ HOK HOL HOM HON HOP HOR HOS HOT HOU HOV HOY HOZ 
(J) YE GÖRE UÇLU KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
JAG JBG JCG JDG JEG JFG JGG JHG JIG JJG JKG JLG JMG JNG JOG JPG JRG JSG JIG JUG JVG JYG JZG 
JGA JGB JGC JGD JGE JHF JGH JGJ JGK JGL JGM JGN JGP JGR JGS JGT JGU JGV JGY JGZ 
JIA JIB JIC JID JIE JIF JIH JIJ JIK JIL JIM JIN JIP JIR JIS JIT JIU JIV JIY JIZ 
JOA JOB JOC JOD JOE JOF JOH JOJ JOK JOL JOM JON JOP JOR JOS JOT JOU JOV JOY JOZ 
(K) YA GÖRE UÇLU KOMBİNEZON ÇIZELGESI 
KAG KBG KCG KDG KEG KFG KGG KHG KIG KJG KKG KLG KMG KNG KOG KPG KRG KSG KTG KUG KVG KYG KZG 
KGA KGB KGC KGD KGE KGF KGH KGJ KGK KO KGM KGN KGP KGR KGS KGT KGU KGV KGY K6Z,S 

KIA KIB KIC KID KIE KIF KIH KU KIK KIL KIM KIN KIP KIR KIS KIT KIU KIV KIY KIZ 
KOA KOB KOC KOD KOE KOF KOH KOJ KOK KOL KÛM KON KOP KOR KOS KOT KOU KOV KOY KOZ 
(L) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
LAG LBG LOG LDG LEG LFG LGG LHG LİG LJG LKG LLG LMG LNG LOG LPG LRG RSG LTG LUG LVG LYG LZG 
LGA LGB LGC LGD LGE LGF LGH LGJ LGK LGL LGM LGN LGP LGR LGS LGT LGU LGV LGY LGZ 
LIA LIB LIC LID LIE LİF LIH LU LIK LIL LIM LIN LIP LİR LIS LIT LIU LIV LIY LIZ 
LOA LOÖ LOC LOD LOE LOF LOH LOJ LOK LOL LOM LGN LOP LOR LOS LOT LOU LOV LOY LOZ 
(M) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
MAG MBG MGC MDG MEG MFG MGG MHG MIG MJG MKG MLG MMG MNG MOG MPG MRG MSG MTG MUG MVG MYG MZG 
MGA MGB MGC MGO MGE MGF MGtl MGJ MGK MGL MGM MGN MSP MGR MGS MGT MGU MGV MGY MGZ 
MIA MIB MIC MI D Mı E MIF MIH MU MIK MİL MIM MIN MIP MIR MİS MİT MIU MIV MIY MIZ 
MOA MOB MOC MOD MOE MOF MOH MOJ MOK MOL MOM MON MOP MOR MOS MOT MOU MOV MOY MOZ 
(N) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESt 
NAG NBG NOG NDG NEG NFG NGG NHG NIG NJG NKG NLG NMG NNG NOG NPG NRG NSG NTG NUGNVCNYG NZG 
NGA NGB NGC NGD NGE NGF NGH NGJ NGK NGL NGM NGN NGP NGR NGS NGT NGU NGY NGV NGZ 
NIA NIB NIC NID NIE NıF NIH NIJ NıK NIL NIM NIN NIP NıR NIS NIT NıU NIY NIV NİZ 
NOA NOB NOC NOD NOE NOF NOH NOJ NOK NOL NOM NON NOP NOR NOS NOT NOU NOY NOV NOZ 
(P) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
PAG PBG PCG PDG PEG PFG PGG PHG PIG PJG PKG PLG PMG PNG POG PPG PRG PSG PTG PUG PVG PYG PZG 
PGA PGB PGC PGD PGE PGF PGH PGJ PGK PGL PGM PGN PGP PGR PGS PGT PGU PGV PGY PGZ 
PIA PIB PIC PID PIE PIF PIH PIJ PİK PİL PİM P1N PIP PIR PİS PIT PIU PIV PIY PIZ 
POA POB POC POD POE POF POH POJ POK POL POM PON POP POR POS POT POU POV POY POZ 

(R) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
RAG RBG RCG ROG REG RFG RGG RHG RJG RKG RLG RMG RNG ROG RPG RRG RSG RTG RUG RVG RYG RSG RZG 
RGA RGB RGC RGD RGE RGF RGH RGJ RGK RGL RGM RGN RGP RGR RGS RGT RGU RGV RGY RGZ 
RIA RIB RIC RID RIE RIF RIH RIJ RIK RIL RIM RIN RIP RIR RIS RIT RIU RIV RIY RIZ 
ROA ROB ROC ROD ROE ROF ROH ROJ ROK ROL ROM RON ROP ROR ROS ROT ROU ROV ROY ROZ 

(S) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
SAG SBG SGG SDG SEG SFG SGG SHG SKG BJG SKG SLG SMG SNG SOG SPG SRG SSG STG SUG SVG SYG SZG 
SGA SGB SGC SGD SGE SGF SGH SGJ SGK SGL SGU SGN SGP SGR SGS SGT SGU SGV SGY SGZ 
SIA SIB SIC SID SIE SIF SIH SU SIK SİL SİM SIN SIP SIR SIS SIT SIU SIV SİY SIZ 
SOA SOB SOC SOD SOE SOF SOH SOJ SOL SOM SON SOP SOR SOS SOT SOU SOV SOY SOZ 
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(T) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
TAG TBG TCG TDG TEG TFG TGG THG TIG TJG TKG TLG TMG TNG TOG TPG TRG TSG TTG TDG TVG TYG TZG 
TGA TGB TGC TGD TGE TGF TGH TGJ TGK TGL TGM TGN TGP TGR TGS TGT TGU TGV TGY TGZ 
TIA TIB TIC TID TIE TIF TIH TU TIK TIL TİM TIN TIP TIR TIS TIT TIU TIV T1Y TİZ 
TOA TOB TOC TOD TOE TOF TOH TOJ TOK TOL TOM TON TOP TOR TOS TOT TOU TOV TOY TOZ 
W YA GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
UAG UBG OCG UDG UEG UFG UGG UHG UIG UJG UKG ULG UMG UNG UOG UPG URG USG UTG UUG UVG UYG UZG 
UGA UGB UGC UGD UGE UGF UGH UGJ (JGK UGL UGM UGN UGP UGR UGS UGT UGU UGV UGY UGZ 
UIA UIB UIC UID UIE UIF UIH UIJ UIK UIL UIM UIN UIP UIR UIS UIT UIU UIV UIY UIZ 
UOA UOB UOC UOD UOE UOF UOH UOJ UOK UOL UOM UON UOP UOR UOS UOT UOU UOV UOY UOZ 
(V) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
VAG VBG VCG VDG VEG VFG VGG VHG VIG VJG VKG VLG VMG VNG VOG VPG VRG'VSG VTG VUG WG VYG VZG 
VGA VGB VGC VGD VGE VGF VGH VGJ VGK VGL VGM VGN VGP VGR VGS VGT VGU VGV VGY VGZ 
VIA VIB VIC VID VIE VIF VIH VIJ VIK VIL VIM VİN VIP VIR VIS VIT VIU VIV VIY VIZ 
VOA VOB VOC VOD VOE VOF VOH VOJ VOK VOL VOM VON VOP VOR VOS VOT VOU VOV VOY VOZ 

(Y) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ 
YAG YBG YCG YDG YEG YFG YGG YHG YIG YJG YKG YLG YMG YNG YOG YPG YRG YSG YTG YUG YVG YYG YZG 
YGA YGB YGC YGD YGE YGF YGH YGJ YGK Y a YGM YGN YGP YGR YGS YGT YGU YGV YGY YGZ 
YIA YIB YIC YID YIE YIF YIH YIJ YIK YIL YIM YIN YIP YIR YIS YİT YIU YİV YIY YIZ 
YOA YOB YOC YOD YOE YOF YOH YOJ YOK YOL YOM YON YOP YOB YOS -YOT YOU YOV YOY YOZ 

(Z) YE GÖRE ÜÇLÜ KOBİNEZON ÇİZELGESİ 

ZAG ZBG ZCG ZDG ZEG ZFG ZGG ZHG ZIG ZJG ZKG ZLG ZMG ZNG ZOG ZPG ZRG ZSG ZIG ZUG ZVG ZYG ZZG 
ZGA ZGB ZGC ZGD ZGE ZGF ZGH ZGJ ZGK ZGL ZGM ZGN ZGP ZGR ZGS ZGT ZGU ZGV ZGY ZGZ 
ZIA ZIB ZIC ZID ZIE ZIF ZIH ZIJ ZIK ZİL ZIM ZIN ZIP ZIR ZIS ZIT ZIU ZIV ZIY ZIZ 
ZOA ZOB ZOC ZOD ZOE ZOF ZOH ZOJ ZOK ZOL ZOM ZON ZOP ZOR ZOS ZOI ZOU ZOV ZOY ZOZ 
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E K : 14/A-2 

AA 0001 BA 0001 CA 0001 DA 0001 EA 0001 FA 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

AB 0001 BB 0001 C E 0001 DB 0001 EB 0001 FB 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

A C 0001 B C 0001 CF 0001 DC 0001 E C 0001 F C 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

AD 0001 BD 0001 CH 0001 DD 0001 ED 0001 FD 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

A E 0001 BE 0001 CK 0001 DE 0001 E E 0001 F E 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

AF 0001 BF 0001 CL 0001 DF 0001 EF 0001 FF 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

AH 0001 BH 0001 CN 0001 DH 0001 EH 0001 FH 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

A J 0001 BJ 0001 C P 0001 DJ 0001 EJ 0001 FJ 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

AK 0001 BK 0001 CR 0001 DK 0001 EK 0001 FK 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

AL 0001 BL 0001 C S 0001 DL 0001 EL 0001 FL 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

AN 0001 BM 0001 CT 0001 DM 0001 EM 0001 FM 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

A P 0001 B N 0001 C U 0001 DN 0001 E N 0001 FN 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

AR 0001 B P 0001 CV 0001 DP 0001 E P 0001 F P 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

A S 0001 BR 0001 C Y 0001 DR 0001 ER 0001 FR 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

AT 0001 B S 0001 CZ 0001 DS 0001 E S 0001 F S 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 9999 

A U 0001 BT 0001 DT 0001 ET 0001 FT 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 

AV 0001 B U 0001 DU 0001 EU 0001 FU 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 

A Y 0001 B V 0001 DV 0001 EV 0001 FV 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 

AZ 0001 BZ 0001 DY 0001 EY 0001 FY 0001 
9999 9999 9999 9999 9999 

DZ 0001 EZ 0001 FZ 0001 
9999 9999 9999 
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E K : 14/A-2 

G A 0 0 0 1 HA 0 0 0 1 JA 0 0 0 1 KA 0 0 0 1 LA . 0 0 0 1 MA 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
G B 0 0 0 1 HB 0 0 0 1 J B 0 0 0 1 KB 0 0 0 1 LB 0 0 0 1 MB -

0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G C 0 0 0 1 HC 0 0 0 1 J C 0 0 0 1 KC 0 0 0 1 LC 0 0 0 1 MC 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G D 0 0 0 1 HD 0 0 0 1 JD 0 0 0 1 KD 0 0 0 1 LD 0 0 0 1 MD 0 0 0 1 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G E 0 0 0 1 HE 0 0 0 1 JE 0 0 0 1 KE 0 0 0 1 LE 0 0 0 1 ME 0 0 0 1 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G F 0 0 0 1 HF 0 0 0 1 JF 0 0 0 1 KF 0 0 0 1 LF 0 0 0 1 MF 0 0 0 1 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

GH 0 0 0 1 HH 0 0 0 1 JH 0 0 0 1 KH 0 0 0 1 LH 0 0 0 1 MH 0 0 0 1 

9 9 9 9 9999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G J 0 0 0 1 HJ Q 0 0 1 JJ - 0 0 0 1 KJ 0 0 0 1 LJ 0 0 0 1 MJ 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - 9 9 9 9 

GK 0 0 0 1 HK 0 0 0 1 JK 0 0 0 1 KK 0 0 0 1 LK 0 0 0 1 MK 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

GL 0 0 0 1 HL 0 0 0 1 JL 0 0 0 1 KL 0 0 0 1 LL 0 0 0 1 ML 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G M 0 0 0 1 HM 0 0 0 1 JM 0 0 0 1 KM 0 0 0 1 LM 0 0 0 1 MM 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G N 0 0 0 1 HN 0 0 0 1 JN 0 0 0 1 KN 0 0 0 1 LN 0 0 0 1 MN 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G P 0 0 0 1 H P 0 0 0 1 J P 0 0 0 1 K P 0 0 0 1 LP 0 0 0 1 MP 0 0 0 1 

9 9 9 9 9999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

GR 0 0 0 1 HR 0 0 0 1 JR 0 0 0 1 KR 0 0 0 1 LR 0 0 0 1 MR 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G S 0 0 0 1 WSC 0 0 0 1 0 0 0 1 •K6 0 0 0 1 LS 0 0 0 1 MS 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

GT 0 0 0 1 WTÛ 0 0 0 1 JT 0 0 0 1 KT 0 0 0 1 LT 0 0 0 1 MT 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G U 0 0 0 1 • H ü 1 0 0 0 1 JU 0 0 0 1 KU 0 0 0 1 LU 0 0 0 1 MU 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

GV 0 0 0 1 HV 0 0 0 1 JV 0 0 0 1 KV 0 0 0 1 LV 0 0 0 1 MV 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G Y 0 0 0 1 HY 0 0 0 1 JY 0 0 0 1 KY 0 0 0 1 LY 0 0 0 1 MY 0 0 0 1 

9 9 9 9 9999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

G Z 0 0 0 1 HZ 0 0 0 1 JZ 0 0 0 1 KZ 0 0 0 1 LZ 0 0 0 1 MZ 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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E K : 14/A-2 

NA 0 0 0 1 P A 0 0 0 1 RA 0 0 0 1 SA 0 0 0 1 TA 0 0 0 1 UA 0 0 0 1 

gggg 9 9 9 9 9 9 9 9 • 9 9 g g 9 9 9 9 9 9 9 9 
NB 0 0 0 1 P B 0 0 0 1 RB 0 0 0 1 S B 0 0 0 1 TB 0 0 0 1 UB 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NC 0 0 0 1 P C 0 0 0 1 R C 0 0 0 1 S C 0 0 0 1 TC 0 0 0 1 UC 0 0 0 1 

9 9 9 9 9999 9 9 9 9 9 g g 9 9 g g 9 9 9 9 9 
KO 0 0 0 1 P D 0 0 0 1 RD 0 0 0 1 SD 0 0 0 1 TD 0 0 0 1 UD 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 g g 9 9 9 9 9 9 9 9 
NE 0 0 0 1 P E 0 0 0 1 RE 0 0 0 1 S E 0 0 0 1 TE 0 0 0 1 UE 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 g gggg 9 9 9 9 9 9 9 9 
NF 0 0 0 1 P F 0 0 0 1 RF 0 0 0 1 S F 0 0 0 1 TF 0 0 0 1 UF 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 g 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NH 0 0 0 1 P H 0 0 0 1 RH 0 0 0 1 S H 0 0 0 1 TH 0 0 0 1 UH 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NJ 0 0 0 1 P J 0 0 0 1 RJ 0 0 0 1 S J 0 0 0 1 TJ 0 0 0 1 UJ 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NK 0 0 0 1 P K 0 0 0 1 RK 0 0 0 1 S K 0 0 0 1 TK 0 0 0 1 UK 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 g 9 9 9 9 
NL 0 0 0 1 P L 0 0 0 1 RL 0 0 0 1 S L 0 0 0 1 TL 0 0 0 1 UL 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NM 0 0 0 1 PU 0 0 0 1 RM 0 0 0 1 S M 0 0 0 1 TM 0 0 0 1 UM 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NN 0 0 0 1 P N 0 0 0 1 R N 0 0 0 1 S N 0 0 0 1 TN 0 0 0 1 UN 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NP 0 0 0 1 P P 0 0 0 1 R P 0 0 0 1 S P . . 0 0 0 1 TP 0 0 0 1 U P 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9999 
NR 0 0 0 1 PR 0 0 0 1 RR 0 0 0 1 S R 0 0 0 1 TR 0 0 0 1 UR 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NS 0 0 0 1 P S 0 0 0 1 RS 0 0 0 1 S S 0 0 0 1 TS 0 0 0 1 U S 0 0 0 1 • 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NT 0 0 0 1 F T 0 0 0 1 RT 0 0 0 1 ST 0 0 0 1 TT 0 0 0 1 UT 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NU 0 0 0 1 P U 0 0 0 1 RU 0 0 0 1 S U 0 0 0 1 TU 0 0 0 1 U U 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NV 0 0 0 1 P V 0 0 0 1 RV 0 0 0 1 S V 0 0 0 1 TV 0 0 0 1 UV 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NY 0 0 0 1 P Y 0 0 0 1 RY 0 0 0 1 S Y 0 0 0 1 TY 0 0 0 1 UY 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
NZ 0 0 0 1 P Z 0 0 0 1 BZ 0 0 0 1 S Z 0 0 0 1 TZ 0 0 0 1 UZ 0 0 0 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 
BZ 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9999 
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EK: 14/A-2 
VA 0001 YA 0001 ZA 0001 

9999 9999 9999 
VB 0001 Y B 0001 ZB 0001 

9999 9999 9999 
VC 0001 Y C 0001 Z C 0001 

9999 9999 9999 
VD 0001 YD 0001 ZD 0001 

9999 9999 9999 
V E 0001 Y E 0001 Z E 0001 

9999 9999 9999 
VF 0001 Y F 0001 ZF 0001 

9999 9999 9999 
VH 0001 YH 0001 ZH 0001 

9999 9999 9999 
VJ 0001 Y J 0001 ZJ 0001 

9999 9999 9999 
VK 0001 YK 0001 ZK 0001 

9999 9999 9999 
VL 0001 YL 0001 ZL 0001 

9999 9999 9999 
VM 0001 YM 0001 ZM 0001 

9999 9999 9999 
VN 0001 YN 0001 ZN 0001 

9999 9999 9999 
V P 0001 Y P 0001 Z P 0001 

9999 9999 9999 
VR 0001 YR 0001 ZR 0001 

9999 9999 9999 
VS 0001 Y S 0001 ZS 0001 

9999 9999 9999 
VT 0001 YT 0001 ZT 0001 

9999 9999 9999 
VU 0001 Y U 0001 Z U 0001 

9999 9999 9999 
W 0001 YV 0001 ZV 0001 

9999 9999 9999 
VY 0001 YY 0001 ZY 0001 

9999 9999 9999 
VZ 0001 Y Z 0001 Z Z 0001 

9999 9999 9999 
• 

E&14/B-2 

A 00001 D 00001 H 00001 L 00001 P 00001 T 00001 Y 00001 
99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 

B 00001 E 00001 J 00001 M 00001 R 00001 U 00001 Z 00001 
99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 

C 00001 F 00001 K 00001 N 00001 S 00001 V 00001 
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(A) Y A GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ E K : 14/C-2 

A AAA AAB AAC AAD AAE AAF AAG AAH AAJ AAK AAL AAM AAN AAP AAR AAS AAT AAU AAV AAY AAZ 
A ABA ABB ABC ABD ABE ABF ABG ABH ABJ ABK ABL ABM ABN ABP ABR ABS ABT ABU ABV ABY ABZ 
A ACA ACB ACC ACD ACE ACF ACG ACH ACJ ACK ACL ACM ACN ACP ACR ACS ACT ACU ACV ACY ACZ 
A ADA ADB ADC ADD ADE ADF ADG ADH ADJ ADK ADL ADM ADN ADP ADR ADS ADT ADU ADV ADY ADZ 
A AEA AEB AEC AED AEE AEF AEG AEH AEJ AEK AEL AEM AEN AEP AER AES AET AEU AEV AEY AEZ 
A AFA AFB AFC AFD AFE ÄFF AFG AFH AFJ AFK AFL AFM AFN AFP AFR AFS AFT AFU AFV AFY AFZ 
A AHA AHB AHC AHD AHE AHF AHG AHH AHJ AHK AHL AHM AHN AHP AHR AHS AHT AHU AHV AHY AHZ 
A AJA AJB AJC AJD AJE AJF AJG AJH AJJ AJK AJL AJM AJN AJP AJR AJS AJT AJU AJV AJY AJZ 
A AKA AKB AKC AKD AKE AKF AKG AKH AKJ AKK AKL AKM AKN AKP AKR AKS AKT AKU AKV AKY AKZ 
A ALA ALB ALC ALD ALE ALF ALG ALH ALJ ALK ALL ALM ALN ALP A L R ALS ALT ALU ALV ALY ALZ 
A ANA ANB ANC AND ANE ANF ANG ANH ANJ ANK ANL ANM ANN ANP ANR ANS ANT ANU ANV ANY ANZ 
A APA APB APC APD APE APF APG APH APJ APK APL APM - APN APP APR APS APT APU APV APY APZ 
A ARA ARB ARC ARD ARE ARF ARG ARH ARJ ARK ARL ARM ARN ARP ÂRR ARS ART ARU ARV ARY ARZ 
A ASA ASB ASC ASD ASE ASF ASG ASH ASJ ASK ASL ASM ASN ASP ASR 'ASS AST ASU ASV ASY ASZ 
A ATA ATB ATC ATD ATE ATF ATG ATH ATJ ATK ATL ATM ATN ATP ATR ATS ATT ATU ATV ATY ATZ 
A AUA AUB AUC AUD AUE AUF AUG AUH AUJ AUK AUL AUM AUN AUP AUR AUS AUT AUU AUV AUY AUZ I 
A AVA AVB AVC AVD AVE AVF AVG AVH AVJ AVK AVL AVM AVN AVP AVR AVS AVT AVU AW AVY AVZ I 
A AYA AYB AYC AYD AYE AYF AYG AYH AYJ AYK AYL AYM AYN AYP AYR AYS AYT AYU AYV AYY AYZ L/X A AZA AZB AZC AZD AZE AZF AZG AZH AZJ AZK AZL AZM ' AZN AZP AZR AZS AZT AZU AZV AZY AZZ N) 

f *t 
(B) Y E GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK14/C-2 I 
B BAA BAB BAC 8 AD BAE BAF BAG BAH : BAJ BAK BAL BAM BAN BAP BAR BAS BAT BAU BAV BAY BAZ I 

B BBA BBB BBC BBD BBE BBF BBG B8H BÖJ BBK BBL BBM BBN BBP BBR BBS BBT BBU BBV BBY BBZ 
B BCA BCB BCC BCD BCE BCF BCG BCH BCJ BCK BCL BCM BCN BCP BCR BCS BÇT BCU BCV BCY BCZ 
B BDA BDB BDC BDD BDE BDF BDG BDH BDJ BDK BDL BDM BDN BDP BDR BDS BDT BDU BDV BDY BDZ 
B BEA BEB BEC BED BEE BEF BEG BEH BEJ BEK BEL BEM BEN BEP BER BES BET BEU BEV BEY BEZ 
B BFA BFB BFC BFD BFE BFF BFG BFH BFJ BFK BFL BFM BFN BFP BFR BFS BFT BFU BFV BFY BFZ 
B BHA BHB BHC BHD BHE BHF BHG BHH . BHJ BHK BHL BHM BHN BHP BHR BHS BHT BHU BHV BHY BHZ 
B BJA BJB BJC BJD BJE BJF BJG BJH.1 BJJ ' BJK BJL BJM BJN BJP BJR BJS BJT BJU BJV BJY BJZ 
B BKA BKB BKC BKD BKE BKF BKG BKH' BKJ BKK BKL BKM BKN BKP BKR BKS BKT BKU BKV BKY BKZ 
B BLA BLB BLC BLD BLE BLF BLG BLH BU BLK BLL BLM BLN BLP BLR BLS BLT BLU BLV BLY BLZ 
B BMA BMB BMC BMD BME BMF BMG BMti BMJ BMK BML BMM BMN BMP BMR BMS BMT BMU BMV BMY BMZ 
B BNA BNB BNC BND BNE BNF BNG BNH BNJ BNK BNL BNM BNN BNP BNR BNS BNT BNU BNV BNY BNZ 
B BPA BPB BPC BPD BPE BPF BPG BPH BPJ BPK BPL BPM BPN BPP BPR BPS BPT BPU BPV BPY BPZ 
B BRA BRB BRC BRD BRE BRF BRG mı ÜBRJ BRK BRL BRM BRN BRP BRR BRS BRT BRU BRV BRY BRZ 
B BSA BSB BSC BSD BSE BSF BSG mı IRBIJ- BSK BSL BSM BSN BSPV BSR BSS BST BSU BSV BSY BSZ 
B BTA BTB BTC BTD BTE BTF BTG BTH BTJ BTK BTL BTM BTN BTP" BTR BTS BTT BTU BTV BTY BTZ 
B BUA BUB BUC BUD BUE BUF BUG BUH BUJ BUK BUL BUM BUN BUP BUR BUS BUT BUU BUV BUY BUZ 
B BVA BVB BVC BVD BVE BVF BVG BVH BVJ BVK BVL BVM BVN BVP BVR BVS BVT BVU BW BVY BVZ 
B BYA BYB BYC BYD BYE BYF BYG BYH BYJ BYK BYL BYM BYN BYP BYR BYS BYT BYU BYV BYY BYZ 
B BZA BZB BZC BZD BZE BZF BZG BZH BZJ BZK BZL BZM BZN BZP BZR BZS BZT BZU BZV BZY BZZ 



C) YE GÜRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK: 14/C-2 
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CAÄ 
CBA 
CCA 
CDA 
CEA 
CFA 
CHA 
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F FYA FYB EYC FYD FYE FYF FYG FYH FYJ FYK FYL FYM FYN FYP FYR FYS FYT FYU FYV FYY FYZ 
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J Y C 
J Z C 

J A D 
J B D 
J C D 
J D D 
J E D 
J F D 
J H D 
J J D 
J K D 
J L D 
J M D 
J N D 
J P D 
J R D 
J S D 
J T D 
J U D 
J V D 
JYD 
J Z D 

J A E 
J B E 
J C E 
J D E 
J E E 
J F E 
J H E 
J J E 
J K E 
J L E 
J M E 
J N E 
J P E 
J R E 
J S E 
J T E 
J U E 
J V E 
J Y E 
J Z E 

J A F 
J B F 
J C F 
J D F 
J E F 
J F F 
J H F 
J J F 
J K F 
J L F 
J M F 
J N F 
J P F 
J R F 
J S F 
J T F 

J U F 
J V F 
J Y F 
J Z F 

J A G 
J B G 
J C G 
J D G 
J E G 
J F G 
J H G 
J J G 
J K G 
J L G 
J M G 
J N G 
J P G 
J R G 
J S G 
J T G 
J U G 
J V G 
J Y G 
J Z G 

J A H 
J B H 
J C H 
J D H 
J E H 
J F H 
J H H 
J J H 
J K H 
J L H 
J M H 
J N H 
J P H 
J R H 
J S H 
J T H 
J U H 
J V H 
J Y H 
J Z H 

J A J 
J B J 
J C J 

J D J 
J E J 
J F J 
J H J 
J J J 
J K J 
J L J 
J M J 
J N J 
J P J 
J R J 
J S J 
J T J 
J U J 
J V J 
J Y J 
J Z J 

J A K 
J B K 
J C K 
J D K 
J E K 
J F K 
J H K 
J J K 
J K K 
J L K 
J M K 
J N K 
J P K 
J R K 
J S K 
J T K 
J U K 
J V K 
J Y K 
J Z K 

J A L 
J B L 
J C L 
J D L 
J E L 
J F L 
J H L 
J J L 
J K L 
J L L 
J M L 
J N L 
J P L 
J R L 
J S L 
J T L 
J U L 
J V L 
JYL 
J Z L 

J A M 
J B M 
J C M 
J D M 
J E M 
J F M 
J H M 
J J M 
J K M 
J L M 
J M M 
J N M 
J P M 
J R M 
J S M 
J T M 
J U M 
J V M 
J Y M 
J Z M 

J A N 
J B N 
J C N 
J D N 
J E N 
J F N 
J H N 
J J N 
J K N 
J L N 
J M N 
J N N 
J P N 
J R N 
J S N 
J T N 
J U N 
J V N 
J Y N 
J Z N 

J A P 
J B P 
J C P 
J D P 
J E P 
J F P 
J H P 
J J P 
J K P 
J L P 
J M P 
J N P 
J P P 
J R P 
J S P 
J T P 
J U P 
J V P 
J Y P 
J Z P 

J A R 
J B R 
J C R 
J D R 
J E R 
J F R 
J H R 
J J R 
J K R 
J L R 
J M R 
J N R 
J P R 
J R R 
J S R 
J T R ' 
J U R 
J V R 
JYR 
J Z R 

J A S 
J B S 
J C S 
J D S 
J E S 
J F S 
J H S 
J J S 
J K S 
J L S 
J M S 
J N S 
J P S 
J R S 
J S S 
J T S 
J U S 
J V S 
JYS 
J Z S 

JAT 
J B T 
J C T 
J D T 
J E T 
J F T 
J H T 
J J T 
J K T 
J L T 
J M T 
J N T 
J P T 
J R T 
J S T 
J T T 
J U T 
J V T 
JYT 
J Z T 

J A U 
J B U 
J C U 
J D U 
J E U 
J F U 
J H U 
J J U 
J K U 
J L U 
J M U 
J N U 
J P U 
J R U 
J S U 
J T U 
J U U 
J V U 
J Y U 
J Z U 

J A V 
J B V 
J C V 
J D V 
J E V 
J F V 
J H V 
J J V 
J K V 
J L V 
J M V 
J N V 
J P V 
J R V 
J S V 
J T V 
J U V 
J W 
J Y V 
J Z V 

J A Y 
J B Y 
J C Y 
J D Y 
J E Y 
J F Y 
J H Y 
J J Y 
J K Y 
J L Y 
J M Y 
J N Y 
J P Y 
J R Y 
J S Y 
J T Y 
J U Y 
J V Y 
JYY 
J Z Y 

J A Z 
J B Z 
J C Z 
J D Z 
J E Z 
J F Z 
J H Z 
J J Z 
J K Z 
J L Z 
J M Z 
J N Z 
J P Z 
J R Z 
J S Z 
J T Z 
J U Z 
J V Z 
J Y Z 
J Z Z 



(K) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK: 14/C-2 

K KAA 
K KBA 
K KCA 
K KDA 
K KEA 
K KFA 
K KHA 
K KJA 
K KKA 
K KLA 
K KMA 
K KNA 
K KPA 
K KRA 
K KSA 
K KTA 
K KUA 
K KVA 
K KYA 
K KZA 

KAB 
KBB 
KCB 
KDB 
KEB 
KFB 
KHB 
KJB 
KKB 
KLB 
KMB 
KNB 
KPB 
KR8 
KSB 
KTB 
KUB 
KVB 
KYB 
KZB 

KAC 
KBC 
KCC 
KDC 
KEC 
KFC 
KHC 
KJC 
KKC 
KLC 
KMC 
KNC 
KPC 
KRC 
KSC 
KTC 
KUC 
KVC 
KYC 
KZC 

KAD 
KBD 
KCD 
KDD 
KED 
KFD 
KHD 
KJD 
KKD 
KLD 
KMD 
KND 
KPD 
KRD 
KSD 
KTD 
KUD 
KVD 
KYD 
KZD 

KAE 
KBE 
KCE 
KDE 
KEE 
KFE 
KHE 
KJE 
KKE 
KLE 
KME 
KNE 
KPE 
KRE 
KSE 
KTE 
KUE 
KVE 
KYE 
KZE 

KAF 
KBF 
KCF 
KDF 
KEF 
KFF 
KHF 
KJF 
KKF 
KLF 
KMF 
KNF 
KPF 
KRF 
KSF 
KTF 
KUF 
KVF 
KYF 
KZF 

KAG 
KBG 
KCG 
KDG 
KEG 
KFG 
KHG 
KJG 
KKG 
KLG 
KMG 
KNG 
KPG 
KRG 
KSG 
KTG 
KUG 
KVG 
KYG 
KZG 

KAH 
KBH 
KCH 
KDH 
KEH 
KFH 
KHH 
KJH 
KKH 
KLH 
KMH 
KNH 
KPH 
KRH 
KSH 
KTH 
KUH 
KVH 
KYH 
KZH 

KAJ 
KBJ 
KCJ 

KDJ 
KEJ 

KFJ 
KHJ 
KJJ 
KKJ 
KLJ 
KMJ 
KNJ 
KPJ 
KRJ 
KSJ 
KTJ 
KUJ 
KVJ 
KYJ 
KZJ 

KAK 
KBK 
KCK 
KDK 
KEK 
KFK 
KHK 
KJK 
KKK 
KLK 
KMK 
KNK 
KPK 
KRK 
KSK 
KTK 

KVK 
KYK 
KZK 

KAL 
KBL 
KCL 
KDL 

KFL 
KHL 
KJL 
KKL 
KLL 
KML 
KNL 
KPL 
KRL 
KSL 
KTL 
KUL 
KVL 
KYL 
KZL 

KAM 
KBM 
KCM 
KDM 
KEM 
KFM 
KHM 
KJM 
KKM 
KLM 
KMM 
KNM 
KPM 
KRM 
KSM 
KTM 
KUM 
KVM 
KYM 
KZM 

KAN 
KBN 
KCN 
KDN 
KEN 
KFN 
KHN 
KJN 
KKN 
KLN 
KMN 
KNN 
KPN 
KRN 
KSN 
KTN 
KUN 
KVN 
KYN 
KZN 

KAP 
KBP 
KCP 
KDP 
KEP 
KFP 
KHP 
KJP 
KKP 
KLP 
KMP 
KNP 
KPP 
KRP 
KSP 
KTP 
KUP 
KVP 
KYP 
KZP 

KAR 
KBR 
KCR 
KDR 
KER 
KFR 
KHR 
KJR 
KKR 
KLR 
KMR 
KNR 
KPR 
KRR 
KSR 
KTR 
KUR 
KVR 
KYR 
KZR 

KAS 
KBS 
KCS 
KDS 
KES 
KFS 
KHS 
KJS 
KKS 
KLS 
KMS 
KNS 
KPS 
VKS 
KSS 
KTS 
KUS 
KVS 
KYS 
KZS 

KAT 
KBT 
KCT 
KDT 
KET 
KFT 
KHT 
KJT 
KKT 
KLT 
KMT 
KNT 
KPT 
KRT 
KST 
KTT 
KUT 
KVT 
KYT 
KZT 

KAU 
KBU 
KCU 
KDU 
KEU 
KFU 
KHU 
KJU 
KKU 
KLU 
KMU 
KNU 
KPU 
KRU 
KSU 
KTU 
KUU 
KVU 
KYU 
KZU 

KAV 
KBV 
KCV 
KDV 
KEV 
KFV 
KHV 
KJV 
KKV 
KLV 
KMV 
KNV 
KPV 
KRV 
KSV 
KTV 
KUV 
K W 
KYV 
KZV 

KAY 
KBY 
KCY 
KDY 
KEY 
KFY 
KHY 
KJY 
KKY 
KLY 
KMY 
KNY 
KPY 
KRY 
KSY 
KTY 
KUY 
KVY 
KYY 
KZY 

KAZ 
KBZ 
KCZ 
KDZ 
KEZ 
KFZ 
KHZ 
KJZ 
KKZ 
KLZ 
KMZ 
KNZ 
KP2 
KRZ 
KSZ 
KTZ 
KUZ 
KVZ 
KYZ 
KZZ I 

N> 
SD (L) YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK: 14/C-2 

I 
N> 
SD 

L LAA 
L LBA 
L LCA 
L LDA 
L LEA 
L LFA 
L LHA 
L LJA 
L LKA 
L LLA 
L LMA 
L LNA 
L LPA 
L LRA 
L LSA 
L LTA 
L LUA 
L LVA 
L LYA 
L LZA 

LAB 
LBB 
LCB 
LDB 
LEB 
LFB 
LHB 
LJB 
LKB 
LLB 
LMB 
LNB 
LPB 
LRB 
LSB 
LTB 
LUB 
LVB 
LYB 
LZB 

LAC 
LBC 
LCC 
LDC 
LEC 
LFC 
LHC 
LJC 
LKC 
LLC 
LMC 
LNC 
LPC 
LRC 
LSC 
LTC 
LUC 
LVC 
LYC 
LZC 

LAD 
LBD 
LCD 
LDD 
LED 
LFD 
LHD 
U D 
LKD 
LLD 
LMD 
LNO 
LPD 
LRD 
LSO 
LTD 
LUD 
LVD 
LYD 
LZD 

LAE 
LBE 
LCE 
LDE 
LEE 
LFE 
LHE 

. LJE . , 
LKE 
LLE 
LME 
LNE 
LPE 
LRE 
LSE 
LTE 
LUE 
LVE 
LYE 
LZE 

LAF 
LBF 
LCF 
LDF 
LEF 
LFF 
LHF 
LJF 
LKF 
LLF 
LMF 
LNF 
LPF 
LRF 
LSF 
LTF 
LUF 
LVF 
LYF 
LZF 

LAG 
LBG 
LCG 
LDG 
LEG 
LFG 
LHG 
U(3 
LKG 
LLG 
LMG 
LNG 
LPG 
LRG 
LSG 
LTG 
LUG 
LVG 
LYG 
LZG 

LAH 
LBH 
LCH 
LDH 
LEH 
LFH 
LHH 
U H 
LKH 
LLH 
LMH 
LNH 
LPH 
LRH 

LSH 
LTH 
LUH 
LVH 
LYH 
LZH 

LAJ 
LBJ 
LCJ 

LDJ 
LEJ 
LFJ 
LHJ 
LJJ 
LKJ 
L U 
LMJ 
LNJ 
LPJ 
LRJ 
LSJ 
LTJ 
LUJ 
LVJ 
LYJ 
LZJ 

LAK 
LBK 
LCK 
LDK 
LEK 
LFK 
LHK 
U K 
LKK 
LLK 
LMK 
LNK 
LPK 
LRK 
LSK 
LTK 
LUK 
LVK 
LYK 
LZK 

LAL 
LBL 
LCL 
LDL 
LEL 
LFL 
LHL 
LJL 
LKL 
LLL 
LML 
LNL 
LPL 
LRL 
LSL 
LTL 
LUL 
LVL 
LYL 
LZL 

LAM 
LBM 
LCM 
LDM 
LEM 
LFM 
LHM 
LJM 
LKM 
LLM 
LMM 
LNM 
LPM 
LRM 
LSM 
LTM 
LUM 
LVM 
LYM 
LZM 

LBN 
LCN 
LDN 

LFN 
LHN 
LJN 
LKN 
LLN 
LMN 
LNN 
LPN 
LRN 
LSN 
LTN 
LUN 
LVN 
LYN 
LZN 

LAP 
LBP 
LCP 
LDP 
LEP 
LFP 
LHP 
LJP 
LKP 
LLP 
LMP 
LNP 
LPP 
LRP 
LSP 
LTP 
LUP 
LVP 
LYP 
LZP 

LAR 
LBR 
LCR 
LDR 
LER 
LFR 
LHR 
LJR 
LKR 
LLR 
LMR 
LNR 
LPR 
LRR 
LSR 
LTR' 
LUR 
LVR 
LYR 
LZR 

LAS 
LBS 

•LCS 
LDS 
LES 
LFS 
LHS 
LJS 
LKS 
LLS 
LMS 
LNS 
LPS 
LRS 
LSS 
LTS 
LUS 
LVS 
LYS 
LZS 

LAT 
LBT 
LCT 
LDT 
LET 
LFT 
LHT 
LJT 
LKT 
LLT 
LMT 
LNT 
LPT 
LRT 
LST 
LTI 
LUT 
LVT 
LYT 
LZT 

LAU 
LBU 
LCU 
LDU 
LEU 
LFU 
LHU 
U U 
LKU 
LLU 
LMU 
LNU 
LPU 
LRU 
LSU 
LTU 
LUU 
LVU 
LYU 
LZU 

LAV 
LBV 
LCV 
LDV 
LEV 
LFV 
LHV 
LJV 
LKV 
LLV 
LMV 
LNV 
LPV 
LRV 
LSV 
LTV 
LUV 
L W 
LYV 
LZV 

LAY 
LBY 
LCY 
LDY 
LEY 
LFY 
LHY 
LJY 
LKY 
LLY 
LMY 
LNY 
LPY 
LRY 
LSY 
LTY 
LUY 
LVY 
LYY 
LZY 

LBZ 
LCZ 
LDZ 
LEZ 
LFZ 
LHZ 
LJZ 
LKZ 
LLZ 
LMZ 
LNZ 
LPZ 
LRZ 
LSZ 
LTZ 
LUZ 
LVZ 
LYZ 
LZZ 

I 



(M )YE GÖRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK: 14/C-2 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

MAA 
MBA 
MCA 
MDA 
MEA 
MFA 
M HA 
MJA 
MKA 
M LA 
MMA 
MNA 
MPA 
MRA 
MSA 
MTA 
MUA 
MVA 
MYA 
MZA 

MAB 
MBB 
MCB 
MDB 
MEB 
MFB 
MHB 
MJB 
MKB 
MLB 
MMB 
MNB 
MPB 
MRB 
MSB 
MTB 
MUB 
MVB 
MYB 
MZB 

MAC 
MBC 
MCC 
MDC 
MEC 
MFC 
MHC 
MJC 
MKC 
MLC 
MMC 
MNC 
MPC 
MRC 
MSC 
MTC 
MUC 
MVC 
MYC 
MZC 

MAD 
MBD 
MCD 
MDD 
MED 
MFD 
MHD 
MJD 
M KD 
MLD 
MMD 
MND 
MPD 
MRD 
MSD 
MTD 
MUD 
MVD 
MYD 
MZD 

MAE 
MBE 
MCE 
MDE 
MEE 
MFE 
MHE 
MJE 
MKE 
MLE 
MME 
MNE 
MPE 
MRE 
MSE 
MTE 
MUE 
MVE 
MYE 
MZE 

MAF 
MBF 
MCF 
MDF 
MEF 
MFF 
MHF 
MJF 
MKF 
MLF 
MMF 
MNF 
MPF 
MRF 
MSF 
MTF 
MUF 
MVF 
MYF 
MZF 

MAG 
MBG 
MCG 
MDG 
MEC 
MFG 
MHG 
MJG 
MKG 
MLG 
MMG 
MNG 
MPG 
MRG 
MSG 
MTG 
MUG 
MVG 
MYG 
MZG 

MAH 
MBH 
MCH 
MDH 
MEH 
MFH 
MHH 
MJH 
MKH 
MLH 
MMH 
MNH 
MPH 
MRH 
MSH 
MTH 
MUH 
MVH 
MYH 
MZH 

MAJ 
MBJ 
MCJ 
MDJ 
MEJ 
MFJ 
MHJ 
MJJ 
MKJ 
MLJ 
MMJ 
MNJ 
MPJ 
MRJ 
MSJ 
MTJ 
MUJ 
MVJ 
MYJ 
MZJ 

MAK 
MBK 
MCK 
MDK 
MEK 
MFK 
MHK 
MJK 
MKK 
MLK 
MMK 
MNK 
MPK 
MRK 
MSK 
MTK 
MUK 
MVK 
MYK 
MZK 

MBL 
MCL 
MDL 
MEL 
MFL 
MHL 
MJL 
MKL 
MLL 
MML 
MNL 
MPL 
MRL 
MSL 
MTL 
MUL 
MVL 
MYL 
MZL 

MAM 
MBM 
MCM 
MDM 
MEM 
MFM 
MHM 
MJM 
M KM 
MLM 
MMM 
MNM 
MPM 
MRM 
MSM 
MTM 
MUM 
MVM 
MYM 
MZM 

MAN 
MBN 
MCN 
MDN 
MEN 
MFN 
MHN 
MJN 
MKN 
MLN 
MMN 
MNN 
MPN 
MRN 
MSN 
MTN 
MUN 
MVN 
MYN 
MZN 

MAP 
MBP 
MCP 
MDP 
MEP 
MFP 
MHP 
MJP 
MKP 
MLP 
MMP 
MNP 
MPP 
MRP 
MSP 
MTP 
MUP 
MVP 
MYP 
MZP 

MAR 
MBR 
MCR 
MDR 
MER 
MFR 
MHR 
MJR 
MKR 
MLR 
MMR 
MNR 
MPR 
MRR 
MSR 
MTR 
MUR 
MVR 
MYP. 
MZR 

\ 

MAS 
MBS 
MCS 
MDS 
MES 
MFS 
MHS 
MJS 
MKS 
MLS 
MMS 
MNS 
MPS 
MRS 
MSS 
MTS 
MUS 
MVS 
MYS 
MZS 

MAT 
MBT 
MCT 
MDT 
MET 
MFT 
MHT 
MJT 
MKT 
MLT 
MMT 
MNT 
MPT 
MRT 
MST 
MIT 
MUT 
MVT 
MYT 
MZT 

MAU 
MBU 
MCU 
MDU 
MEU 
MFU 
MHU 
MJU 
MKU 
MLU 
MMU 
MNU 
MPU 
MRU 
MSU 
MTU 
MUU 
MVU 
MYU 
MZU 

MAV 
MBV 
MCV 
MDV 
MEV 
MFV 
MHV 
MJV 
MKV 
MLV 
MMV 
MNV 
MPV 
MRV 
MSV 
MTV 
MUV 
MW 
MW 
MZV 

MAY 
MBY 
MCY 
MDY 
MEY 
MLF 
MHY 
MJY 
MKY 
MLY 
MMY 
MNY 
MPY 
MRY 
MSY 
MTY 
MUY 
MVY 
MYY 
MZY 

MAZ 
MBZ 
MCZ 
MDZ. 
MEZ 
MFZ 
MHZ 
MJZ 
M KZ 
M LZ 
MMZ 
MNZ 
MPZ 
MRZ 
MSZ 
MTZ 
MUZ 
MVZ 
MYZ 
MZZ 1 

u» o 
1 (N)YE GÜRE ÜÇLÜ KOMBİNEZON ÇİZELGESİ EK:14/C-2 

1 
u» o 
1 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

NAA 
NBA 
NCA 
NDA 
NEA 
NFA 
NHA 
NJA 
NKA 
NLA 
NMA 
NNA 
NPA 
NRA 
NSA 
NTA 
NUA 
NVA 
NYA 
NZA 

NAB 
NBB 
NCB 
NDB 
NEB 
NFB 
NHB 
NJB 
NKB 
NLB 
NMB 
NNB 
NPB 
NRB 
NSB 
NTB 
NUB 
NVB 
NYB 
NZB 

NAC 
NBC 
NCC 
NDC 
NEC 
NFC 
NHC 
NJC 
NKC 
NLC 
NMC 
NNC 
NPC 
NRC 
NSC 
NTC 
NUC 
NVC 
NYC 
NZC 

NAD 
NBD 
NCD 
NDD 
NED 
NFD 
NHD 
NJD 
NKD 
NLD 
NMD 
NND 
NPD 
NRD 
NSD 
NTD 
NUD 
NVD 
NYD 
NZD 

NAE 
NBE 
NCE 
NDE 
NEE 
NFE 
NHE 
NJE 
NKE 
NLE 
NME 
NNE 
NPE 
NRE 
NSE 
NTE 
NUE 
MVE 
NYE 
NZE 

NAF 
NBF 
NCF 
NDF 
NEF 
NFF 
NHF 
NJF 
NKF 
NLF 
NMF 
NNF 
NPF 
NRF 
NSF 
NTF 
NUF 
NVF 
NYF 
NZF 

NAG 
NBG 
NCG 
NDG 
NEG 
NFG 
NHG 
NJG 
NKG 
NLG 
NMG 
NNG 
NPG 
NRG 
NSG 
NTG 
NUG 
NVG 
NYG 
NZG 

NBH 
NCH 
NDH 
NEH 
NFH 
NHH 
NJH 
NKH 
NLH 
NMH 
NNH 
NPH 
NRH 
NSH 
NTH 
NUH 
NVH 
NYH 
NZH 

NAJ 
NBJ 
NCJ 
NDJ 
NEJ 
NFJ 
NHJ 
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S S HA SHB SHC SHD SHE SHF SHG SHH SHJ SHK SHL SHM SHN SHP SHR SHS SHT SHU SHV SHY SHZ 
S SJA SJB SJC SJD SJE SJF SJG SJH SJJ SJK SJL SJM SJN SJP SJR SJS SJT SJU SJV SJY SJZ 
s SKA SKB SKC S KD SKE SKF SKG SKH ' S K J SKK SKL S KM SKN SKP SKR SKS SKT SKU SKV SKY SKZ 
s SLA SLB SLC SLD SLE SLF SLG SLH SLJ SLK SLL SLM SLN SLP SLR SLS SLT SLU SLV SLY SLZ 
s SMA SMB SMC SMD SME SMF SMG SMH SMJ SMK SML SMM SMN SMP SMR SMS SMT SMU SMV SMY SMZ 
s SNA SNB SNC SND SNE S N / SNG SNH SNJ SNK SNL SNM SNN SNP SNR SNS SNT SNU SNV SNY SNZ 
s SPA SPB SPC SPD SPE SPF SPG SPH SPJ SPK SPL SPM SPN SPP SPR SPS SPT SPU SPV SPY SPZ 
s SRA SRB SRC SRD SRE SRF SRG SRH SRJ SRK SRL SRM SRN SRP SRR SRS SRT SRU SRV SRY SRZ 
s SSA SSB SSC SSD SSE SSF SSG SSH SSJ SSK SSL SSM SSN SSP SSR SSS SST SSU SSV SSY SSZ 
s STA STB STC STD STE STF STG STH STJ STK STL STM STN STP STR STS STT STU STV STY STZ 
s SUA SUB SUC SUD SUE SUF SUG SUH SUJ SUK SUL SUM SUN SUP SUR SUS SUT SUU SUV SUY SUZ 
s SVA SVB SVC SVD SVE SVF SVG SVH SVJ SVK SVL SVM SVN SVP SVR SVS SVT SVU S W SVY SVZ I 
s SYA SYB SYC SYD SYE 1 SYF SYG SYH SYJ SYK SYL SYM SYN SYP SYR SYS SYT SYU SYV SYY SYZ I 
s SZA SZB SZC SZD SZE SZF SZG SZH SZJ SZK SZL SZM SZN SZP SZR SZS SZT SZU SZV SZY SZZ 
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I T TAA TAB TAC TAD TAE TAF TAG TAH TAJ TAK TAL TAM TAN TAP TAR TAS TAT TAU TAV TAY TAZ 
T TBA TBB TBC TBD TBE TBF TBG TBH TBJ TBK TBL TBM TBN TBP TBR TBS TBT TBU TBV TBY TBZ 
T TCA TCB TCC TCD TCE TCF TCG TCH TCJ TCK TCL TCM TCN TCP TCR TCS TCT TCU TCV TCY TCZ 
T TDA TDB TDC TDD TDE TDF TDG TDH TDJ TDK TDL TDM TDN TDP TDR TDS TDT TDU TDV TDY TDZ 
T TEA TEB TEC TED TEE TEF TEG TEH TEJ TEK TEL TEM TEN TEP TER TES TET TEU TEV TEY TEZ 
T TFA TFB TFC TFD TFE TFF TFG TFH TFJ TFK TFL TFM TFN TFP TFR TFS TFT TFU TFV TFY TFZ 
T THA THB THC THD THE THF THG THH THJ THK THL THM THN THP THR THS THT THU THV THY THZ 
T TJA TJB TJC TJD TJE TJF TJG TJH TJJ TJK TJL TJM TJN TJP TJR TJS TJT TJU TJV TJY TJZ 
T TKA TKB TKC TKD TKE TKF TKG TKH TKJ TKK TKL TKM TKN TKR TKS TKT TKU TKV TKY TKZ 
T TLA TLB TLC TLD TLE TLF TLG TLH TLJ TLK TLL TLM TLN TLP TLR TLS TLT TLU TLV TLY TLZ 
T TMA TMB TMC TMD TME TMF TMG TMH TMJ TMK TML TMM TMN TMP TMR TMS TMT TMU TMV TMY TMZ 
T TNA TNB TSC TND TNE TNF TNG TNH TNJ TNK TNL TNM TNN TNP TNR TNS TNT TNU TNV TNY TNZ 
T TPA TPB TPC TPD TPE TPF TPG TPH TPJ TPK TPL TPM TPN TPP TPR TPS TPT TPU TPV TPY TPZ 
T TRA TRB TRC TRD TRE TRF TRG TRH TRJ TRK TRL TRM TRN TRP TRR • TRS TRT TRU TRV TRY TRZ 
T TSA TSB TSC TSD TSE TSF TSG TSH TSJ TSK TSL TSM TSN TSP TSR TSS TST TSU TSV TSY TSZ 
T TTA TTB TTC TTD TTE TTF TTG TTH TTJ TTK TTL TTM TTN TTP TTR TTS TTT TTU TTV TTY TTZ 
T TUA TUB TUC TUD TUE TUF TUG TUH TUJ TUK TUL TUM TUN TUP TUR TUS TUT TUU TUV TUY TUZ 
T TVA TVB TVC TVD TVE TVF TVG TVH TVJ TVK TVL TVM TVN TVP TVR TVS TVT TVU T W TVY TVZ 
T TYA TYB TYC TYD TYE TYF TYG TYH TYJ TYK TYL TYM TYN TYP TYR TYS TYT TYU TYV TYY TYZ 
T TZA TZB TZC TZD TZE TZF TZG TZH TZJ TZK TZL TZM TZN TZP TZR TZS TZT TZU TZV TZY TZZ 
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U H P 
U J P 
U K P 
U L P 
U M P 
U N P 
U P P 
U R P 
U S P 
U T P 
U U P 
U V P 
U Y P 
U Z P 

U A R 
U B R 
U C R 
U D R 
U E R 
U F R 
U H R 
U J R 
U K R 
U L R 
U M R 
U N R 
U P R 
URR 
U S R 
U T R 
U U R 
U V R 
U Y R 
U Z R 

U A S 
U B S 
U C S 
U D S 
U E S 
U F S 
U H S 
U J S 
U K S 
U L S 
U M S 
U N S 
U P S 
U R S 
U S S 
U T S 
U U S 
U V S 
U Y S 
U Z S 

U A T 
U B T 
U C T 
U D T 
U E T 
U F T 
U H T 
U J T 
U K T 
U L T 
U M T 
U N T 
U P T 
U R T 
U S T 
U T T 
U U T 
U V T 
U Y T 
U Z T 

U A U 
U B U 
U C U 
U D U 
U E U 
U F U 
U H U 
U J U 
U K U 
U L U 
U M U 
U N U 
U P U 
U R U 
U S U 
U T U 
U U U 
U V U 
U Y U 
U Z U 

U A V 
U B V 
U C V 
U D V 
U E V 
U F V 
U H V 
U J V 
U K V 
U L V 
U M V 
U N V 
U P V 
U R V 
U S V 
U T V 
U U V 
U W 
U Y V 
U Z V 

U A Y 
U B Y 
U C Y 
U D Y 
U E Y 
U F Y 
U H Y 
U J Y 
U K Y 
U L Y 
U M Y 
U N Y 
U P Y 
U R Y 
U S Y 
U T Y 
U U Y 
U V Y 
U Y Y 
U Z Y 

U A Z 
U B Z 
U C Z 
U D Z 
U E Z 
U F Z 
U H Z 
U J Z 
U K Z 
U L Z 
U M Z 
U N Z 
U P Z 
U R Z 
U S Z 
U T Z 
U U Z 
U V Z 
U Y Z 
U Z Z I. 
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I V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

V C A 
V D A 
V E A 
V F A 
V H A 
V J A 
V K A 
V L A 
V M A 
V N A 
V P A 
V R A 
V S A 
V T A 
V U A 
W A 
V Y A 
V Z A 

V C B 
V D B 
V E B 
V F B 
V H B 
V J B 
V K B 
V L B 
V M B 
V N B 
V P B 

V T B 
V U B 
W B 
V Y B 
V Z B 

V C C 
V D C 
V E C 
V F C 
V H C 
V J C 
V K C 
V L C 
V M C 
V S C 
V P C 
V R C 
V S C 
V T C 
V U C 
W C 
V Y C 
V Z C 

V C D 
V D D 
V E D 
V F D 
V H D 
V J D 
V K D 
V L D 
V M D 
V N D 
V P D 
V R D 
V S D 
V T D 
V U D 
W D 
V Y D 
V Z D 

V C E 
V D E 

V F E 
V H E 
V J E 
V K E 
V L E 

V N E 
V P E 
V R E 
V S E 
V T E 
V U E 
W E 
V Y E 
V Z E 

V C F 
V D F 

V F F 
V H F 
V J F 
V K F 
V L F 
V M F 
V N F 
V P F 
V R F 
V S F 
V T F 
V U F 
W F 
V Y F 
V Z F 

V C G 
V D G 
V E G 
V F G 
V H G 
V J G 
V K G 
V L G 
V M G 
V N G 
V P G 
V R G 

V S G 
V T G 
V U G 
W G 
V Y G 
V Z G 

V C H 
V D H 
V E H 
V F H 
V H H 
V J H 
V K H 
V L H 
V M H 
V N H 
V P H 
V R H 
V S H 
V T H 
V U H 
W H 
V Y H 
V Z H 

V C J 
V D J 
V E J 
V F J 
V H J 
V J J 
V K J 
V U 
V M J 
V N J 
V P J 
V R J 
V S J 
V T J 
V U J 
W J 
V Y J 
V Z J 

V C K 
V D K 
V E K 
V F K 
V H K 
V J K 
V K K 
V L K 
V M K 
V N K 
V P K 
V R K 
V S K 
V T K 
V U K 
W K 
V Y K 
V Z K 

V C L 
V D L 

V F L 
V H L 
V J L 
V K L 
V L L 
V M L 
V N L 
V P L 
V R L 
V S L 
V T L 
V U L 
W L 
V Y L 
V Z L 

V C M 
V D M 
V E M 
V F M 
V H M 
V J M 
V K M 
V L M 
V M M 
V N M 
V P M 
V R M 
V S M 
V T M 
V U M 
W M 
V Y M 
V Z M 

V A N 
V B N 
V C N 
V D N 
V E N 
V F N 
V H N 
V J N 
V K N 
V L N 
V M N 
V N N 
V P N 
V R N 
V S N 
V T N 
V U N 
W N 
V Y N 
V Z N 

V A P 
V B P 
V C P 
V D P 
V E P 
V F P 
V H P 
V J P 
V K P 
V L P 
V M P 
V N P 
V P P 
V R P 
V S P 
V T P 
V U P 
W P 
V Y P 
V Z P 

V A R 
V B R 
V C R 
V D R 
V E R 
V F R 
V H R 
V J R 
V K R 
V L R 
V M R 
V N R 
V P R 
V R R . 
V S R 
V T R 
V U R 
W R 
V Y R 
V Z R 

V A S 
V B S 
V C S 
V D S 
V E S 
V F S 
V H S 
V J S 
V K S 
V L S 
V M S 
V N S 
V P S 
V R S 
V S S 
V T S 
V U S 
W S 
V Y S 
V Z S 

V A T 
V B T 
V C T 
V D T 
V E T 
V F T 
V H T 
V J T 
V K T 
V L T 
V M T 
V N T 
V P T 
V R T 
V S T 
V T T 
V U T 
W T 
V Y T 
V Z T 

V A U 
V B U 
V C U 
V D U 
V E U 
V F U 
V H U 
V J U 
V K U 
V L U 
V M U 
V N U 
V P U 
V R U 
V S U 
V T U 
V U U 
W U 
V Y U 
V Z U 

V A V 
V B V 
V C V 
V D V 
V E V 
V F V 
V H V 
V J V 
V K V 
V L V 
V M V 
V N V 
V P V 
V R V 
V S V 
V T V 
V U V 
V W 
V Y V 
V Z V 

V A Y 
V B Y 
V C Y 
V D Y 
V E Y 
V F Y 
V H Y 
V J Y 
V K Y 
V L Y 
V M Y 
V N Y 
V P Y 
V R Y 
V S Y 
V T Y 
V U Y 
W Y 
V Y Y 
V Z Y 

V A Z 
V B Z 
V C Z 
V D Z 
V E Z 
V F Z 
V H Z 
V J Z 
V K Z 
V L Z 
V M Z 
V N Z 
V P Z 
V R Z 
V S Z 
V T Z 
V U Z 
W Z 
V Y Z 
V Z Z 

uo 

I 
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Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

YAA 
YBA 
YCA 
YDA 
YEA 
YFA 
YHA 
YJA 
YKA 
YLA 
YMA 
YNA 
YPA 
YRA 
YSA 
YTA 
YUA 
YVA 
YYA 
YZA 

YAB 
YBB 
YCB 
YDB 
YEB 
YFB 
YHB 
YJB 
YKB 
YLB 
YMB 
YNB 
YPB 
YRB 
YSB 
YTB 
YUB 
YVB 
YYB 
YZB 

YAC 
YBC 
YCC 
YDC 
YEC 
YFC 
YHC 
YJC 
YKC 
YLC 
YMC 
YSC 
YPC 
YRC 
YSC 
YTC 
YUC 
YVC 
YYC 
YZC 

YAD 
YBD 
YCD 
YDD 
YED 
YFD 
YHD 
YJD 
YKD 
YLD 
YMD 
YND 
YPD 
YRD 
YSD 
YTD 
YUD 
YVD 
YYD 
YZD 

YAE 
YBE 
YCE 
YDE 
YEE 
YFE 
YHE 
YJE 
YKE 
YLE 
YME 
YNE 
YPE 
YRE 
YSE 
YTE 
YUE 
YVE 
YYE 
YZE 

YAF 
YBF 
YCF 
YDF 
YEF 
YFF 
YHF 
YJF 
YKF 
YLF 
YMF 
YNF 
YPF 
YRF 
YSF 
YTF 
YUF 
YVF 
YYF 
YZF 

YAG 
YBG 
YCG 
YDG 
YEG 
YFG 
YHG 
YJG 
YKG 
YLG 
YMG 
YNG 
YPG 
YRG 
YSG 
YTG 
YUG 
YVG 
YYG 
YZG 

YAH 
YBH 
YCH 
YDH 
YEH 
YFH 
YHH 
YJH 
YKH 
YLH 
YMH 
YNH 
YPH 
YRH 
YSH 
YTH 

YVH 
YYH 
YZH 

YAJ 
YBJ 
YCJ 
YDJ 
YEJ 
YFJ 
YHJ 
YJJ 
YKJ 
YLJ 
YMJ 
YNJ 
YPJ 
YRJ 
YSJ 
YTJ 
YUJ 
YVJ 
YYJ 
YZJ 

YAK 
YBK 
YCK 
YDK 
YEK 
YFK 
YHK 
YJK 
YKK 
YLK 
YMK 
YNK 
YPK 
YRK 
YSK 
YTK 
YUK 
YVK 
YYK 
YZK 

YAL 
YBL 
YCL 
YDL 
YEL 
YFL 
YHL 
YJL 
YKL 
YLL 
YML 
YNL 
YPL 
YRL 
YSL 
YTL 
YUL 
YVL 
YYL 
YZL 

YAM 
YBM 
YCM 
YDM 
YEM 
YFM 
YHM 
YJM 
YKM 
YLM 
YMM 
YNM 
YPM 
YRM 
YSM 
YTM 
YUM 
YVM 
YYM 
YZM 

YAN 
YBN 
YCN 
YDN 
YEN 
YFN 
YHN 
YJN 
YKN 
YLN 
YMN 
YNN 
YPN 
YRN 
YSN 
YTN 
YUN 
YVN 
YYN 
YZN 

YAP 
YBP 
YCP 
YDP 
YEP 
YFP 
YHP 
YJP 
YKP 
YLP 
YMP 
YNP 
YPP 
YRP 
YSP 
YTP 
YUP 
YVP 
YYP 
YZP 

YAR 
YBR 
YCR 
YDR 
YER 
YFR 
YHR 
YJR 
YKR 
YLR 
YMR 
YNR 
YPR 
YRR 
YSR 
YTR 
YUR 
YVR 
YYR 
YZR 

YAS 
YBS 
YCS 
YDS 
YES 
YFS 
YHS 
YJS 
YKS 
Y tS 
YMS 
YNS 
YPS 
YRS 
YSS 
YTS 
YUS 
YVS 
YYS 
YZS 

YAT 
YBT 
YCT 
YDT 
YET 
YFT 
YHT 
YJT 
YKT 
YLT 
YMT 
YNT 
YPT 
YRT 
YST 
YTT 
YUT 
YVT 
YYT 
YZT 

YAU 
YBU 
YCU 
YDU 
YEU 
YFU 
YHU 
YJU 
YKU 
YLU 
YMÜ 
YNU 
YPU 
YRU 
YSU 
YTU 
YUU 
YVU 
YYU 
YZU 

YAV 
YBV 
YCV 
YDV 
YEV 
YFV 
YHV 
YJV 
YKV 
YLV 
YMV 
YNV 
YPV 
YRV 
YSV 
YTV 
YUV 
Y W 
YYV 
YZV 

YAY 
YBY 
YCY 
YDY 
YEY 
YFY 
YHY 
YJY 
YKY 
YLY 
YMY 
YNY 
YPY 
YRY 
YSY 
YTY 
YUY 
YVY 
YYY 
YZY 

YAZ 
YBZ 
YCZ 
YDZ 
YEZ 
YFZ 
YHZ 
YJZ 
YKZ 
YLZ 
YMZ 
YNZ 
YPZ 
YRZ 
YSZ 
YTZ 
YUZ 
YVZ 
YYZ 
YZZ 

Ui 
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Z 
Z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 

ZAA 
ZBA 
ZCA 
ZDA 
ZEA 
ZFA 
ZHA 
ZJA 
ZKA 
ZLA 
ZMA 
ZNA 
ZPA 
ZRA 
ZSA 
ZTA 
ZUA 
ZVA 
ZYA 
ZZA 

ZAB 
ZBB 
ZCB 
ZDB 
ZEB 
ZFB 
ZHB 
ZJB 
ZKB 
ZLB 
ZMB 
ZNB 
ZPB 
ZRB 
ZSB 
ZTB 
ZUB 
ZVB 
ZYB 
ZZB 

ZAC 
ZBC 
ZCC 
ZDC 
ZEC 
ZFC 
ZHC 
ZJC 
ZKC 
ZLC 
ZMC 
ZSC 
ZPC 

• ZRC 
ZSC 
ZTC 
ZUC 
ZVC 
ZYC 
ZZC 

ZAD 
ZBD 
ZCD 
ZDD 
ZED 
ZFD 
ZHD 
ZJD 
ZKD 
ZLD 
ZMD 
ZND 
ZPD 
ZRD 
ZSD 
ZTD 
ZUD 
ZVD 
ZYD 
ZZD 

ZAE 
ZBE 
ZCE 
ZDE 
ZEE 
ZFE 
ZHE 
ZJE 
ZKE 
ZLE 
ZME 
ZNE 
ZPE 
ZRE 
ZSE 
ZTE 
ZUE 
ZVE 
ZYE 
ZZE 

ZAF 
ZBF 
ZCF 
ZDF 
ZEF 
ZFF 
ZHF 
ZJF 
ZKF 
ZLF 
ZMF 
ZNF 
ZPF 
ZRF 
ZSF 
ZTF 
ZUF 
ZVF 
ZYF 
ZZF 

ZAG 
ZBG 
ZCG 
ZDG 
ZEG 
ZFG 
ZHG 
ZJG 
ZKG 
ZLG 
ZMG 
ZNG 
ZPG 
ZRG 
ZSG 
ZTG 
ZUG 
ZVG 
ZYG 
ZZG 

ZAH 
ZBH 
ZCH 
ZDH 
ZEH 
ZFH 
ZHH 
ZJH 
ZKH 
ZLH 
ZMH 
ZNH 
ZPH 
ZRH 
ZSH 
ZTH 
ZU H 
ZVH 
ZYH 
ZZH 

ZAJ 
ZBJ 
ZCJ 
ZDJ 
ZEJ 
ZFJ 
ZHJ 
ZJJ 
ZKJ 
ZLJ 
ZMJ 
ZNJ 
ZPJ 
ZRJ 
ZSJ 
ZTJ 
ZUJ 
ZVJ 
ZYJ 
ZZJ 

ZAK 
ZBK 
ZCK 
ZOK 
ZEK 
ZFK 
ZHK 
ZJK 
ZKK 
ZLK 
ZMK 
ZNK 
ZPK 
ZRK 
ZSK 
ZTK 
ZUK 
ZVK 
ZYK 
ZZK 

ZAL 
ZBL 
ZCL 
ZDL 
ZEL 
ZFL 
ZHL 
ZJL 
ZKL 
ZLL 
ZML 
ZNL 
ZPL 
ZRL 
ZSL 
ZTL 
ZUL 
ZVL 
ZYL 
ZZL 

ZAM 
ZBM 
ZCM 
ZDM 
ZEM 
ZFM 
ZHM 
ZJM 
ZKM 
ZLM 
ZMM 
ZNM 
ZPM 
ZRM 
ZSM 
ZTM 
ZUM 
ZVM 
ZYM 
ZZM 

ZAN 
ZBN 
ZCN 
ZDN 
ZEN 
ZFN 
ZHN 
ZJN 
ZKN 
ZLN 
ZMN 
ZNN 
ZPN 
ZRN 
ZSN 
ZTN 
ZUN 
ZVN 
ZYN 
ZZN 

ZAP 
ZBP 
ZCP 
ZDP 
ZEP 
ZFP 
ZHP 
ZJP 
ZKP 
ZLP 
ZMP 
ZNP 
ZPP 
ZRP 
ZSP 
ZTP 
ZUP 
ZVP 
ZYP 
ZZP 

ZAR 
Z8R 
ZCR 
ZDH 
ZER 
ZFR 
ZHR 
ZJR 
ZKR 
ZLR 
ZMR 
ZNR 
ZPR 
ZRR 
ZSR 
ZTR 
ZUR 
ZVR 
ZYR 
ZZR 

ZAS 
ZBS 
ZCS 
ZDS 
ZES 
ZFS 
ZHS 
ZJS 
ZKS 
ZLS 
ZMS 
ZNS 
ZPS 
ZRS 
ZSS 
ZTS 
ZUS 
ZVS 
ZYS 
ZZS 

ZAT 
ZBT 
ZCT 
ZDT 
ZET 
ZFT 
ZHT 
ZJT 
ZKT 
ZLT 
ZMT 
ZNT 
ZPT 
ZRT 
ZST 
ZTT 
ZUT 
ZVT 
ZYT 
ZZT 

ZAU 
ZBU 
Z C U 
ZDU 
ZEU 
ZFU 
ZHU 
ZJU 
ZKU 
ZLU 
ZMU 
ZNU 
ZPU 
ZRU 
ZSU 
ZTU 
ZUU 
ZVU 
ZYU 
ZZU 

ZAV 
ZBV 
ZCV 
ZDV 
ZEV 
ZFV 
ZHV 
ZJV 
ZKV 
ZLV 
ZMV 
ZNV 
ZPV 
ZRV 
ZSV 
ZTV 
ZUV 
ZW 
ZYV 
ZZV 

ZAY 
ZBY 
ZCY 
ZDY 
ZEY 
ZFY 
ZHY 
ZJY 
ZKY 
ZLY 
ZMY 
ZNY 
ZPY 
ZRY 
ZSY 
ZTY 
ZUY 
ZVY 
ZYY 
ZZY 

ZAZ 
ZBZ 
ZCZ 
ZDZ 
ZEZ 
ZFZ 
ZHZ 
ZJZ 
ZKZ 
ZLZ 
ZMZ 
ZNZ 
ZPZ 
ZRZ 
ZSZ 
ZTZ 
ZUZ 
ZVZ 
ZYZ 
ZZZ 
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Ek : 17 
G İ Z L İ 

İ S T İ H B A R A T A M A Ç L I A R A Ç L A R A S İ V İ L P L A K A T A H S İ S KAYIT D E F T E R İ 

Sıra 
No. 

Aracın Tescil 
Plaka No. 

Aracın Bağlı 
Olduğu Kuruluş 

Tahsis Edilen 
Sivil Plaka No. 

Kullanma Amacı ve Diğer Bilgiler 

\ 
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S L R L C Ü B E L G E S İ M Ü R A C A A T F O R M U 

TRAFİK TESCİL ŞUPE MÜDÜRLÜĞÜNE 

( ) r.ımf surucü belcesi almak isliyorum. Gerekli işlemin yapılmasını ar/ederim. 

İ m z a . J 7199.. 

Fulo ürat' 
Soöuk' 
Dam »a 

S A Ğ L ı K R A P O R U 

Müracaat sahibinin saülık muayenesi yapılmış olup, surucu olmasına engel hali (vardır - yoklur) Sürücülüğe mani halı 
olduğu lakdirde muayene sonucuna ilişkin DOKTOR kanaati: 

İmza 7 J199 

TC 

I 2: 

NÜFUS HÜVİYET CÜZDANINDAKİ KAYİTLARA G O R E 

Adi So\adı 

Raba Adı Dûıîum Yeri: 

Do^um Tarihi (sim, ay, 
NÜFUSA KAYİTLİ OLDUĞU YER 

!1¡: İlçe: Koy-M ¿halle 

Kuıuk Sını No: Cill No: Sahife No 

Cuidan Kavil No: Veriliş Tarihi; Vcril.Nuf.Da. 

Tahsil Durumu: . KYT. Kanun. 41. maddesi (e) fıkrasında sayılan T.C.K. 
maddelerinden mahkumiyet olup olmadığı: 

Ikameiüâh Adresi ve Tel: İş Adresi ve Tel: 

Surucu Kursunun Adı Sertifikanın Sınıfı: Sertifika Tar. ve No. 

E V V E L C E ALINMIŞ SÜRÜCÜ UELCESİ VARSA 

VcrildıŞi 11 . Sınıfı: 

Tarihi Süreli veya suresiz geri alınıp alınmadığı: 

Sayısı 

Süreli veya suresiz geri alınıp alınmadığı: 

291S Sayılı Karayolları Trafik Kanununun -41'nci maddesindeki sürücü olacaklarda aranan şanlara haiz bulunmaktayım. 
Yukarıda doldurmuş olduşum müracaat formundalu tum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. 

•̂ dı Sovadı J 7199.. 

\ S A G I D A K 1 11 O L U M V E T K J L I M E M U R C A D O L D U R U L A C A K T I R . 

Bu müracaat fonnu taralından*huzurumda 
İmzalanmış olup, beyanın doğrulumu kontrol edilmiştir. 

Ka>ıt Defteri No 

Kay ¡[ Tarihi J..: 7199.. Yuikilj Memur Kaşe İmza 

Not: Bu dilel.ee sabit veya mürekkepli kalemle-doldurulacaktır. 
Bu formu doldurmadan önce arka sahifedeki açıklamayı dikkatle okuyunuz. 

Harç Pulu 

liİnlâl » İ D Sayılı Yadının 13î. 
Maddesine görn T Ş O F 
tarafından bastırılmıştır, i 

Seri: 
^ m ŞOFÖRLES VE OTOMOBİLCİLER 

Hlis i l PLAKA MATBAACILIK TİC vi SAN. LTD. İTİ. [0.3121 267 08 97 ' |PBX) 

EK: 18 
- Model }-01 • 

file:///SAGIDAK1
http://dilel.ee
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Ek : 18 - Arka 

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAAT F O R M U D O L D U R M A TALİMATI 
Sürücü Belgesi Alma Şartlan 

Karayolları Trafik Kanunu Madde 41 
Sürücü Belgesi Almak İçin 

a) Yaş Şartı : 
1) A l , A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, 
2) B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, 
3 ) C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22, (üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek
okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz) 
yaşını bitirmiş olmaları, 
b) Öğrenim Şartı : 
F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu, A l , A2, B , C, D ve E sınıfı sürücü belgesi ala
cakların en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları, ( A l , A2, B , C, D ve E 
sınıfı sürücü belgesi alacakların en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları 
şartı, 31.12.1999 tarihine kadar aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır) 
c) Sağlık Şart ı : 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
d) Sınavlarda Başarı Şart ı : 
Yazılı veya test ile uygulamalı (K sınıfı için sadece yazılı) sınavların başarılması, 
e) Eğitim ve Sınav Şartı : 
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları, 
f) Hükümlü Olmama Şart ı : 
Türk Ceza Kanununun; 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 üncü maddelerinden ikiden fazla 
ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayı
lı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü ve takip eden fıkra
larındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, 
g) Aynı Sınıf Sürücü Belgesinin Bulunmaması veya Belgelerin Geri Alınmamış Olma Şartı : 
Önceden verilmiş aynı sınıf ve bir başka sınıf sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin 
süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması, 

zorunludur. 
AÇIKLAMA 

1) Bu form, sürücü belgesi almak isteyen tarafından daktilo, sabit veya mürekkepli kalemle oku
naklı ve tam olarak isim ve soyadları kısaltılmadan doldurulur veya doldurtturulur. 
2) Hüviyete ilişkin hususlar nüfus hüviyet cüzdanındaki kayıtlara göre yapılır. 
3) Tahsil durumunun; 
a) Diploma, tasdikname veya tahsil belgesine göre doldurulması halinde ilgili bölüme okulun adı 
bulunduğu i l , belgenin tarih ve numaraları da yazılacaktır. 
b) Şayet tahsil durumuna ilişkin durum kamu kuruluşunda çalışanlar için bu kuruluş tarafından ve
rilmiş tahsil durumunu belgeleyen tasdikli belgeye göre doldurulacaksa, bu belgeyi veren kurulu
şun adı, belge tarihi ve varsa belge numarası yazılacak, şahsın meslek unvanı varsa sicili de belir
tilecektir. 
c) Sürücü belgesi talep eden kişi nüfus hüviyet cüzdanının aslı ile tahsil durumunu gösteren her
hangi bir belgeyi (diploma, tasdikname veya okul idaresince verilmiş tahsil belgesi) veya kamu 
kuruluşlarında çalışmakla ise kuruluşunca verilmiş tahsil durumunu gösteren tasdikli belgeyi yet
kili memura kontrol için ibraz etmek üzere yanında bulunduracaktır. 
4) İdarece, bilgi ve belgelerin doğruluğu araştırılacak, incelenecek, soruşturulacak. 
5) Sürücü kursundan alınmış sertifikanın ibrazı istenecek ve bu formun ilgili bölümüne gerekli bil
gi işlenecektir. 

Yanlış veya eksik bilgi verenlerle, sahte belge ibraz edenlerin durumları tesbit edildiği tak
dirde haklarında Türk Ceza Kanununa göre adli işlem yapılacaktır. 

Ayrıca, işlem dosyası verilmişse sürücü belgesi iptal edilecektir. 





— 540 — 
E k : 1 8 / A - A r k a 

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAAT F O R M U D O L D U R M A TALİMATI 
Sürücü Belgesi Alma Şartlan 

Karayolları Trafik Kanunu Madde 41 
Sürücü Belgesi Almak İçin 

a) Yaş Şartı : 
1) A1 , A2 , F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, 
2) B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, 
3) C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22, (üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek
okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz) 
yaşını bitirmiş olmaları, 
b) Öğrenim Şartı : 
F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu, A l , A2, B , C, D ve E sınıfı sürücü belgesi ala
cakların en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları, (A1, A2 , B , C, D ve E 
sınıfı sürücü belgesi alacakların en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları 
şartı, 31.12.1999 tarihine kadar aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır) 
c) Sağlık Şartı : 
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları, 
d) Sınavlarda Başarı Şartı : 
Yazılı veya test ile uygulamalı (K sınıfı için sadece yazılı) sınavların başarılması, 
e) Eğitim ve Sınav Şartı : 
Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları, 
0 Hükümlü Olmama Şart ı : 
Türk Ceza Kanununun; 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 üncü maddelerinden ikiden fazla 
ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayı
lı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü ve takip eden fıkra
larındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, 
g) Aynı Sınıf Sürücü Belgesinin Bulunmaması veya Belgelerin Geri Alınmamış Olma Şart ı : 
Önceden verilmiş aynı sınıf ve bir başka sınıf sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin 
süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması, 

zorunludur. 
AÇIKLAMA 

1) Bu form, sürücü belgesi almak isteyen tarafından daktilo, sabit veya mürekkepli kalemle oku
naklı ve tam olarak isim ve soyadları kısaltılmadan doldurulur veya doldurtturulur. 
2) Hüviyete ilişkin hususlar nüfus hüviyet cüzdanındaki kayıtlara göre yapılır. 
3) Tahsil durumunun; 
a) Diploma, tasdikname veya tahsil belgesine göre doldurulması halinde ilgili bölüme okulun adı 
bulunduğu i l , belgenin tarih ve numaraları da yazılacaktır. 
b) Şayet tahsil durumuna ilişkin durum kamu kuruluşunda çalışanlar için bu kuruluş tarafından ve
rilmiş tahsil durumunu belgeleyen tasdikli belgeye göre doldurulacaksa, bu belgeyi veren kurulu
şun adı, belge tarihi ve varsa belge numarası yazılacak, şahsın meslek unvanı varsa sicili de belir
tilecektir. 
c) Sürücü belgesi talep eden kişi nüfus hüviyet cüzdanının aslı ile tahsil durumunu gösteren her
hangi bir belgeyi (diploma, tasdikname veya okul idaresince verilmiş tahsil belgesi) veya kamu 
kuruluşlarında çalışmakta ise kuruluşunca verilmiş tahsil durumunu gösteren tasdikli belgeyi yet
kili memura kontrol için ibraz etmek üzere yanında bulunduracaktır. 
4) İdarece, bilgi ve belgelerin doğruluğu araştırılacak, incelenecek, soruşturulacak. 
5) Sürücü kursundan alınmış sertifikanın ibrazı istenecek ve bu formun ilgili bölümüne gerekli bil
gi işlenecektir. 

Yanlış veya eksik bilgi verenlerle, sahte belge ibraz edenlerin durumları tesbit edildiği tak
dirde haklarında Türk Ceza Kanununa göre adli işlem yapılacaktır. 

Ayrıca, işlem dosyası verilmişse sürücü belgesi iptal edilecektir. 







T.C. 
VALİLİĞİ 

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü 

SINAV GÜNÜ V E GİRİŞ/KARTI 

Adı Soyadı : 

Hub.ı Adı 

Sürücü Belgesi Sınıfı: ... 

Müracaat No.: 

Test Sınav Yeri: 

Uygulamalı Sınav Yeri: 

I 
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T . C . 

Val i l iğ i 

Traf ik Tescil Şube Müdü r l üğü 

Fotoğraf 

Savı: 

CUMHURİYET SAVCILIĞINA 

Adı Soyadı 

Baba Adı : 

Ana Adı : 

Doğum Yeri ve Tarihi 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 

Kütük Sıra No: Ci l t No: Sahife No: 

sınıf sürücü belgesi almak için müracaat eden yukarıda kimliği 

yazılı bulunan 'nın 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 41'nci maddesi (e) fıkrasına göre sabıka kaydının çıkarılarak sürücü belgesi almasına mani 

bir sabıkasının olup, olmadığının bildirilmesini arz ederim. 

/ /199 

Tescil Şube M ü d ü r ü 

Kaşe ve İmza 

2918 Sayılı Yasanın 131. 
Maddesine göre T.Ş.O.F 
tarafından bastırılmıştır. 

Seri: EK: 22 
ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER Model 04 PLAKA MATBAACILIK TİC.ve SAN. LTD. ŞTİ. :(0 312 267 08 97 P5X 
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T.C. 
Valiliği 

Emniyet Müdürlüğü' 
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü 

SÜRÜCÜ S I N A V L A R I İ Z L E M E F O R M U 

Adı - Soyadı 

Baba Adı 

Doğum Yeri ve 
Tarihi (Gün - Ay) 

İstediği Sürücü Belgesi 
Sınıfı 

Önceden Aldığı Sürücü 
Belgesi Varsa Sınıfı 

Müracaat 
Sıra No. 

Müracaat 
Tarihi 

SINAV SORUMLUSUNA 

Yukarıda hakkında gerekli bilgiler yazılı sürücü adayının sınavlarının yapılarak sonucunun bildirilmesini rica ederim. 

J 7199 

Şube Müdürü 

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 

girdiği sınavlar sonucunda kul

lanmak üzere ( ) sınıfı surucü belgesi almaya hak kazanmıştır. 

Sınav Sorumlusu 

2918: Sayılı Yasanın 131, 
Maddesine göre TŞ.O.F, 
tarafından bastırılmıştır. 

Seri: 
ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER 
PLAKA MATBAACILIK TİC ve SAN. LTD. ŞTİ. (0 312) 267 0 

EK: 23 
Model: 03 
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TARİHİ Suali Araç; (.'insi 
Verilen Puan 

Nelice Sınav Sorumlusu 1ın/ası 
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TARİHİ Suali Araç; (.'insi 
Kakamla Yazı ile 

Nelice Sınav Sorumlusu 1ın/ası 

—
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. en 
Sınav Günü SAYFA No. 

TEST SINAVI NETİCELERİ (TUTANAK) KARAR DEFTERİ / /19 

Sıra 
No. Aday No. Adayın Adı ve Soyadı 

istediği 
Sürücü 
Belge 
Sınıfı 

TEST SINAV! NOTLARI 

Sıra 
No. Aday No. Adayın Adı ve Soyadı 

istediği 
Sürücü 
Belge 
Sınıfı Rakamla Yazıyla SONUÇ 

kişinin isimleri ve sınav neticeleri yukarıya çıkarılmış olup bun-

/„ /19 

Sınav Sorumlusu 

VERİLEN SINAV GÜNÜ : 

Kalanlar / .m.'..... oünû 
Test Sınavına 

Geçenler / . r/y-w 
Uygulamalı sir.^ii 
gireceklerdir. I 
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Ek : 25 

UYGULAMA SINAV NETİCELERİ (TUTANAK) KARAR DEFTERİ 

Sıra 
No. Aday No. Adayın Adı ve Soyadı 

İstediği 
Sürücü 
Belgo 
Simli 

UYGULAMA SİMAV NOTLARI 

Sıra 
No. Aday No. Adayın Adı ve Soyadı 

İstediği 
Sürücü 
Belgo 
Simli Rakamla Yazıyla Sonuç 

/ ./19 günü yapılan uygulamalı sınava giren ( ) 

kişinin isimleri ve sınav neticeleri yukarıya çıkanlmış olup bun

lardan ( ) kişi sınavı kazanmıştır. 

/ /19 

S ı n a v S o r u m l u s u 

VERİLEN SİNAV GÜNÜ : 

Kalanlar / /19 g ü n ü 

tekrar sınava girecek/erdir. 



(İmzası) (İmzası) 

I 

I 

Sürücü Belgesi Sınıfı ^ ( ) 

Sürücü Belgesi No : 

Sürücü Belgesi 

Verildiği Yer : 

SORUNTLU SÜRÜCÜNÜN 2 6 / ^ 

Ad) : 

Soyadı : -

İkametgah Adresi : 

26/2 . 
SÜRÜCÜ A D A Y I N I N 

Adı . : 

Soyadı : :. 

Baba Adı : 

Doğum Yeri : 

D o ğ u m Yı l ı : 

İkametgah Adresi: 



2 6 / 4 
BELGENİN G E Ç E R L İ OLDUĞU T.Ç. 2 6 / 1 

M İ L L İ E Ğ İ T İ M BAKANLIĞI 
1- Araç cinsi : Araç cinsi : 

İli / İlçesi f 

2_ Yol (Güzer»âh): Özel Motorlu Taşıt Yol (Güzer»âh): 

Sürücüleri Kursu Müdürlüğü 

3 - Gti/ı ve saatler : Gti/ı ve saatler : 
" K " SINIFI SÜRÜCÜ A D A Y BELGESİ 

4 - Başlama Tarihi: 

Bitiş Tarihi : 

Özel 

Bel°e No • 

5-

Başlama Tarihi: 

Bitiş Tarihi : 

Özel 

Tarihi : 5 -

Başlama Tarihi: 

Bitiş Tarihi : 

Özel 

Başlama Tarihi: 

Bitiş Tarihi : 

Özel 

Sürücü Kursunun 

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Müdürü 

Kaşe - imza 
Mühür 

I 
LA 
LA o 





İT SÜRÜCÜ KURSU "K" SINIFI SÜRÜCÜ ADAY BELGESİ KAYI1 

Ek : 27/A 

MOTORLU TAS İT SÜRÜCÜ KURSU "K" SINIFI SÜRÜCÜ ADAY BELGESİ KAYI1 

SAYFA NO. 
f DEFTERİ İT SÜRÜCÜ KURSU "K" SINIFI SÜRÜCÜ ADAY BELGESİ KAYI1 

Î SIRA NO. Î 
TARİHİ 

SÜRÜCÜ ADAYININ ADI VE 
SOYADI 

TEST SINAVI BAŞARI 
TARİHİ 

ADAY BELGESİ BİTİŞ 
TARİHİ 

SO
RU

M
LU

 S
ÜR

ÜC
ÜN

ÜN
 ADI SOYADI 

SO
RU

M
LU

 S
ÜR

ÜC
ÜN

ÜN
 

BELGE SİNİFİ 

SO
RU

M
LU

 S
ÜR

ÜC
ÜN

ÜN
 

BELGE NO. 

SO
RU

M
LU

 S
ÜR

ÜC
ÜN

ÜN
 

BELGE TARİHİ 

SO
RU

M
LU

 S
ÜR

ÜC
ÜN

ÜN
 

VERİLDİĞİ TARİH 

SO
RU

M
LU

 S
ÜR

ÜC
ÜN

ÜN
 

GÖREVLİ OLDUĞU KURSUN 
ADI 

DİĞER BİLGİLER 

I 
LA 
LA 

I 





E k : 29 

SÜRÜCÜ BELGESİ SİCİL KAYIT DEFTERİ SAYFA N O : SÜRÜCÜ BELGESİ SİCİL KAYIT DEFTERİ 

Uİ 

Bolne Sıra No. 

Uİ 
Belge Seri No. 

m 

| 
Adı ve Soyadı 

m 

| Baba Adı 
m 

| Nût. kay. ol. yer 

m 

| 
Doğum Tarihi 

>• 

aS 
Evrakın Tarihi 

>• 

aS 
Evrakın No. 

'3 
Ûl 
O 3 o l 
"5 * 
K 
E 
ta 

Kursun Adı '3 
Ûl 
O 3 o l 
"5 * 
K 
E 
ta 

Senilika Cinsi 

'3 
Ûl 
O 3 o l 
"5 * 
K 
E 
ta 

Sertifika Tarihi 

'3 
Ûl 
O 3 o l 
"5 * 
K 
E 
ta 

Senilika No. 

Sürücü Belgesi Sınılı 

Belgenin Tanzim Tarihi 

Bir üsl sınıf veya 
Başka Sınıl Bel. Alımı 

Diğer Bilgiler 

P 
*s 
•3 £ 

Belge Sıra No. P 
*s 
•3 £ 

Belge Seri No. 

u 

Adı ve Soyadı 

u 
Baba Aaı -u 
Nül. kay. ol. yer 

u 

Doğum Tarihi 

2 = aS 
1 £ 

Evrakın Tarihi 2 = aS 
1 £ 

Evrakın No. 

3 O •D ÛC 3 D 
ö § 
5 * ç 

â 

Kursun Adı 3 O •D ÛC 3 D 
ö § 
5 * ç 

â 

Senilika Cinsi 

3 O •D ÛC 3 D 
ö § 
5 * ç 

â 

Senilika Tarihi 

3 O •D ÛC 3 D 
ö § 
5 * ç 

â Senilika No. 

Sürücü Botaetı Struh 

Belgenin Tanzim Tarihi 

Bir üst tııııl voya 
Başka Sınıl Bel Alımı 

Dıgeı BiigUor 

— 554 — 
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S Ü R Ü C Ü BELGESİ SİCİL KARTI 

T C . 
İÇİŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

Sürücü Belgesi Sıra No: 
Emniyet Müdürlüğü 

Trafik Tescil Şube/Bürosu Verildiği Tarih: J 7199 

Sürücü Belgesi -Sicil Fişi . . 

Kullananlara Mahsustur. 

Soyadı Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer: 

Vilayeti Adı 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer: 

Vilayeti 

Baba Adı Kazası 

Ana Adı : Köyü Mahallesi 

Doğum Yeri Yıl ı : Hane No Kütük No.. 

Tabiveti Sahife Nn _ _ 

İkametgah Adresi : 

I . . _. . . . 

2 

3 . . . 

İş Adresi 

Sağlık muayenesinde tespit olunan tashihi kabil arızalarla, bunların tashihi için kullanılması gereken cihazlar 
ve protezler. 

S Ü R Ü C Ü K U R S U N U N 

Adı : ; 

Sertifika Cinsi 

Sertifika Tarihi 

Sertifika No.su • 



SÜRÜCÜ BELGESİ VİZELERİ 

Tarihine kadar Tarihine kadar 

Muteberdir. (1) 

Tarihine kadar 

Muteberdir. (2) 

Tarihine kadar Tarihine kadar 

Muteberdir. (3) 

Tarihine kadar 

Muteberdir. (4) 

Tarihine kadar Tarihine kadar 

Muteberdir. (5) 

Tarihine kadar 

Muteberdir. (6) 

S Ü R Ü C Ü BELGESİ SAHİBİNİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR 

Suç Mahiyeti Hüküm Veren Mahkeme Kararın Tarih, Sayı ve İnfazı 

— 556 — 
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Ek : 31 
S Ü R Ü C Ü BELGESİ V İZE M Ü R A C A A T F O R M U 

Trafik Tesci l Şube Müdür lüğüne 

İlinden almış olduğum, sicil sayılı 
sınıfı sürücü belgemin vize işleminin yapılmasını arzederim. 

/ /19 

Adı , Soyadı 

İmza 

S A Ğ L I K R A P O R U 

Müracaat sahibinin sağlık muayenesi yapılmış olup, sürücü olma

sına engel hali (VARDIR - YOKTUR) / /19 

Kaşe - İmza 

Doktor 

Sürücülüğe engel hali olduğu 

takdirde, muayene sonucuna ait 

doktor kanaati: 
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Ek : 32 (1) 

T , C . 

İÇ İŞLERİ B A K A N L I Ğ I 

, „ Vilayeti 

CÜ Ç A L I Ş M A BELGESİ 

Fotoğraf Emniyet Müdür lüğü 

Trafik Tesc i l Şubasi /Bürosu 

SÜRÜ 

Adı ve Soyadı 
Sürücü Belgesi Vilayeti 
ve Numarası 
Adresi 
Devamlı işyeri 
Kayıtlı Olduğu Dernek ve 
Sicil Numarası 
Bir Önceki Çalışma Belgesini 
Veren ii ve No. 
Veriliş Tarihi 

CÜ Ç A L I Ş M A BELGESİ 

Fotoğraf Emniyet Müdür lüğü 

Trafik Tesc i l Şubasi /Bürosu 

SÜRÜ 

Adı ve Soyadı 
Sürücü Belgesi Vilayeti 
ve Numarası 
Adresi 
Devamlı işyeri 
Kayıtlı Olduğu Dernek ve 
Sicil Numarası 
Bir Önceki Çalışma Belgesini 
Veren ii ve No. 
Veriliş Tarihi 

CÜ Ç A L I Ş M A BELGESİ 

Emniyet Müdür lüğü 

Trafik Tesc i l Şubasi /Bürosu 

SÜRÜ 

Adı ve Soyadı 
Sürücü Belgesi Vilayeti 
ve Numarası 
Adresi 
Devamlı işyeri 
Kayıtlı Olduğu Dernek ve 
Sicil Numarası 
Bir Önceki Çalışma Belgesini 
Veren ii ve No. 
Veriliş Tarihi 

Emniyet Müdür lüğü 

Trafik Tesc i l Şubasi /Bürosu 

SÜRÜ 

Adı ve Soyadı 
Sürücü Belgesi Vilayeti 
ve Numarası 
Adresi 
Devamlı işyeri 
Kayıtlı Olduğu Dernek ve 
Sicil Numarası 
Bir Önceki Çalışma Belgesini 
Veren ii ve No. 
Veriliş Tarihi 

Emniyet Müdür lüğü 

Trafik Tesc i l Şubasi /Bürosu 

SÜRÜ 

Adı ve Soyadı 
Sürücü Belgesi Vilayeti 
ve Numarası 
Adresi 
Devamlı işyeri 
Kayıtlı Olduğu Dernek ve 
Sicil Numarası 
Bir Önceki Çalışma Belgesini 
Veren ii ve No. 
Veriliş Tarihi 

Ek : 32 (2) 

TAFIÎH 
ARACIN 
TESCİL 
PLAKA NO 

İÇE ÜAŞLAMA 
D İ N L E N M E 

Uüşlungıç/Bıtıın 
İŞİ BIRAKMA 

KONTROL TAFIÎH 
ARACIN 
TESCİL 
PLAKA NO Saal Ok. YERİ Saaı ÛK. Saal Dk. YERİ Saaı Ok. YERİ 

KONTROL 

t 

İşbu S ü r ü c ü Çalışma Belgesi "100" Sahifeden ibarettir. 

/ M 9 

Traf ik T e s c i l Şube M ü d ü r ü / B ü r o A . 
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Ek : 33 
Belge Sıra No : 

T .C . 
VALİLİĞİ 

Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Tescil Ş u b e Müdürlüğü 

İ Z İ N B E L G E S İ 

Aşağıda marka, model ve teknik eksiklikleri gösterilen araç 2918 sayılı Karayol
ları Trafik Kanununun 30 uncu maddesi (a) fıkrası gereğince belgeleri alınarak tra
fikten men edilmiş olup / /19 tarihine kadar eksikliklerinin tamamlanması 
için tamir edileceği yere kadar götürülüp getirilmek üzere trafiğe çıkarılmasına geçi
ci olarak izin verilmiştir / /19 

Aracın 

Tescil Plaka No 
Modeli 
Trafikten Men 
Tarihi 

Trafikten Men Sebebi: 
(Görülen eksiklikler) 
Tamir Edileceği Yer : 

Tescil Şube Müdürü 
Yetkili imza 



Ek : 34 

Suç Tarihi A L K O L Trafik Kuruluşunun Adı : 

Suç Yer i -

Kullanılan araç cinsi 
T E S T 

Sürücü Belcesinin R A P O R U 

Cinsi 

Alındığı il 
Sayısı 

Kontrol Et 
İşaretle T a r i h i : Saat: 

Alındığı il 
Sayısı 

Suçlunun' : 

Adı S o y a d ı : 

Baba Adı : Nüfusa Kavıllı Olduöu Yer .... 

G Ö Z L E M L E R 

NEFESİ ALKOL KOKUSU | ) Seri ( J Orta ( ) Halil ( ) Hiç 

DAVRANIŞI 
( ) Heyecanlı ( ) Neşeli ( ) KenMaı 

( ) Kavgacı ( ) Kayıtsız ( ) Kırekel edici 

( ) C-ansıı ( ) ty.ulıi ( ) Küfürcü 

( ) Kibirli | ) 'Uysal ( ) Nazik 

N O R M A L TEPKİSİ ( ) HıçkırıkJı, ( ) Geğiriyor ( ) Kjsifyor ( ) Kavga Ediyor ( ) Haykırıyor ( ) Gülüyor 

KONUŞMASI (.) Anlaşılmıyor ( ) Mırıltı ( ) iftiracı 
( ) Dil Sürçmesi ( ) Kekeliyor ( ) Bozuk Aksanlı 

( ) Zevzek Ağız ( ) Şaşkın 

( ) iyice ( ) iyi 

Varsa ilk görüşte göz 
anormallikleri belirt 

k'nen diğer 

H A R E K E T VE Y E T E N E K TESTİ 

Yapılmayan Kareyi Çiz Teste uygun kareyi kontrol ederek işaretle 

DENGESİ ( ) Düşüyor ( (Yardıma muhtaç! ) Sallanıyor J Sendeliyor ( ) Güvensiz ( ) Kendine güvenli 

YÜRÜMESİ ( (Düşüyor ( ) Sândaliyor ( ) Sunuyor } Bocalıyor ( ) Güvensiz ( ) Kendinden emin 

DÖNÜŞLER Düşüyor ( ) Sendeliyor ( (Mütereddit ) Bocalryor- ( ) Güvensiz ( ) Kendinden emin 

P A R M A K İLE ( ) Sağ el ( (Tamamen Kaybediyor (Tereddütlü ( (Güvenli 

S U R U N T U T M A ( )&>'el ( (Tamamen Kaybediyor ( )Tereddjllü ( (Güvenli 

Y E R D E N P A R A ( ) Yetersiz ( (Beceriksiz ( (Yavaş ( (Güvenli ( (Diğerleri 

A L M A Test Süresince Dengesi : 

U Y A R I L A R A KARŞI A N L A M A YETENEĞİ: ( )Zayii ( (İyice ( (İyi 

Alkcl Fîkisi ( ) Şidd eî-'i ( ) Açık ( ) Hafif ( ) Hiç Araç kullanma yeleneği ( ) Yeterli ( ) Yetersiz 

Kendisinden kuşkulanma nedenini kısaca açıklayın : 

1 
1 
ı 

i e t i b i î E L / İ L E N I 1 
n i ^ P R p : | C | |C;I t p 1 

1 
1 
1 
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ALKOL TEST TUTANAĞI 

Uygulanan yukarıdaki test sonucunda plaka sayılı aracı 

'in alkollü olarak kullandığı tesbit edilmiştir. 

Adı geçen sürücü adli işleme esas olmak üzere 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğun ve başka 
bir tetkik istemediğini kabul ve beyan ettiğinden, iş bu tutanak tarafımızdan tanzimle imza edilmiştir. 

../ /T9 

Test Uygulayan Yetkili Memur Varsa Yetkili Diğer Görevli Sürücü 
Adı Soyadı : Adı Soyadı: Adı Soyadı: 
İmza ': İmza İmza : 

G Ö R Ü Ş M E (Gerekli g ö r ü l d ü ğ ü n d e doldurulacak) Ek : 34/Arka 

Araç kullamyormuydup? En son ne zaman yemek yedin? 

Nereye^ gidiyordun? Neler yedin? 

Hangi cadde ve karayolu üzerindeydin? Son üç saat içinde neler yaptın? 

Gidiş yönün? İçki içiyormuydun? 

Nereden hareket ettin? Cinsi? 

Yola çıkış saatin? Ne kadar? 

Şimdi saat kaç? .Nerede içtin? 

Şimdi nerede bulunuyorsun? Ne zaman başladın? 

Bugünün tarihi nedir? Bitiş saati? 

Haftanın hangi günü? Şu anda sarhoşmusun? 
Ne iş yaparsın? 

Son işin neydi? 

Suçlunun El Yazısı 

Suçlunun imzası 

İmza: 

Suçlunun imzası 

İmza: 

Suçlunun imzası 

İmza: 

V A R S A T A N I K L A R 

İ S İ M A D R E S TELEFON NO. 

TEST UYGULAYAN GÖREVLİNİN KANAATİ 
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EK: 35/1 

SÜRÜCÜLERE UYGULANACAK CEZA PUANI CETVELİ 
A — BİR CEZA PUANI VERİLECEK FİİLLER 

Kanun Maddesi Suçun Kısa İzahı 

21 Araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak. 
23 Belge ve plakaları araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmamak. 
25 Süresi bitmiş geçici belge ve plaka ile araç kullanmak. 
26/1,2. Araçlarda mecburi olan trafik ayırım işaretlerini bulundurmamak. 
28/1,2. Araçların tescil plakalarının Devlet malı araçlara alt plaka rengin

de olması. 

32 Araç üzerinde yapılan teknik değişiklik ile adres değişikliğini bildir-
memek. 

34 Muayene süresini geçirmek. 
44/b Sürücü belgelerini bulundurmamak ve yetkililere göstermemek. 
52/a, b, Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlamamak. 
56/d Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç sürmek, 
57/e Ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek. 
58 İndirme ve bindirme kurallarına riayet etmemek. 
72 Ses, müzik vb. gibi cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak 

şekilde kullanmak. 

73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca 
kullanmak. 

91 Mail sorumluluk sigortası yaptırmamak. 

B — İKİ CEZA PUANI VERİLECEK FİİLLER 

39/b Sürücü belgesi yetersiz olduğu halde römorklu araçları kullanmak ve
ya kullandırmak. 

62 Sehiriçi yollarda park izni verilmeyen yerlerde park etmek. . 

C — BEŞ CEZA PUANI VERİLECEK FİİLLER 

Araçlarda bulundurulması mecburi gereçleri kullanılır şekilde -bu
lundurmamak ve kullanmamak. 

Sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışında araç sürmek. 

İkamet adresi değişikliğini belgeyi veren trafik kuruluşuna bildir-
memek. 

Hız sınırlarını yüzde elliye kadar aşmak (% 50 dahil) ve hız sınır
larını tespite yarayan cihazları araçlarda bulundurmak. 
Dönüş kurallarına riayet etmemek. 
Geçilen araçların geçilmekte iken kurallara uymaması. 
Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, 
yavaş sürme, yavaşlama ve geçiş kolaylığı sağlama kurallarına uy
mamak. 

31/a.b. 

39/a 

44/a 

51/2-a.3-b. 

53/a,b. c ,d . 
55 

56/a, b. c, e. 
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E K : 35/2 

Kanun Maddesi Suçun Kısa İzahı 

57/c, d. Kavşaklarda ilk geçiş hakkına riayetsizlik. 

60 Duraklamanın yasak olduğu yerlerde ve hallerde duraklamak. 

81 Taşıt yolu üzerinde, park etmenin yasak olduğu yerlerde ve hallerde 

park etmek. 

63 Araçlarda, şartlarına uygun ışık donanımı bulundurmamak. 

64/a-3, b-2,3,5,6. Kurallara aykırı olarak ışıkları kullanmak. 

66 Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletleri kurallara uymadan sürmek 

67 Duraklarken veya park yaparken, sağa ve sola dönerken trafik kural 
ve yasaklarına uymamak. 

71 Geçiş üstünlüğüne haiz araçların birbirlerine İlk geçiş hakkını ver
memeleri ve gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaları. 

77/b. c. Gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak ve yürüyüş kol
ları arasından geçmek. 

78/1-a, b. Otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri, motosikletler
de koruma başlığı ev koruma gözlüğü bulundurmamak ve kullanma
mak. 

81/c Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde, kimliği ile ara
ca alt diğer belgeleri göstermemek. 

D — SEKİZ CEZA PUANI VERİLECEK FİİLLER 

30/a.b. Hatalı fren ve arızalı ışık donanımı ile trafiğe çıkmak. 

E — ON CEZA PUANI VERİLECEK FİİLLER 

14 Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak ve
ya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek 
veya güçleştirecek şekilde blrşey atmak, dökmek, bırakmak, vb, 
hareketlerde bulunmak ve karayolu yapı ve tesislerini bozmak, yer
lerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak. 

46 /a ,b ,c ,d , e. Gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve 
trafik durumuna göre hızının gerektiği şeritten sürmemek ve şerit 
değiştirmeden önce gidilecek şeritte seyreden araçların geçişini 
beklememek ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şe
rit değiştirmek ve kendine ait şeritten seyretmemek. 

47/a, c, d. Trafik zabıtası veya özel kıyafetli yetkili kişilerin işaretleri ile trafik 
işaret, levha, cihaz ve yer işaretlemelerine uymamak. 

52/c,d. öndeki aracı güvenli bir mesafe bırakmadan takip etmek. 

57/a,b. Kavşaklara yaklaşırken aracı her an durdurabilecek hızla sürmemek, 
kontrolsüz kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek. 

59/1,2,3,4. Yerleşim yerleri dışında zorunlu hallerde gerekil tedbirleri almadan 
duraklamak, park etmek ve zorunlu haler dışında duraklamak ve park 
etmek. 



Kanun Maddesi 

64/a-1 .2 ,b-1 ,4 . 

65/1-a ,b , c, d . e . f , 
g.h.l.J. 

74 

75 

76 

81 /3 , a . d, e. 

82/a 

47/b 

48/4-a, b. 

49 

51/2-b. 

54 /a . b. 

81/b. 

118 
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Suçun Kısa izahı 

EK : 35/3 

öndek i aracı takip ederken veya bir aracı geçerken yanyana gel inceye 
kadar yakını gösteren ışıkları yakmamak. Uzağı gösteren ışıkları 
amaçları dışında veya gereksiz yere yakmak. 
Taşıma sınırı üzerinde yolcu ve yük almak, dingil ağırlıklarını aşa
cak şekilde yüklemek, tehlikel i o labi lecek tarzda yükleme yapmak, 
tehl ikel i ve zararlı maddeleri gerekli İzin ve tedbir ler alınmadan ta
şımak, özel izne bağlı olan eşyanın izin alınmadan yüklenmesi , ta
şınması ve taşıt t ı r ı lması, gerekli şartlar ve tedbir ler yerine getir i l
meden araç çekmek. 
Yaya ve okul geçit ler inde aracı yavaşlatmamak, geçit lerden geçmek 
isteyenlere İlk geçiş hakkını vermemek. 
Okul taşıt larının «DUR» işaretlerini yakmaları halinde diğer araç sü
rücülerinin araçlarını durdurmamaları ,okul taşıtı sürücüler inin 
«DUR» İşaretini öğrenci ler in b inme ve İnmeleri sırasında yakma
maları veya gereksiz yere yakmaları. 
Demiryolu geçit ler inde, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geç
mek, ışıklı ve ses l i «DUR» işaretine riayet etmemek, bariyer var
ken geçide girmek, kontrolsüz geçiş yapmak. 
Anlaşma hali dışında, hasarlı, yaralamalı veya ölümlü kazalarda za
bıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak. Kaza mahall inde dur
mamak ve trafik güvenliği , için gereki l tedbirleri almamak. 
Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahall inden geçen araç 
sürücüler inin, kaza mahall inde ilk yardım önlemler ini almaması, en 
yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber vermemes i , yaralıları 
en yakın sağlık kuruluşuna götürmemesi . 

F — ONBEŞ CEZA PUANI VERİLECEK FİİLLER 

Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesti işaretlere 
uymamak. 

Taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici gibi t icari amaçla 
toplu taşıma hizmeti yapanlar i le resmi araç sürücülerinin alkol ala
rak araç sürmeler i , kanlarındaki alkol miktar ı 0.50 promil in üstünde 
olan diğer araç sürücülerinin araç kullanmaları. 
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan araçları taşıt kullanma süreleri 
dışında kullanmak veya kullandırmak. 
Hız sınırlarını yüzde el l iden fazla aşmak. 

Geçme kurallarına riayet etmemek, geçmenin yasak olduğu yerler
de geçmek 
Kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can, mal 
güvenl iğini etk i lemiyorsa, sorumluluğun tespit ine yarayan iz ve de
l i l ler dahil kaza yerindeki durumu değişt i rmek, 
Ceza puanı nedeniyle sürücü belgeleri sürel i olarak geri alınan sü
rücülerin bu süre İçinde araç kullanmaları. 
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EK: 38 

T . C . 
Vilayeti 

Emntyet MüdurlOğü 
Trafik Taaell S u b a MfldürlüAü 

OKUL GEÇİDİ GÖREVLİ BELGESİ 

Görevli Olduğu Yer 

BELGE SAHİBİNİN 

Adı Soyadı 

Doğum Yeri Yılı : 

Okulun Adı 

Mesleği 

İmza : 

Belge No. 

Belge Ta. 

Traftk Tescil Şube 
Müdürü 
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Ek: 37 
TESCİL KURULUŞLARINCA VERİLEN MOTOR - ŞASİ 

NUMARASI KAYIT DEFTERİ 

Sıra No Tarih Tescil 
Plaka No 

Verilen Numara Motor veya Şasi 
Numarasının Veriliş 

Nedeni 
Sıra No Tarih Tescil 

Plaka No Motor Şasi 

Motor veya Şasi 
Numarasının Veriliş 

Nedeni 

• 



Ek: 38 
TAMİRHANE, SERVİS İSTASYONU GARAJ SAHİP VE SORUMLULARININ KAZA GEÇİRMİŞ OLAN 

VEYA ÜZERİNDE SUÇ BELİRTİSİ OLAN ARAÇLAR İÇİN TUTACAKLARI DEFTER 
(K.Y.T. Md. 82) 

A R A C I N 

—
 

567 
—

 

Sıra 
No. 

Sahibi 
Adı - Soyadı 

Varsa 
Plaka No. Marka Model Cinsi 

Hangi Amaçla 
Bırakıldığı 

Araç Üzerindeki 
Hasar ve Diğer 

Belirtiler 
Yapılan iş 

Teslim 
Tarihi 

iade 
Tarihi 

—
 

567 
—

 
—

 
567 

—
 

—
 

567 
—

 
—

 
567 

—
 

—
 

567 
—

 



Ek : 39 

MOTORLU ARAÇLARI MESLEKİ VE TİCARİ AMAÇLAR İÇİN ELİNDE BULUNDURAN 

TEŞEBBÜS SAHİPLERİNİN TUTACAKLARI DEFTER 

(K.Y.T. Md. 104) 

A R A C I N 

Sıra 
No. 

Sahibi 
Adı - Soyadı 

Varsa 
Plaka No. Marka Model Cinsi 

Hangi Amaçla 
Bırakıldığı Yapılan İş 

Teslim 
Tarihi 

İade 
Tarihi 
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SURUCU BELGESİ 
DOSYASI ~ 



AIOTORLU ARAÇ 
TESCİL DOSYASI 
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Resmi Gazete 
İlânlarla i lgi l i müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ek im 1920 
18 Temmuz 1997 

C U M A 
S a y ı : 23053 
Mükerrer 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
Esas No : 1992/376 
Karar No : 1996/72 
Sanık : Recep Göveç, Rıza ile Zülfiye'den olma, 1940 D.lu, Zonguldak İli Çaycu

ma İlçesi, Şehler Köyü, C i l t : 067/01, Sayfa : 67, Kütük : 21 'de Nüf. kayıt
lı, İstanbul Karaköy Mumhane Cad. Şarap İskele Sok. No. 17 Ka t : 2 

Suç : Kaçakçılık 
Suç Tarihi : 10/12/1990 
Karar Tarihi : 17/4/1996 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşmalar sonunda, 

sanığın : 
1) 1918 SK. 25/2, 33/son, maddeleri gereğince 9.745.793,-TL. ağır para cezası ile ceza

landırılmasına, 
Ödemekten haczi halinde 1918 SK. 56 ve 647 SK. 5/6. maddeleri gereğince hapse çevri

lerek 974 gün hapsine, 
350.800,-TL. nisbi harcın ve 801.428,-TL. nisbi vekalet ücretinin sanıktan alınıp müda-

hile verilmesine, 
2) 1918 SK. 25/2, 4250 SK. 25/c, 1918 SK. 33/son, TCK.nun 59/2, 647 SK. 6. maddeleri 

gereğince 1.605.000,TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının Ertelenmesine, 
Tekel kaçakçılığından mahkum olduğu 286.797,-TL. ağır para cezasını ödemekten haczi 

halinde TCK.nun 59/2, 1918 sayılı Kanun 56, 647 SK. 5/6. maddeleri gereğince hapse çevrilerek 
23 gün hapsine, 

248.300,-TL. nisbi harcın sanıktan alınıp müdahil Tekel İdaresine verilmesine, 
54.679,-TL. nisbi vekalet ücretinin ve 150.000,-TL. maktu vekalet ücretinin sanıktan alı

nıp müdahil vekiline verilmesine, 
3) Kaçak eşyanın 1918 SK. 35/2. maddesi gereğince müsaderesine karar verildiği, ancak 

bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığın gıyabında verilen hükmün tebliği mümkün olmadı
ğından 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 

İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına hükümden 
sonra yapılan tebligat masrafı ile ilan ücretinin sanıktan tahsil olunacağı ilanen tebliğ olunur. 

15930 

T.C. 
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Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1997/339 
K . N o : 1997/363 
3167 sayilj Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Aziz ve Feride'den olma, 1969 D.lu An-

kara-Çankaya-Sokullu Mehmet Paşa Mah. Nüf. kayıtlı.) Birol ŞAHİN, 3167 sayılı Kanunun 13/1, 
TCK'nun 119/5. maddeleri gereğince neticeten 3.870.000 - Lira ağır para cezasına dair Mahke
memizce verilen 24/3/1997 gün ve 1997/339-263 E /K sayılı karar bütün aramalara rağmen bulu
nup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı ge
çen sanığa ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
ilan giderinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 15981 

E. No : 1997/91 
K . No : 1997/143 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Mehmet ve Sevim'den olma, 1965 D.lu. 

Çankın-Kurşunlu İlçesi, Eyüpözü Köyü Nüf. kayıtlı) Turgay K A R A H A R M A N , 3167 sayılı Ka
nunun 13/1, TCK'nun 119/5. maddeleri gereğince neticeten 1.890.000 - Lira ağır para cezasına 
dair Mahkememizce verilen 3/3/1997 gün ve 1997/91-143 E /K sayılı karar bütün aramalara rağ
men bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gere
ğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı ve ilan giderinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 15982 

E. No : 1997/164 
K . No : 1997/264 
Kumar Oynamak suçundan sanık (Veli oğlu, Hüsne'den olma, 1965 D.lu. Sivas İli, Şarkış

la İlçesi, Ortaköy Köyü nüf. kayıtlı.) Selahattin ERSÜ, TCK'nun 568/1, 647 SK. 4/1, TCK'nun 
72. maddeleri gereğince neticeten 150.000 - Lira hafif para cezasına dair Mahkememizce verilen 
24/3/1997 gün ve 1997/164-264 E /K sayılı karar bütün aramalara rağmen bulunup kendisine teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen 
tebliğine, ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan giderinin ken
disinden alınacağı ilan olunur. 15983 

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1997/224-253 
3167 sayılı Kanuna Muh. Suç. Durmuş ve Şevkiye'den olma 1968 doğumlu Ulus Hisar-

part Firuzağa Sokak 8/11 Ankara adresinde ikamet eden; Sanık Çetin B O Z T E P E hakkında Mah
kememizce verilen 6/3/1997 tarih ve 97/224-253 esas-karar sayılı ilamı ile verilen 3167 SK. 13/1, 
T C K . 119/5. Sanığın 1.890.000,- TL . ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sanıktan alınmasına 
karar verilmiş, sanık bütün aramalara rağmen bulunamamış, çıkarılan karar kendisine tebliğ edile
memiş olmakla; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
Yukarıda hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 48 ve müteakip maddeleri uya

rınca ve Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayıl
masına, ilan masrafının sanıktan alınmasına, evrak üzerinde karar verildi. 15909 

E. No : 1997/222-254 
3167 sayılı Kanuna Muh. Suç. Ekrem ve Hulkiye'den olma 1962 doğumlu Tunalıhilmi 

Cad. 96/71 Kavaklıdere/Ankara adresinde ikamet eden; Sanık Kemal Şahin T A L A N hakkında 
Mahkememizce verilen 6/3/1997 tarih ve 97/222-254 esas-karar sayılı ilamı ile verilen 3167 SK. 
13/1, T C K . 119/5-. Sanığın 1.890.000- T L . ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sanıktan alın
masına karar verilmiş, sanık bütün aramalara rağmen bulunamamış, çıkarılan karar kendisine teb
liğ edilememiş olmakla; 
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
Yukarıda hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 48 ve müteakip maddeleri uya

rınca ve Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayıl
masına, ilan masrafının sanıktan alınmasına, evrak üzerinde karar verildi. 15910 

E. No : 1996/757-973 
3167 sayılı Kanuna Muh. Suç. Arslan ve Hatice'den olma 1953 doğumlu Aydınhkevler 

Çevreli Sokak No: 41 Ankara adresinde ikamet eden; Sanık Mustafa ŞAHİN hakkında Mahkeme
mizce verilen 21/11/1996 tarih ve 96/757-973 esas-karar sayılı ilamı ile verilen 3167 SK. 13/1, 
T C K . 119/5. Sanığın 1.890.000,- T L . ağır para cezası ile cezalandırılmasına, sanıktan alınmasına 
karar verilmiş, sanık bütün aramalara rağmen bulunamamış, çıkarılan karar kendisine tebliğ edile
memiş olmakla; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
Yukarıda hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 48 ve müteakip maddeleri uya

rınca ve Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayıl
masına, ilan masrafının sanıktan alınmasına, evrak üzerinde karar verildi. 15911 

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1997/77 
K . N o : 1997/243 
3167 S . K . M . suçundan sanık Erdem ve Fatma'dan olma 1966 doğumlu Kayseri-Tomarza-

Yeni Mah. nüfusuna kayıtlı olup, Turgut Reis Mah. Ulucak Sokak 12/1 İsmetpaşa/Ankara adresin
de ikamet eden Ayhan K U L A K 3167 S.K.nun 13/1 ve TCK.nun 119/5. Mad. gereğince neticeten 
1.890.000,- lira ağır para cezasına hükümlendirilmiş olup Mahkememizden verilen 6/3/1997 gün 
1997/77-1997/243 esas ve karar sayılı karar, sanığın bütün aramalara rağmen bulunup kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca adı geçen hükümlü
ye ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan gi
derinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 15993 

E. No : 1995/979 
K . No : 1997/342 
Dernekler K . Muh. suçundan sanık Süleyman ve Ayşe'den olma 1975 doğumlu Tokat-Re-

şadiye-Kabalı nüfusuna kayıtlı olup, Keçiören Sanatoryum Caddesi No: 168/C Ankara adresinde 
ikamet eden Tuncay ÇARDAK 1218 S.K.nun 86. ve TCK.nun 119/5. maddesi gereğince netice
len 337.000- lira ağır para cezasına hükümlendirilmiş olup, Mahkememizden verilen 27/3/1997 
gün 1995/979-1997/342 esas ve karar sayılı karar, sanığın bütün aramalara rağmen bulunup ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca adı geçen hü
kümlüye ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilan giderinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 15977 

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. N o : 1996/694 
K . N o : 1996/715 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık hakkında Mahkememizin 4/10/1996 gün ve 

1996/694-715 sayılı ilamımız ile 3167 sayılı Kanunun 13/1 ve TCK.nunun 119/5. maddesi gere
ğince sonuç olarak 1.890.000- lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş olan 
Ordu İli, Mesudiye İlçesi nüfusunda kayıtlı olup halen Ankara'da Halk Pazarı No: 3 de Keçiören 
adresinde ikâmet eden A l i oğlu Dûriye'den olma 1971 doğumlu Mustafa DEMİRCİ tüm aramala
ra rağmen bulunup gıyabi ilam tebliğ edilememiştir. 
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7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri gereğince sanığa ilanen tebliği

ne, ilan tarihinden 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan masraflarının 
kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 15987 

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1996/1309 
K . No : 1996/1289 
Mütecaviz Sarhoşluk suçundan Mahkememizin 24/12/1996 tarihli ilamı ile sanık Hakan 

PENEZOĞLU hakkında TCK.nun 572/1, 647/4. maddesi gereğince 300.000 - lira hafif para ce
zası verilen sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa kararın ilanen tebliğine hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 8 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan üc
retinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 15992 

E . N o : 1996/1363 
K. N o : 1996/1362 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin 24/12/1996 tarihli ilamı ile sanık 

Murat IŞIK hakkında TCK.nun 3167 S.K. 13/1, 119. maddesi gereğince 1.890.000,-lira ağır pa
ra cezası verilen sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa kararın ilanen tebliğine hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 8 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan üc
retinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 15991 

Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1996/756 
K. No : 1996/955 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık, Mustafa DEMİRCİ - A l i oğlu 1971 do

ğumlu Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Güvenli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Halkpazarı No. 3 Keçi
ören /ANKARA adresinde ikamet eder. 

3167 sayılı Kanunun 13/1, T C K . 119. maddeleri uyarınca neticeten 1.890.000- TL . ağır 
para cezasına çarptırıldığına dair Mahkememizce verilen karar bütün aramalara rağmen, buluna
madığından, ve tebliğ edilmediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun, 28, 29 ve 30. maddeleri 
uyarınca adı geçen şahsa ilanen tebliğine yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağına ilan masraflarının kendisinden alınacağı hususları ilan olunur. 15990 

E . No : 1995/1151 
K. No : 1996/959 
Hırsızlık suçundan sanık, Celal U Y A R , A l i oğlu 1960 doğumlu, İçel İli, Tarsus İlçesi, Ka-

leburcu Köyü nüfusuna kayıtlı, Demetevler 1. Cad. 125/14 Ankara adresinde oturur. 
TCK, 491/İlk, 522, 647/4. maddeleri uyarınca neticeten, 600.000-TL. ağır para cezasına 

çarptırıldığına dair Mahkememizce verilen, karar bütün aramalara rağmen, bulunamadığından ve 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca adı ge
çen şahsa ilanen tebliğine yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilan 
masraflarının kendisinden alınacağı hususları ilan olunur. 16003 

E. No : 1996/1433 
K . No : 1996/1315 
Emirlere Riayetsizlik suçundan sanık, Metin GÜRBÜZ Osman oğlu 1964 doğumlu, Kır

şehir İli, Mucur İlçesi, B . Solaklı Köyü nüfusuna kayıtlı, Çankaya-Yıldız 6. Cad. 6. Sok. No. 7 An
kara adresinde oturur. 
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T C K , 526/1, 647/4. maddeleri uyarınca neticeten, 576.000 - T L . hafif para cezasına çarp

tırıldığına dair Mahkememizce verilen, karar bütün aramalara rağmen, bulunamadığından ve teb
liğ edi lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca adı geçen 
şahsa ilanen tebliğine yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilan mas
raflarının kendisinden alınacağı hususları ilan olunur. 16002 

E . No : 1996/735 
K. No : 1996/970 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık, Bekir A K B A B A Kemal oğlu 1962 doğum

lu Kars İli, Selim İlçesi, Bölükbaşı Köyü nüfusuna kayıtlı, Kamil Ocak Mah. Esin Sok. 6/13 K. 
Ö r e n / A N K A R A adresinde oturur. 

3167 sayılı Kanun 13/1 ve TCK'nun. 119. maddeleri uyarınca neticeten 1.890.000-TL. 
ağır para cezasına çarptırıldığına dair Mahkememizce verilen, karar bütün aramalara rağmen, bu
lunamadığından ve tebliğ edi lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. madde
leri uyarınca adı geçen şahsa ilanen tebliğine yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağına ilan masraflarının kendisinden alınacağı hususları ilan olunur. 16001 

E . No : 1994/645 
K. No : 1994/796 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık, Necat O K A Y Abdullah oğlu 1951 doğum

lu Ankara İli, Ayaş İlçesi , Camiatik Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Ostim 100. Yıl Blv. 56. Sok. No. 
119 Ankara adresinde oturur. 

3167 sayılı Kanun 13/1 ve TCK'nun. 119. maddeleri uyarınca neticeten 990.000-TL. ağır 
para cezasına çarptırıldığına dair Mahkememizce verilen, karar bütün aramalara rağmen, buluna
madığından ve tebliğ edi lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri 
uyarınca adı geçen şahsa ilanen tebliğine yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağına ilan masraflarının kendisinen alınacağı hususları ilan olunur. 16000 

E . No : 1994/657 
K. No : 1994/797 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık, Yı lmaz Ö Z E N E R Halil oğlu 1941 doğum

lu Kırıkkale İli, Merkez Hüseyin Kahya Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Kavaklıdere Billur Sok. 20/19 
Ankara adresinde oturur. 

3167 sayılı Kanun 13/1 veTCK'nun. 119. maddeleri uyarınca neticeten 990.000-TL. ağır 
para cezasına çarptırıldığına dair Mahkememizce verilen, karar bütün aramalara rağmen, buluna
madığından ve tebliğ edi lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri 
uyarınca adı geçen şahsa ilanen tebliğine yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağına ilan masraflarının kendisinen alınacağı hususları ilan olunur. 15999 

•Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1997/192 
K. No : 1997/194 
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan 7/3/1997 tarih ve 1997/192 Esas, 1997/194 Karar 

sayılı ilamı ile T C K . 568/1, 119/5, 647 SK. 4., T C K . 72. madde. Gereğince 333.000 - T L . HP. ce
zasına hükümlülüğü bulunan Çankırı Orta Özlük Köyü Nüf. kayıtlı Kadir ve Meliha'dan olma 
1966 D.lu sanık Erol B O Z tüm aramalara rağmen bulunup gayabi karar kendisine tebliğ edileme
diğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca ilanen tebliğine, 

İlanın Resmi Gazete'de ilan edilmesinden 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ilan üc
retinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 16039 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

RESMİ GAZ/ETE'YE ABONE OLMAK İSTEYENLERİN 

DİKKATİNE... 

Bilindiği üzere Resmi Gazete'nin baskısı sadece Başbakanlık Basımevi Döner 
Sermaye işletmesinde yapılmakta ve abone işlemleri ile dağıtımı yine işletmemiz kanalıy
la gerçekleştirilmekte ayrıca perakende satışı, ihale sonucu yapılan sözleşme gereğince 
Yay sat (Yayım Satış Pazarlama ve Dağıtım A. Ş.) tarafından da yapılmaktadır. 

Ancak, son günlerde işletmemize çeşitli kanallardan gelen bilgilere göre, bu ko
nuda hiçbir yetkiye sahip olmadıkları halde, bazı kişilerin Resmi Gazete'ye abone kabul 
etme yoluna gittikleri ve hatta bu konuda kendilerine başvuranlarla sözleşme yaptıkları 
öğrenilmiştir. 

Resmi Gazete'ye abone kabul etme yetkisi münhasıran işletmemize ait olduğun
dan ve doğrudan işletmemize başvurulması gerekliğinden üçüncü şahıslar tarafından 
düzenlenen abone sözleşmesi hiç bir şekilde İşletmemizi bağlamamakta ve herhangibir 
mükellefiyet yüklememektedir. 

ileride meydana gelebilecek bir takım mağduriyetin önlenebilmesi açısından bu 
açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 

ilgililere duyurulur. 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Milletlerarası Andlaşma Sayfa 
97/9566 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında İmzalanan Serbest 

Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanması Hakkında 

Karar 1 

Yönetmelik 
— Karayolları Trafik Yönetmeliği 352 

İlânlar 
Yargı İlânları 571 

B A Ş B A K A N L İ K B A S I M E V İ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 275.000,-TL. 




