
Sayfa 
No. Konu

1 Gelir Vergisi Tarifesi Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)

2
Damga Vergisi Oranları Gelir Vergisi Stopaj Oranları Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak 
oranlar 

3 Harçlar

4
Aylık Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı & Yıllık Tecil Faizi Oranları Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.352 ) 
Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353 / Mük.Md.355)

5
Yıllık GV Beyannamesin de GVK İstisnaları ,GVK Beyan Sınırı Vergiden İstisna Yemek Bedeli Vergiden 
İstisna Ulaşım Bedeli

6 Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Son Ödeme Günleri

7
Perakende Satış Fişi ve ÖKC (Yazar Kasa ) Fişi Düzenleme Sınırı , Amortisman Ayırma Sınırı, Ek Mali 
Tabloları Düzenleme Zorunluluğu 

8 TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları (TÜFE AYLIK & YILLIK)

9
Yİ-ÜFE Aylık Genel İndeks Sayıları (Değer Artış Kazançlarında ve Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak 
Değ.)

10 Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi
11 Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller

12
Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler Beyannameye 
Dahil Edilmeyecek Gelirler

13 Geçici İlmühaber ve Örneği
14 Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı
15 Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti
16 Vergi Levhası Tasdiki
17 Defter Tutma Hadleri
18 Serbest Meslek Kazançlarında (Telif Hakkı) İstisna (GVK Md.18)
19 Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler
20 Amortisman Oranları
21 Katma Değer Vergisi Oranları
22 Yazar Kasa (ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Olmayan Mükellefler Listesi
23 E-Defter Tutan Mükelleflerin DEFTER RAPORU BERATI İLE BERAT Yükleme Takvimi 
24 POŞET Beyannamesi Takvimi
25 Turizm Payı Beyannamesi Takvimi
26 Yeniden Değerleme Oranları 
27 Binek Otomobiller de Gider Kısıtlaması 

PRATİK BİLGİLER
 VERGİ UYGULAMALARI



2020 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

22,000 Türk Lirasına kadar %15
49,000 Türk Lirasının 22,000 Türk Lirası için 3,300 TL Fazlası %20

120,000 Türk Lirasının 49,000 Türk Lirası için 8,700 TL Fazlası % 27
600,000 Türk Lirasının 120,000 Türk Lirası için 27,870 TL Fazlası % 35
600,000 Türk Lirasından fazlasının 600,000 Türk Lirası için 195,870 TL Fazlası % 40

2020  Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

22,000 Türk Lirasına kadar %15
49,000 Türk Lirasının 22,000 Türk Lirası için 3,300 TL Fazlası %20

180,000 Türk Lirasının 49,000 Türk Lirası için 8,700 TL Fazlası % 27
600,000 Türk Lirasının 180,000 Türk Lirası için 44,070 TL Fazlası % 35
600,000 Türk Lirasından fazlasının 600,000 Türk Lirası için 191,070 TL Fazlası % 40

2019 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

18,000 Türk Lirasına kadar %15
40,000 Türk Lirasının 18,000 Türk Lirası için 2,700 TL Fazlası %20
98,000 Türk Lirasının 40,000 Türk Lirası için 7,100 TL Fazlası % 27

500,000 Türk Lirasının 98,000 Türk Lirası için 22,760 TL Fazlası % 35
500,000 Türk Lirasından fazlasının 500,000 Türk Lirası için 163,460 TL Fazlası % 40

2019 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
18,000 Türk Lirasına kadar %15
40,000 Türk Lirasının 18,000 Türk Lirası için 2,700 TL Fazlası %20

148,000 Türk Lirasının 40,000 Türk Lirası için 7,100 TL Fazlası % 27
148,000 Türk Lirasından fazlasının 148,000 Türk Lirası için 36,260 TL Fazlası % 35

                                                                                                                           NET DEN BRÜTE FORMÜL (SERBEST  MESLEK VE   İŞ YERİ KİRALARIN DA)

                                                                          SERBEST MESLEK MAKBUZUN DA NET DEN BRÜTE ORANI (KDV %18, GV.%20)  NET BÖLÜ  0,98
                                                         İŞ YERİ KİRALARIN DA NET DEN BRÜTE ORANI  (GV.%20)       NET BÖLÜ 0,80

PRATİK BİLGİLER

 GELİR  VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103 



 DAMGA VERGİSİ ORANLARI                                                                    2020
Ücretlerde Maaş,Huzur hakkı,Harcırah ve diğer ödemeler(Avans olarak yapılan ödemeler dahil)   Binde 7,59
Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 9,48
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 9,48
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 9,48
Kira Mukavelenameleri (İş yeri kiralamalarında ) Binde 1,89
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 89.10 TL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 119.00 TL
Muhtasar Beyanname / KDV Beyannamesi 58.80 TL
Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 58.80 TL
Belediyelere/İl Özel İd. Verilen beyannameler 43.70 TL
SGK' ya verilen bildirgeler 43.70 TL
Birleştirilmiş Muhtasar Beyanname & Aylık Sigorta Prim Bildirgesi 69.70 TL
Gümrük İdarelerine verilen beyannameler 119.00 TL
Bilançolar 68.70 TL
Gelir Tablosu 32.90 TL
İşletme Hesabı Özeti - Serbest Meslek Özeti 32.90 TL

MADDE AÇIKLAMA

GVK 94/2 Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

2.a. GVK 18. Madde kapsamına giren serbest meslek isleri (Telif) dolayısıyla yapılan ödemelerden 

2.b. Diğerlerinden (Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, Serbest Meslek erbaplarına yapılan
ödemelerden)

3 GVK.42. Madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (Kurumlar
dahil) ödenen istihkak bedellerinden 

4 Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden 

5.a. Kira ödemeleri, GVK 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden 

5.b. Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara
yapılan kira ödemelerinden 

5.c. Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden  

5.d. Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslar arası kuruluşlara ait diplomatik statüsü
bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

6.a.
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3
numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)

6.b.
Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar
mükelleflere dağıtılan, GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar
paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)

7

GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla
kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine
yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların
üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf
olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
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GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67)
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7.a. Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden

7.b. Diğerlerinden

ba. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i)   Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden 

ii)  Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen  faizlerinden

bb. Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i)   Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden

ii)  Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden

bc. (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için

8

Mevduat faizlerinden Banka ve katılım bankalarının ödediği faizler için; Kanunla kurulan dernek ve
vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile
dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi
partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler
hariç, dernek ve vakıflar dahil)

• TL MEVDUAT FAİZLERİ : 

• Vadesiz ve 6 aya kadar (6 ay dahil ) vadeli mevduatlar      %15
• 1 Yıla kadar (1 yıl dahil ) vadeli mevduatlar                           %12
• 1 Yıla dan uzun vadeli  mevduatlar                                         %10
• Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda       %0

• DÖVİZ MEVDUAT FAİZLERİ: 

• Vadesiz ve 6 aya kadar (6 ay dahil ) vadeli mevduatlar       %18
• 1 Yıla kadar (1 yıl dahil ) vadeli mevduatlar                            %15
• 1 Yıl dan uzun vadeli  mevduatlar                                            %13

9

75.maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla
kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine
yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların
üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf
olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

10.a. 

Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,
Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet,
kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık
edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemelerden

10.b.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile
bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 

11 Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

11.a. Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 

11.a.i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için 

11.a.ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için 

11.b. Diğer zirai mahsuller için, 

11.b.i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için 

11.b.ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için 

11.c. Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için 
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11.c.i. Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların
ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için 

11.c.ii Diğer hizmetler için 

11.d. Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

12 PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden 

13 GVK 9. Maddede yer alan Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında
yapılan ödemelerden; 

13.a. GVK 9. Maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu
emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

13.b. Hurda mal alımları için

13.c. Diğer mal alımları için 

13.d. Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali
de bu kapsamdadır) için 

14

GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu
menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve
bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek
ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar  dahil) 

15.a.
GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul
sermaye iratlarından (tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik
şirketleri tarafından; on yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları),

15.b.

GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul
sermaye iratlarından (tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik
şirketleri tarafından; on yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye
gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları)

16.a.

GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu
süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632
sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına
yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)),

16.b.

GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik
hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat
tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye
konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)),

16.c.

GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun
kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına
isabet eden irat tutarı dahil))      

GVK 
GEÇİCİ 
MD.68

31/12/2020 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların
jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden

GVK 
GEÇİCİ 
MD.72

31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda
gelir vergisi tevkifatı yapılır.
7194 Sayılı Kanun 21. maddesi ile ; 01/01/2020 tarihinden itibaren Sporcular tarafından elde edilen
ücret gelirleri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması
halinde, sporcu ücretleri de Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. 

a Lig usulüne tabi spor dallarında;

1 En üst ligdekiler için 
2 En üst altı ligdekiler için,
3 Diğer liglerdekiler için,
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b Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası
müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden 

2012/3141 
Sayılı BKK

Bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkartılan hisse senetlerine ve hisse senedi endeklerine
dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantları
dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse
senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için

2012/3141 
Sayılı BKK

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin alım satımı ile Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin
fona iade edilmesinden kazanç elde eden yatırımcılar için

CBK 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu 
NO :476  Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden 

% 12,75
% 13,75

5

Avans İşlemlerinde
Reeskont İşlemlerinde
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR 21.12.2019'dan itibaren      
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Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) TL
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında: 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 405.60
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 1,163.80
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2,622.50
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için) 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 200.90
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 288.00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 637.90

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait olan işletmelerde 200.90
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 288.00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 637.00
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydı silinmesi dahil) 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 78.20
b) Şahıs şirketlerinde ait işletmelerde 113.30

200.90

TL

43.70
0

54.40

14.00
14.00

54.40
113.30
236.70
157.50

     a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare  Mahkemelerine başvurma                                                                                

BAZI TAPU HARÇLARI 2020 YILI

100 sayfaya kadar (100 dahil) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 

I- Başvurma harcı:

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde,
Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler (Ticari kazanç için tutulan lar hariç)
bb) Serbest meslek kazanç defteri 

VERGİ YARGISI HARÇLARI 2020 YILI

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi: 

     b)Danıştaya başvurma                                                                                                                                                   
     c)Danıştaya temyiz başvuru harcı
     d) Bölge idare mahkemesine itiraz harcı 

Defter tasdiki: 

PRATİK BİLGİLER

HARÇLAR

2020 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR *

2020

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile
ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz) 

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye şubeleri dahil)
ayrıca aynı harca tabidir. 

NOTER HARÇLARI 2020 YILI



Binde 20 

Binde 20

Binde 20 

Binde 20 

Binde 20 

Binde 20 

DENETİM YETKİLENDİRME
 MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARÇLARI 2020  YILI

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:
a)      Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 4,667,30
b)      Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 2,233.30
c)      Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 1,166.50

*2020 Yılında uygulanacak harçların tamamı için, 27/12/2019 tarih ve 2.Mükerrer 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84
Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız.

Gayrimenkul üzerine İrtifak hakkı tesis ve devrinde (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat
irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen
gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için

İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel,
üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz)
devir alan için

Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa
hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak
üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde
takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Tapuda kaydı
bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca
tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak
konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir
hallerinde devir eden için

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden
(Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli
beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için



                                                         AYLIK GECİKME ZAMMI &  GECİKME FAİZİ  VE TECİL FAİZİ ORANLARI

AYLIK  Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulama Tarihi AYLIK %
     1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı          30/12/2019  Tarihinden İtibaren 1.60%

         02/10/2019 - 29/12/2019  Tarihleri arasın da 2.0%
01/07/2019 - 02/10/2019   Tarihleri arasın da 2.50%
05/09/2018 - 30/06/2019   Tarihleri arasın da 2.0%
19/10/2010 - 04/09/2018   Tarihleri arasın da 1.40%

              YILLIK  Tecil Faizi Uygulama Tarihi YILLIK %
 Seri : C Sıra No : 5 Tahsilat Genel Tebliği 30/12/2019 Tarihin den  itibaren 15

25/10/2019 -29/12/2019   Tarihleri arasın da 19
06/09/2018 - 24/10/2019   Tarihleri arasın da 22
21/10/2010 - 05/09/2018   Tarihleri arasın da 12

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE İKİNCİ DERECE 
2020 2020

1-Sermaye Şirketleri 220.00 TL 120.00 TL
2- Sermaye şirketleri dışında kalan 
birinci sınıf tüccar ve serbest meslek 
erbabı 130.00 TL 67.00 TL

3- İkinci sınıf tüccarlar 67.00 TL 30.00 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp 
beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 
olanlar 30.00 TL 18.00 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 18.00 TL 8.50 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 8.50 TL 4.70 TL

2020
VUK  MADDE TL

353/1 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve
alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek
makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı
meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken
Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi
ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması
halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için
350 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya
meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

350
353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

180,000
353/2 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi,

ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma
irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme
zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının,
bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer
verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak
düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere
kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine
göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 290 Türk lirası özel
usulsüzlük cezası kesilir.

350
353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 18,000
353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180,000
353/3 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi,

ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan
nihai tüketicilere, (350/5 = 70) 70

2010/968 Sayılı BKK                      

PRATİK BİLGİLER

62     Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

1592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
1266 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği
Seri : C Sıra No : 3 Tahsilat Genel Tebliği

   Seri : C Sıra No : 4 Tahsilat Genel Tebliği

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352)

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355)



353/4 Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;
bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350
353/6 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul

ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve
standartlara uyulmaması 8,500

353/7 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma
zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 420

353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa
işletmecilerine 

1,300
353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 260,000
353/9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen

kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda
yerine getirmeyenlere

1,800

VUK MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 , Mükerrer 257 ,107/A ve 370. Maddeler  
hükmüne uymayanlar için ceza 

Mük.Mad.355/1 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2,300

353/10 VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin
ikazına rağmen durmayan aracın sahibi  adına

1,300



5,500.00 TL
Konut Kira geliri istisnası (2020 Yılı Beyanı için) 6,600.00 TL

49,000.00 TL

14,800.00 TL
18,000.00 TL

33,000.00 TL

40,000.00 TL

23.00 TL

VERGİDEN İSTİSNA ULAŞIM BEDELİ        2020 İÇİN    (GVK Md.23/10) 12.00 TL

G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna  ( 2020 Yılı Beyanı için) 

G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna (2019 Yılı Beyanı İçin  ) 

PRATİK BİLGİLER

VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ        2020 İÇİN    (GVK Md.23/8)

YILLIK GV BEYANNAMESİN DE İSTİSNA VE BEYAN SINIRI                                                                                                       

Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında(Kar 
Payının 1/2 si) Beyan sınırı  ( 2020  Yılı Beyanı için)

Değer Artış Kazançlarında istisna  GVK Mük.Md.80 (2019 Yılı Beyanı İçin  )
Değer Artış Kazançlarında istisna GVK Mük.Md.80  ( 2020  Yılı Beyanı için)

Konut Kira geliri istisnası (2019 Yılı Beyanı İçin )

40,000.00 TLKesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde Edilen Kar 
Paylarında(Kar Payının 1/2 si) Beyan sınırı ( 2019 Yılı Beyanı İçin)



                              Vergi Beyannamelerinin  Beyan ve Son Ödeme Günleri

                                                Üç Aylık Dönem 

2018-2019-2020- Yılları İçin KV ORANI 22%

Nisan,Mayıs,Haziran 17 Ağustos
Ocak,Şubat,Mart 17 Mayıs

PRATİK BİLGİLER

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME  VE ÖDEME GÜNLERİ
İlgili Dönem Beyan ve Ödeme Tarihi

İlgili Dönem Beyan ve Ödeme Tarihi

Aylık Dönem Beyan ve Ödeme Tarihi
Her ayın 26. Günü

17 Kasım
Ekim Kasım Aralık 17 Şubat

MUHTASAR BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ

Temmuz Ağustos Eylül

Nisan,Mayıs,Haziran

Beyan ve Ödeme Tarihi

Ekim Kasım Aralık

26 Temmuz
Temmuz Ağustos Eylül

26 Ocak

Normal Dönemler için 1-30 Nisan
KURUMLAR VERGİSİ ORANI

Ocak,Şubat,Mart 26 Nisan

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ

Her ayın 26. Günü

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNÜ

30 Nisan

2. Taksit 31 Temmuz

Beyan Tarihi

 Son Ödeme tarihi

26 Ekim

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
Beyan Tarihi

 Son Ödeme tarihi

1-31 Mart
1. Taksit 31 Mart



2020 İÇİN 
1,400.00 TL

KUYUMCU VE SARARFLARIN İÇİN ÖKC (YAZAR KASA FİŞİ) DÜZENLEME  SINIRI (VUK 514 NOLU GN.TB.) 4,200,00 TL

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI    (DİREK GİDER YAZMA ) 1,400.00 TL

28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, Ek mali tabloları 
düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri Yıllık Gelir veya Kurumlar 
vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosu”nu eklemelerinin yeterli 
bulunduğu belirtilmiştir.

2019 Yılında  Aktif toplamı veya Net Satışlar toplamı aşağıdaki tutarları  aşan mükellefler ek mali tabloları 
düzenlemek zorundadırlar (Sadece Kar dağıtımTablosu) 

                                           2019 YILI  AKTİF TOPLAMI 

                                           2019 YILI  NET SATIŞLAR TOPLAMI 

PRATİK BİLGİLER

56.378.000,-  TL

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE ÖKC ( YAZAR KASA)  FİŞİ DÜZENLEME SINIRI

         EK  MALİ  TABLOLARI  DÜZENLEME  ZORUNLULUĞU 

25.370.000,-  TL



PRATİK BİLGİLER 
                                                ENFLASYON ENDEKSLERİ

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE ) 
Aylık Değişim  (%)
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 0.41 0.73 0.42 0.87 2.42 -1.43 -0.41 0.73 0.75 3.27 1.73 0.58
2012 0.56 0.56 0.41 1.52 -0.21 -0.90 -0.23 0.56 1.03 1.96 0.38 0.38
2013 1.65 0.30 0.66 0.42 0.15 0.76 0.31 -0.10 0.77 1.80 0.01 0.46
2014 1.98 0.43 1.13 1.34 0.40 0.31 0.45 0.09 0.14 1.90 0.18 -0.44
2015 1.10 0.71 1.19 1.63 0.56 -0.51 0.09 0.40 0.89 1.55 0.67 0.21
2016 1.82 -0.02 -0.04 0.78 0.58 0.47 1.16 -0.29 0.18 1.44 0.52 1.64
2017 2.46 0.81 1.02 1.31 0.45 -0.27 0.15 0.52 0.65 2.08 1.49 0.69
2018 1.02 0.73 0.99 1.87 1.62 2.61 0.55 2.30 6.30 2.67 -1.44 -0.40
2019 1.06 0.16 1.03 1.69 0.95 0.03 1.36 0.86 0.99 2.00 0.38 0.74
2020 1.35 0.35 0.57 0.85

TÜFE
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 0.41 1.14 1.57 2.45 4.93 3.43 3.00 3.75 4.53 7.95 9.82 10.45
2012 0.56 1.13 1.55 3.09 2.87 1.95 1.71 2.28 3.34 5.36 5.76 6.16
2013 1.65 1.95 2.63 3.06 3.21 4.00 4.32 4.21 5.01 6.90 6.91 7.40
2014 1.98 2.41 3.57 4.96 5.38 5.70 6.18 6.28 6.43 8.45 8.65 8.17
2015 1.10 1.82 3.03 4.71 5.30 4.76 4.85 5.27 6.21 7.86 8.58 8.81
2016 1.82 1.80 1.75 2.55 3.15 3.63 4.84 4.53 4.72 6.23 6.78 8.53
2017 2.46 3.29 4.34 5.71 6.18 5.89 6.05 6.60 7.29 9.52 11.16 11.92
2018 1.02 1.76 2.77 4.69 6.39 9.17 9.77 12.29 19.37 22.56 20.79 20.30
2019 1.06 0.16 1.03 1.69 0.95 0.03 1.36 0.86 0.99 2.00 0.38 0.74
2020 1.35 1.71 2.29 3.16

TÜFE
Yıllık değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%)

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 4.90 4.16 3.99 4.26 7.17 6.24 6.31 6.65 6.15 7.66 9.48 10.45
2012 10.61 10.43 10.43 11.14 8.28 8.87 9.07 8.88 9.19 7.80 6.37 6.16
2013 7.31 7.03 7.29 6.13 6.51 8.30 8.88 8.17 7.88 7.71 7.32 7.40
2014 7.75 7.89 8.39 9.38 9.66 9.16 9.32 9.54 8.86 8.96 9.15 8.17
2015 7.24 7.55 7.61 7.91 8.09 7.20 6.81 7.14 7.95 7.58 8.10 8.81
2016 9.58 8.78 7.46 6.57 6.58 7.64 8.79 8.05 7.28 7.16 7.00 8.53
2017 9.22 10.13 11.29 11.87 11.72 10.90 9.79 10.68 11.20 11.90 12.98 11.92
2018 10.35 10.26 10.23 10.85 12.15 15.39 15.85 17.90 24.52 25.24 21.62 20.30
2019 20.35 19.67 19.71 19.50 18.71 15.72 16.65 15.01 9.26 8.55 10.56 11.84
2020 12.15 12.37 11.86 10.94

TÜFE
Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%)
Kira Artışlarında Kullanılacak Endeks

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 8.28 7.76 7.29 6.79 6.64 6.47 6.37 6.24 6.00 5.93 6.13 6.47
2012 6.95 7.48 8.02 8.59 8.68 8.89 9.11 9.29 9.53 9.53 9.26 8.89
2013 8.62 8.33 8.08 7.66 7.51 7.47 7.47 7.42 7.32 7.32 7.39 7.49
2014 7.53 7.60 7.70 7.97 8.23 8.31 8.35 8.46 8.54 8.65 8.80 8.85
2015 8.80 8.77 8.70 8.57 8.45 8.28 8.07 7.88 7.80 7.69 7.61 7.67
2016 7.87 7.97 7.96 7.84 7.71 7.74 7.91 7.98 7.92 7.89 7.79 7.78
2017 7.76 7.88 8.21 8.66 9.09 9.36 9.44 9.66 9.98 10.37 10.87 11.14
2018 11.23 11.23 11.14 11.06 11.10 11.49 12.00 12.61 13.75 14.90 15.63 16.33
2019 17.16 17.93 18.70 19.39 19.91 19.88 19.91 19.62 18.27 16.81 15.87 15.18
2020 14.52 13.94 13.33 12.66





Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 182.75 185.90 188.17 189.32 189.61 189.62 189.57 192.91 195.89 199.03 200.32 202.33
2012 203.10 202.91 203.64 203.81 204.89 201.83 201.20 201.71 203.79 204.15 207.54 207.29
2013 206.91 206.65 208.33 207.27 209.34 212.39 214.50 214.59 216.48 217.97 219.31 221.74
2014 229.10 232.27 233.98 234.18 232.96 233.09 234.79 235.78 237.79 239.97 237.65 235.84
2015 236.61 239.46 241.97 245.42 248.15 248.78 247.99 250.43 254.25 253.74 250.13 249.31
2016 250.67 250.16 251.17 252.47 256.21 257.27 257.81 258.01 258.77 260.94 266.16 274.09
2017 284.99 288.59 291.58 293.79 295.31 295.52 297.65 300.18 300.90 306.04 312.21 316.48
2018 319.60 328.17 333.21 341.88 354.85 365.60 372.06 396.62 439.78 443.78 432.55 422.94
2019 424.86 425.26 431.98 444.85 456.74 457.16 452.63 449.96 450.55 451.31 450.97 454.08
2020 462.42 464.64 468.69 474.69

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 10.80 10.87 10.08 8.21 9.63 10.19 10.34 11.00 12.15 12.58 13.67 13.33
2012 11.13 9.15 8.22 7.65 8.06 6.44 6.13 4.56 4.03 2.57 3.60 2.45
2013 1.88 1.84 2.30 1.70 2.17 5.23 6.61 6.38 6.23 6.77 5.67 6.97
2014 10.72 12.40 12.31 12.98 11.28 9.75 9.46 9.88 9.84 10.10 8.36 6.36
2015 3.28 3.10 3.41 4.80 6.52 6.73 5.62 6.21 6.92 5.74 5.25 5.71
2016 5.94 4.47 3.80 2.87 3.25 3.41 3.96 3.03 1.78 2.84 6.41 9.94
2017 13.69 15.36 16.09 16.37 15.26 14.87 15.45 16.34 16.28 17.28 17.30 15.47
2018 12.14 13.71 14.28 16.37 20.16 23.71 25.00 32.13 46.15 45.01 38.54 33.64
2019 32.93 29.59 29.64 30.12 28.71 25.04 21.66 13.45 2.45 1.70 4.26 7.36
2020 8.84 9.26 8.50 6.71  

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM (%)
(ENFLASYON DÜZELTMESİNDE  KULLANILAN ENDEKS)

PRATİK BİLGİLER 
ENFLASYON ENDEKSLERİ 

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  VE DEĞİŞİM ORANI (GENEL Yİ-ÜFE)
ENFLASYON DÜZELTMESİNDE VE DEĞER ARTIŞ KAZANCI HESAPLAMASINDA KULLANILIR

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  (Yİ-ÜFE)  YILLIK DEĞİŞİM



TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR (KAPSAM ) KDV  GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ YERİ (26/04/2014 TARİHLİ RESMİ GAZETE) 

İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE
İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR
TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER

İşlem üzerinden Hesaplanan                 
KDV'nin Tamamı              

(TAM TEVKİFAT)

Hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından
sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

I/C-2.1. 2.1

SERBEST MESLEK FAALİYETİ
ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE
HİZMETLER (GVK 18.Maddesi Kapsamındaki
S.Meslek Kazancı)

İşlem üzerinden Hesaplanan                 
KDV'nin Tamamı              

(TAM TEVKİFAT)

GVK18.Md kapsamına giren teslim ve hizmetleri alan kişi,
kurum ve kuruluşlar

I/C-2.1.2.2. 

KİRALAMA İŞLEMLERİ
İşlem üzerinden Hesaplanan                 

KDV'nin Tamamı             
(TAM TEVKİFAT)

Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde
KDV mükellefiyetinin bulunmaması, kiracının gerçek
usulde KDV mükellefi olması,şartlarının birlikte varolması
halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan
edilecektir.

I/C-2.1.2.3. 

 REKLAM VERME İŞLEMLERİ
İşlem üzerinden Hesaplanan                 

KDV'nin Tamamı              
(TAM TEVKİFAT)

Reklam hizmeti verenlerin Katma Değer Vergisi 
mükellefi olmamaları halinde, reklam hizmeti alanlar 
tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

I/C-2.1.2.4 .

YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA
EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-
PROJE HİZMETLERİ

Yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı,
rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor
tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil
hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi,
toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat
işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-
soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi,
tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım,
dekorasyon, restorasyon, çevre düzenlemesi, dekapaj, sondaj,
yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu
işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat
işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları
halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) Ayrıca, yapım
işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan,
proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar
uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri
hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız
olarak verildiği takdirde Tebliğin 3.2.2. bölümü Etüt, Plan-
Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler
kapsamında değerlendirilecektir. Öte yandan, yüklenicileri
tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere
(taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım
işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa
edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden tevkifat
yapılması gerekmektedir.

İşlem üzerinden Hesaplanan                 
KDV'nin 3/10'u                   

(01.10.2017 den itibaren)                     
(KISMİ TEVKİFAT)

 AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR 
(Tebliğin I/C-2.1.3.1 /b bölümünde sayılanlar) I/C-2.1.3.2.1.

ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK,
DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ



Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje, Teknik,
ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık,
müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir.

Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen
mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita
(kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her
ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu
bölüm kapsamında değerlendirilecektir. Herhangi bir
teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da
hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca
belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık
hizmeti kapsamında değerlendirilecektir.

Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı
mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile
ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.)
verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına
girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık
hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan
sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte
yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği
takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat
uygulanacaktır.

Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen
gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve
benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin
hizmet alımları da tevkifata tabidir Ancak, yazılı ve
görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri
hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri
kapsamında değerlendirilmeyecektir.

MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE
TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM
HİZMETLERİ
AŞAĞIDA sayılanlara (Tebliğin I-C -2.1.3.1/b
bölümnde sayılanlar) ait veya bunlara tahsis edilen ve
faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine,
teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım
hizmetleri tevkifat kapsamındadır.

İşlem üzerinden Hesaplanan                 
KDV'nin 5/10'u               

(KISMİ TEVKİFAT)

 AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR 
(Tebliğin I/C-2.1.3.1/b  bölümünde sayılanlar)

I/C-2.1.3.2.3.

YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON
HİZMETLERİ

I/C-2.1.3.2.2.
İşlem üzerinden Hesaplanan                 

KDV 'nin 9/10'u            
(KISMİ TEVKİFAT)

 AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR 
(Tebliğin I/C-2.1.3.1 /b bölümünde sayılanlar)



Yemek servis hizmetleri; Aşağıda sayılan idare, kurum
ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri,
misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını 
kapsamaktadır. 

İşlem üzerinden Hesaplanan                 
KDV'nin 5/10'u             

(KISMİ TEVKİFAT)

 AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR 
(Tebliğin I/C-2.1.3.1 /b bölümünde sayılanlar)

I/C-2.1.3.2.4. 

 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ
Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli
statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması
gerekmektedir.
Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve
kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir.
Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi
safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde,
sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu
kabul edilecektir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının
tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların
işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde
bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti
alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi
karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların
varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu
sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik
şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit
edilecektir.

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 9/10'u             
(KISMİ TEVKİFAT)

 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR            

(Tebliğin I/C-2.1.3.1/b  bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.2.5. 

İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu
hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları
kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen
işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.
Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin
hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
 YAPI DENETİM HİZMETLERİ

Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen
yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları
denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda
değerlendirilecektir. Tevkifat yapmakla sorumlu
tutulanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde bedelin
kamu kurumları aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat,
hizmeti satın alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası
düzenlenen tarafından uygulanacaktır. Kamu kurumları
tarafından bizzat satın alınmayan yapı denetim
hizmetlerine ilişkin bedellerin, bunlar adına açılan
hesaplardan ödenmesi nedeniyle sorumlu sıfatıyla KDV
tevkifatı yapmaları söz konusu değildir.

Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit
tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine
ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi
(arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat
sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket
edilecektir. Ruhsat sahibinin (Tebliğin I/C-2.1.3.1/a ve
b bölümünde sayılanlar) bölümü kapsamında olması
halinde, tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis
edilecektir.

FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE
KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI
DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK
HİZMETLERİ

Genel Tebliğin, ( I/C-2.1.3.1/a ve b bölümünde
sayılanlar) bölümünde Belirtilen ve Fason Olarak
Yaptırılan TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ,
ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU
İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 KDV 
'nin 5/10 'u           (KISMİ 

TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR        

(Tebliğin I/C-2.1.3.1/a ve b  bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.2.7

TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ
BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ

Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist
kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/
mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden
aldıkları komisyonlar genel oranda KDV’ye tabidir. Bu
kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan
işletmeler tarafından komisyon tutarına ait KDV
üzerinden tevkifat uygulanacaktır.

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 9/10'u               
(KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR        

(Tebliğin I/C-2.1.3.1/a   bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.2.8.

SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE
İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ

Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil);
- sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları 
ve panolarının kiralanması dahil)
 suretiyle reklâm gelirleri,
- spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin 
yayınlanması suretiyle yayın geliri,
- toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp 
isminin kullanılmasına izin verilmesinden
 dolayı isim hakkı geliri elde etmektedirler.
Spor kulüplerinin genel oranda KDV’ye tabi olan bu 
gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan
 KDV’nin 9/10’u işlemin muhatapları (reklâm hizmeti 
alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, 
isim hakkını kullananlar vb.) tarafından tevkifata tabi 
tutulacaktır.

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 9/10'u             
(KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR             

(Tebliğin I/C-2.1.3/a- b bölümünde sayılanlar)
 I/C-2.1.3.2.9.

TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM
HİZMETLERİ

İşlem üzerinden 
Hesaplanan KDV'nin 

9/10'u                         
(KISMİ TEVKİFAT)

 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR            

(Tebliğin I/C-2.1.3.1/a ve b bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.2.6.



Bina temizliği, sokak temizliği, sağlık kuruluşlarının
hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve
imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, park
ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, haşere
mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının
temizliği ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler
tevkifat uygulaması kapsamındadır.                                                                                                            

Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri
dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü
mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina
içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir.

Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların
temizlettirilmesi veya yıkattırılması da 
temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge
gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması
sırasında tevkifat uygulanmayacaktır. Sorumlu tayin
edilenlerin park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar,
refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı,
bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak
hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin
hizmet alımları, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ

Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir
güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri
servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık
hizmeti alımları girmektedir. Söz konusu hizmetin,
tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp
yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem
tesisine engel değildir. Servis hizmetinin, personel veya
öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak
suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme
yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas
olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden
yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına
düzenlenmesi gerektiğinden tevkifat uygulanmayacaktır.
Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar
adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması
kapsamında işlem tesis edilecektir.

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 5/10'u             
(KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR              

(Tebliğin I/C-2.1.3.1 /a-b bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.2.11.

HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ

Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi,
risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog,
afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz,
kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda,
takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve
tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz
yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi
baskılar dahil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya
sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit
evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm
kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Üretimde
kullanılacak kağıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı
maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi
veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir.
Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde
olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa
sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında
tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin
veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter
ve benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında
değerlendirilmeyecektir.

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 5/10'u               
(KISMİ TEVKİFAT)

 AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR 
(Tebliğin I/C-2.1.3.1/b  bölümünde sayılanlar)

I/C-2.1.3.2.12.

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 7/10'u               
(KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR               

(Tebliğin I/C-2.1.3.1.1/a-b bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.2.10.



KÜLÇE METAL TESLİMLERİ
Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko,
alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk
üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan
teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan
sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.
Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve
üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat
uygulanacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak
teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek
faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla
temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”
açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük
beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Cevherden
üretim yapanlar ise düzenlenecek faturada 
“Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden
tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek
suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem
yapabileceklerdir. 
Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde
edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler
dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin
teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot
teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak
değerlendirilecektir. 
Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat
uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum,
mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip
etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve 
ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı 

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 5/10'u             
(KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR              

(Tebliğin I/C-2.1.3.1/a-b bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.3.1.

BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM ve KURŞUN
ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ
Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından,
alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından
mamul, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen
ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara
tesliminde, (5/10) oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır. Bunların, ilk üreticileri (cevherden
üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde
tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri
ise tevkifata tabi olacaktır. İthalatçılar tarafından
yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından
düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan
ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin
fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer
verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise
düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal firmamızca
cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”
açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat
uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir. Tevkifat
kapsamına, bakır ve alaşımlarından, çinko ve
alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve 
alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin,
profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri ile kurşun ve
alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka,
folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun
monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir.
Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların
tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir  Bu 

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 KDV 
'nin 5/10'u             (KISMİ 

TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR              

(Tebliğin, I/C-2.1.3.1/a-b bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.3.2. 

HURDA VE ATIK TESLİMİ

Genel Tebliğin, I/C-2.3.3.3.2. bölümünde Hurda ve
atıklar sayılmıştır.

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 5/10'u               
(KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR              

(Tebliğin ,I/C-2.1.3.1.2/a ve b bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.3.3.

METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT
VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE
EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ



Söz konusu ürünlerin teslimleri, KDV Kanununun (17/4-
g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda (%18)
KDV’ye tabi bulunmaktadır. Bunların, ithalatçıları
tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki
safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.
İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı
(ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim
edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden
tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata
ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer
verilecektir. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam
hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip
işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve
atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik,
kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında
hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık,
çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat
uygulaması kapsamındadır.

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 9/10'u                 
(KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR              

(Tebliğin I/C-2.1.3./a ve b bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.3.4.

PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM
POST VE DERİ TESLİMLERİ

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını
belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
(II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları
kapsamına giren ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması
kapsamındadır. Buna göre; kütlü ve elyaf pamuk, linter
pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops
haldeki tiftik, yün ve yapağı, Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya
karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint,
Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03
pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan
ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin,
tesliminde tevkifat uygulanacaktır. 

İşlem üzerinden 
Hesaplanan                 

KDV'nin 9/10'u                
(KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR              

(Tebliğin I-C-2.1.3./a ve b bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.3.5.

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ

Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde
tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından
yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından
düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan
ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin
fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer
verilecektir. Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk
madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk,
odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde
biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık,
marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve
kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve
benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri
tevkifat uygulaması kapsamındadır. Öte yandan, tomruk,
odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan;
mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi,
sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri
ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. 

İşlem üzerinden 
Hesaplanan KDV 'nin 5/10 
'u                            (KISMİ 

TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR              

(Tebliğin I/C-2.1.2.1/a ve b bölümünde sayılanlar)
I/C-2.1.3.3.6.



UYARI !!!!!!

Kalkınma ve Yatırım  ajansları

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 9. maddesine göre yapılacak KDV Tevkifatları (2) Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir. KDV Mükellefleri tarafından (1) KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır.

Payları Borsa İstanbul (BİST)  A.Ş. de  işlem gören  Şirketler,

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde KDV Tevkifat Uygulaması 01/05/2012 tarihinden itibaren KALDIRILMIŞTIR.

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR  ( KDV GENEL UYGULAMA  TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1)

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Bankalar,

KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen 
Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları TEVKİFAT kapsamında DEĞİLDİR.





2019 YILI BEYANI  İÇİN 

GELİRİN TÜRÜ İLGİLİ MADDE BEYAN DURUMU

Kurumlardan elde edilen kar payları (Karın sermayeye ilavesi suretiyle elde 
edilenler hariç)

Md. 75/1, 2, 3, Md.22, 
Md.86

Kar payının yarısı  düşüldükten sonra toplam 
2019 Gelirleri 40.000,-TLyi aşıyorsa 
tamamı beyan edilecektir.

Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri Md.75/7,Md.86/1-d
2019  için 2.200.- TL yi  aşarsa, tamamı 
beyan edilecektir.

Adi komandit şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kar payı Md.75/2 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde 
edilen bedeller Md.75/8 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir 
ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar Md.75/9 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri Md.75/10 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar 
mükellef kurumların, indirim ve kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve 
fon payı düşüldükten sonra kalan kısım Md.75/4 Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri Md.75/7 Hiçbir şekilde beyana tabi değil      p y      ğ  
belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara 
katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları Md.75/12 Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Repo gelirleri Md.75/14 Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payı Md.75/1 Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta 
şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler Md.75/15 Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Ücret Geliri Md.86/1-a
Tek işverenden elde edilmesi koşuluyla 
hiçbir şekilde beyana tabi değil

Telif kazancı Md.18 Hiçbir şekilde beyana tabi değil

Serbest bölgelerde elde edilen kazanç 3218 sayılı Kanun Md.6

      
Sayılı Kanunun Geç.3.maddesindeki şartlara 
göre.

PRATİK BİLGİLER

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER   2019 İÇİN 



PRATİK BİLGİLER

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRLERİN TOPLANMASI

2019 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANLARI İÇİN
Bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil
edileceğine ilişkin açıklamalar aşağıdadır. 

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK GELİRLER (Md.85 ) 

Aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyanname verilecektir. 
• Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar 
• Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar 
• Serbest meslek kazançları 
• 33.000 TL’yi aşan Diğer kazanç ve iratlar .Arizi kazançlar (2019 yılı için)
• Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş Ücretler (Diğer ücretler hariç) 

• Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı 2019 yılı için 40.000 TL’yi aşan tevkif
suretiyle vergilendirilmiş Ücretler,

• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 40.000 TL’yi (2019) aşan Gayrimenkul ve Menkul sermaye iratları, 

• Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (2019 yılı için) 2.200 TL’yi aşan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu
olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,

Gelir Vergisi mükellefli,Ticari ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar ile serbest meslek kazançları ile ilgili
olarak bu faaliyetlerden zarar edilmiş olsa dahi yıllık beyanname vermek zorundadırlar. 

BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER (Md.86) 

Aşağıdaki gelirler için beyanname verilmeyecektir. 

• Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar. 

• Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ve repo gelirleri. (GVK Geç.67)

• Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları.
(GVK Geç.67)

• Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları (GVK Geç.67)

• Kurumların 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançların dağıtımı
dolayısıyla elde edilen kar payları. (GVK Geç.62)

• Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemleri sonucunda elde edilen kar payları. 

• Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

• Toplamı (2019 için) 2.200 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul
sermaye iratları. 
• Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler ile birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki
işverenden alınanların toplamı 40.000 TL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler 

• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı (2019 için) 40.000 TL’yi aşmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratları 

• Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan her nevi tahvil ve hazine bonosu gibi menkul kıymetlerin geri alım veya satım
taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.



PRATİK BİLGİLER

GEÇİCİ İLMÜHABER  (A.Ş’LERDE HİSSİ SENEDİ YERİNE GEÇER)

Türkiye’de faaliyet gösteren Anonim Şirketlerin yaklaşık yüzde 95’i ‘aile şirketi’ olduğu için TTK hükümlerine göre
Hisse senedi bastırmadan muhasebe kayıtlarını tutmaktadırlar. Oysa Gelir Vergisi Kanununa göre A.Ş Hisselerinin
satılmasından doğan “Değer Artışı Kazancı” Vergiye tabidir.
 

Anonim şirketlerde Geçici ilmühaber; ister hamiline ister nama yazılı olsun, hisse senedinin yerini tutmak üzere, bir
ara devre için çıkartılan geçici senetler anlamına gelir.

Geçici ilmühaber, gelecekteki hisse senedinin yerini tuttuğu için pay sahipliği haklarını da içeriyor. Ancak geçici olarak
çıkarılmalarına rağmen, taşıdıkları pay sahipliği hakları geçici nitelikte değil, kalıcı niteliktedir.

Geçici ilmühaberler; hisse senetleri ile değiştirileceği ve onların yerine geçeceği için, biçim ve kapsam yönlerinden,
tıpkı hisse senetleri gibi düzenlenmek zorunda. Hisse senetlerinin ne şekilde düzenleneceği ise, Türk Ticaret Kanunun
413. maddesinde belirlenmiştir. İlmühaberlerin, hisse senetleri ile değiştirilmesi nedeniyle alınan hisse senetlerinin
edinme yani "iktisap tarihi olarak", ilmühaberlerin elde edildiği tarih göz önüne alınır.

Geçici ilmühaber çıkarmak için, herhangi bir kurumdan izin almaya gerek yok. Hisse senedine benzeyen bu
ilmühaberler, herhangi bir matbaada bastırılabileceği gibi, bilgisayarda hazırlanıp çoğaltılması da mümkündür.

Geçici İlmühaberlerin elden çıkartılması durumunda, bundan doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi
Kanunu’nun, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin
uygulanmaktadır. Buna göre; 2006’dan önce edinilen ilmühaberlerin, ‘bir yıl içerisinde’; 1 Ocak 2006’dan itibaren
edinilen ilmühaberlerin ise edinme tarihinden itibaren ‘iki yıl içerisinde’ elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç,
değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır. 

Bu süreler geçtikten sonra (İki yıldan sonra) elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç ise tutarı ne olursa
olsun hiçbir şekilde vergiye tabi tutulmayacaktır. 

Maliye Bakanlığı'nın 232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (23.03.2000 Tarih ve 23998 sayılı Resmi Gazete)
ile yaptığı açıklamaya göre; geçici ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde; Gelir 
Vergisi Kanunu'nun, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

GEÇİCİ İLMÜHABER

…………………………………….SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
……………………………….…………………………………………İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası:

Düzenleme Tarihi                      Seri No                        Sıra No 



ŞİRKETİN : 

Şirketin Toplam Nominal Sermayesi

Toplam Pay Adedi

Bir Hissenin Nominal Değeri

ORTAĞIN : 

Adı Soyadı

Vergi Kimlik Numarası

İkametgah Adresi

Nominal Sermayesi

Hisse Adı

İşbu geçici hisse senedi ilmühaberi, yukarıda bedeli ve toplam tutarı belirtilen hisse senetleri yerine kaim olmak üzere verilmiş olup,
basıldığında asıl hisse senetleri ile değiştirilecektir.

      Bu ilmühaberin muhteviyatında değişiklik gerektiğinde, yenisi düzenlenerek verilecektir.

İşbu nama yazılı belgenin başkalarına devri, şirketimizin devir ile ilgili olarak belge üzerinde yazılı izni ve
devrin pay defterine kaydedilmesi şartı ile geçerlidir.

       Yönetim Kurulu Başkanı                 Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                    Hissedar Ortağın

              Adı Soyadı                                             Adı Soyadı                                         Adı Soyadı

           Şirketin Kaşesi                                       Şirketin Kaşesi

                  İmza                                                         İmza                                                 İmza

                                                            

                                                  



PRATİK BİLGİLER
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI

Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar (Kiracılar), kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Yani işyerinin
kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden vergi keseceklerdir.

Kimlerin vergi kesintisi yapmak zorunda olduğu Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılmıştır. Buna göre işleriyle ilgili olarak yapmış
oldukları ödemelerden vergi kesintisi (tevkifat) yapmak zorunda olanlar şunlardır:

-          Kamu idare ve müesseseleri, 
-          İktisadî kamu müesseseleri, 
-          Sair kurumlar, 
-          Ticaret şirketleri, 
-          İş ortaklıkları, 
-          Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, 
-          Kooperatifler, 
-          Yatırım fonu yönetenler, 
-          Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, 
-          Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden %20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.

Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. Örneğin: 3 aylık veya 2 yıllık işyeri
kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

Ancak, gayrimenkulü kiralayan kiracı mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda
gayrimenkulden elde edilen kira geliri yıllık beyanname ile beyan edilir.

Kiraya verilen gayrimenkulün hem mesken ve hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kiralanan yerin tamamı veya bir kısmı işyeri olarak
kullanıldığı sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olacaktır.

2019 takvim yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin brüt tutarının 40.000 TL’yi aşması halinde, yıllık beyanname verilecektir. Ancak, bu durumda
daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup edilecektir



PRATİK BİLGİLER

GAYRİMENKUL KİRALARINI BANKADAN ÖDEME MECBURİYETİ

Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama)  zorunlu hale getirilmiştir. 

Kiracıların, mal sahiplerine 01/Kasım/2008 tarihinden itibaren yapacakları kira ödemeleri için kiralanan mülkün konumu itibariyle;

A)  KONUT KİRA ÖDEMELERİ :

1 Kasım 2008 Tarihinden itibaren İkametgah (Konut) olarak kullanılan Gayrimenkuller için Kiracıların aylık 500 TL’nın ve üzerindeki kira ödemelerini Banka veya
Postaneye yatırılacaktır. Bu zorunluluğa uymayanları kira bedeli üzerinden ayrı ayrı % 5 oranında Özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilecek özel usulsüzlük
cezasının alt limit uygulaması yapılacaktır.

B)  İŞYERİ  KİRA ÖDEMELERİ :

İşyeri sahiplerinin kiraya vermiş oldukları, İşyeri. Dükkan, Büro, Fabrika, Atölye vb yerlerin kira tutarları kaç TL olursa olsun (500.- TL’nin altında olsa da) kiracılar
ödemelerini Banka veya PTT vasıtası ile mal sahiplerine göndermek zorundadır. 

268 sayıl Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; İşyeri kira ödemelerinde alt limit belirlenmemiştir. 1/ KASIM/ 2008 Tarihinden itibaren 100.- TL kira ödense de elden ve
nakit yapılamayacaktır. Ödemeler Banka veya PTT vasıtası ile yapılacaktır.

C ) DİĞER DÜZENLEMELER

Her bir konut için aylık tutarı 500.-TL' nin altındaki konut kira geliri ile Mahkeme ve İcra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar tevsik zorunluluğu
kapsamında bulunmuyor. Söz konusu ödeme ve tahsilatlar, yukarıda belirtilen kurumlar (Mahkeme,İcra) tarafından düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile
tevsik edilebilecektir. 

Buna göre, söz konusu kurumlar aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler
karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Ayrıca Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan
ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda değerlendirilecektir. 

Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere özel
usulsüzlük cezası kesilecektir 



PRATİK BİLGİLER

VERGİ LEVHASI TASDİKİ
Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi
tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır. 



VUK Md.177/1. VUK Md. VUK Md.
Bend Satış 177/2. Bend 177/3. Bend

2020 513 VUK  GT 280,000 TL 390,000 TL 140,000 TL 280,000 TL

2019 504 VUK  GT 230,000 TL 320,000 TL 120,000 TL 230,000 TL

2018 490 VUK  GT 190,000 TL 260,000 TL 100,000 TL 190,000 TL
2017 476 VUK  GT 170,000 TL 230,000 TL 90,000 TL 170,000 TL
2016 460 VUK  GT 168,000 TL 230,000 TL 90,000 TL 168,000 TL
2015 442 VUK  GT 160,000 TL 220,000 TL 88,000 TL 160,000 TL

Yıllar
VUK Genel Tebliğ  

NO
VUK Md.177/1. 

Bend Alış 

VUK Md. 177-2.Bend; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (Hizmet işletmeleri) uğraşıp da bir yıl içinde elde
ettikleri gayri safi iş hasılatı 140.000.- TL yi (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar; 

VUK Md. 177-3.Bend; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş
hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 280.000.-TL’yi (513  Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar;

2020 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

PRATİK BİLGİLER

DEFTER TUTMA HADLERİ 

VUK Md. 177-1.Bent ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:

* Yıllık Alış tutarı 280.000.-TL yi (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,

* Yıllık Satış tutarı 390.000.-TL yi (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar, 



TELİF KAZANCI ELDE EDENLER İSTİSNA KAPSAMINA GİREN ESERLER

Müellif (kitap yazan, kitap hazırlayan kimse, yazar) Roman, Şiir, Öykü (Hikaye), Makale, Bilimsel araştırma ve İnceleme, Röportaj v.b
eserler

Mütercim (Çevirmen) Başka dillerden yapılan tercüme

Heykeltıraş Taş, tunç, bakır, kil, alçı, ağaç, plastiklerden  yapılan heykel ve benzerleri

Hattat (Güzel yazı yazma sanatı ) Güzel yazılar, tezhipler (yaldızlama, boyama, süsleme işi yapanlar

Ressam (Resim yapan kişi) Her türlü resim, desen, pastel, gravür, kaligrafi, serigrafi gibi çok çeşitli ürünler

Bestekar Her çeşit sözlü ve sözsüz musiki eserler

Bilgisayar Programcısı Bilgisayarlarda kullanılan her çeşit  yazılım

Mucit (Yeni bir buluş ortaya koyan, yaratan kişi ) Tescili yada patente bağlanan buluşlar ve icatlar.

Fikir ve sanat eserleri İlim ve edebiyat eserleri, Musiki eserleri, Güzel sanat eserleri, Sinema eserleri

Yukarıda sayılanların yasal mirasçıları. Yukarıdakilerin tamamı

2- Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

3- Telif hakları nedeniyle yapılan ödemelerden GV stopajı  (% 17 )yapılır.  Ayrıca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi  verilmez.

4- Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren (Telif kazançları) kişilere
yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi stopajına esas olan miktar üzerinden % 18 oranında KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan ederek
ödeyeceklerdir. 

PRATİK BİLGİLER

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA (TELİF KAZANÇLARI) İSTİSNA (GVK .Md.18)

1- Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.



PRATİK BİLGİLER

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER

YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERE TAM TASDİK  YAPTIRILMASI 
ZORUNLU DEĞİLDİR.

30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No'lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile
bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, "A Kapsam" başlığı altında;
"Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz
konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik 29 No lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı
bölümünde;

"18 sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan
düzenleme uyarınca mükellefler diledikleri takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir."
ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın istemeleri halinde tam
tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporu Düzenlenmesi Zorunlu İşlemleriyle İlgili Hadler:

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerdeki hadler 03/03/2005 tarih ve 25744
sayılı 37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ ile 2004 yılı rakamları açıklanmıştır. İzlenen yıllar dikkate alınarak
yeniden değerleme oranlarınca artırılır. 

A-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ
 (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE HAKKI  DOĞURAN İŞLEM

KDVK MD.11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

KDVK MD. 29/2

KDVK MD 11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın)

B-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ  İADELERİNDEK İLİMİTLER



PRATİK BİLGİLER
AMORTİSMAN ORANLARI 

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı 
Ömür (Yıl)

Normal 
Amortisman 

Oranı
1. Binalar

1.1.

Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve 
sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, 
yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro 
ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor 
sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete 
mahsus ev, apartman ve emsali binalar

1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 %2.00
1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap  (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali  püskürtmek 

suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 %3.03
1.1.3. Ahşap, kerpiç  20 %5.00

1.1.4.
Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, 
gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 %6.66

1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve 
prefabrik yapılar 10 %10.00

  1.1.6.   Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 %6.66
1.1.7. Sarnıç ve benzerleri 50 %2.00
1.1.8. Tanklar

1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %6.66
1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 %10.00
1.1.8.3. Diğer tanklar 15 %6.66

1.2.

Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, 
pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar

1.2.1. Beton, kargir, demir, çelik 40 %2.50
1.2.2. Yarı kargir 25 %4.00
1.2.3. Ahşap 15 %6.66
1.2.4. Kerpiç 10 %10.00
1.2.5. Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 %10.00

1.2.6.

Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak  çelik civatalar ile 
monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir 
konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 

4 %25.00

1.3. Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 %2.00
1.4. İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 %2.00
1.5. Gergili membran sistemleri 6 %16.66

2.

Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su 
yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait 
lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar 
(Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları 
ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve 
parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye 
yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar

15 %6.66

2.1.
Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara 
benzeyen yollar) 8 %12.50

3. Demirbaşlar

  3.1.     

İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, 
masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim 
araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma 
gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)

5 %20.00

3.2. Televizyonlar 5 %20.00
  3.3.     Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 %33.33

3.4. Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 %50.00
3.5. Kasalar

3.5.1. Plastik kasalar 5 %20.00
3.5.2. Tahta kasalar 2 %50.00

3.5.3.
Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya 
yarayan kasalar 50 %2.00

3.6. Paletler
3.6.1. Basit tahta palet 2 %50.00
3.6.2. Plastik palet 5 %20.00

3.6.3.
Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı 
keresteden imal edilmiş ahşap palet 8 %12.50

3.7.
Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller 
(Palplanşlar) 3 %33.33



3.8. Isıtma malzemeleri
3.8.1. Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) 15 %6.66
3.8.2. Isıtma boruları 15 %6.66
3.8.3. Pompalar 15 %6.66
3.8.4. Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 %5.00
3.8.5. Sıcak hava apareyleri 20 %5.00
3.8.6. Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 %4.00
3.8.7. Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) 15 %6.66
3.8.8. Şofbenler ve kombiler 10 %10.00
3.8.9. Hidroforlar 10 %10.00
3.8.10. Su yumuşatma cihazları 10 %10.00
3.8.11. Genleşme depoları 10 %10.00
3.8.12. Brülörler 15 %6.66
3.8.13. İçten yanmalı motorlar 10 %10.00

    3.8.14.   Soba 5 %20.00
3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri

3.9.1. Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) 15 %6.66
3.9.2. Fan-coil cihazları 15 %6.66

3.9.3. Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) 10 %10.00

3.9.4. Su soğutma grupları 15 %6.66
3.9.5. Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları 15 %6.66
3.9.6. Hava perdeleri 10 %10.00
3.9.7. Havalandırma sistemleri 10 %10.00

3.10.
Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla 
kullanılanlar dahil)

3.10.1. Sebze soyma ve doğrama makineleri 10 %10.00
3.10.2. Et kıyma makineleri 10 %10.00
3.10.3. Mikserler 10 %10.00
3.10.4. Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları 10 %10.00

3.10.4.1. Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar 5 %20.00
3.10.5. Yemek pişirme tencereleri 10 %10.00
3.10.6. Fırınlar 10 %10.00
3.10.7. Kuzine ve yer ocakları 15 %6.66
3.10.8. Bulaşık yıkama makineleri 10 %10.00
3.10.9. Komple soğuk odalar 10 %10.00
3.10.10. Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 %6.66
3.10.11. Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı 10 %10.00

3.11. Merkezi çamaşırhane cihazları

3.11.1. Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 10 %10.00
3.11.2. Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 %6.66
3.11.3. Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri 10 %10.00

3.12. Asansörler (Yük, insan vb.) 10 %10.00

3.13. Medikal malzemeler

3.13.1. Otoklav cihazları 10 %10.00
3.13.2. Buhar Jeneratörleri 10 %10.00
3.13.3. Sterilizatörler 10 %10.00
3.13.4. Oksijen ve azot tüpleri 20 %5.00
3.13.5. Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) 10 %10.00
3.13.6. Basınçlı hava kompresörleri 15 %6.66
3.13.7. Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri 10 %10.00
3.13.8. Laboratuvar cihazları

3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) 5 %20.00
3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 %20.00
3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 %16.66
3.13.8.4. Mikroskoplar 6 %16.66
3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 %20.00

3.13.9.
Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik 
ameliyat robotu v.b.) 5 %20.00

3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 %16.66
3.13.10. Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.) 10 %10.00

      3.13.10.1. Portatif sedye 5 %20.00
3.13.11. Ameliyathane ve sterilizasyon

3.13.11.1. Sterilizatörler 8 %12.50
3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı 8 %12.50
3.13.11.3. Ameliyat masası 8 %12.50
3.13.11.4. Ameliyat lambası 8 %12.50
3.13.11.5. Anastezi cihazı 6 %16.66
3.13.11.6. Elektro koter 6 %16.66
3.13.11.7. Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları 6 %16.66



3.13.11.8. Cerrahi el aletleri 7 %14.28
3.13.12. Radyo terapi cihazı (Linac) 8 %12.50
3.13.13. Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı) 6 %16.66
3.13.14 Kan şekeri ölçüm cihazları 10 %10.00

3.13.15.

Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve 
benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler) 10 %10.00

3.13.16. Hasta simülasyon cihazı 5 %20.00

3.14. Elektrik Malzemeleri

3.14.1. Jeneratörler 10 %10.00
3.14.2. Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) 10 %10.00
3.14.3. Paratonerler 10 %10.00
3.14.4. Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b. 10 %10.00
3.14.5. Transformatörler 10 %10.00
3.14.6. Redröserler 10 %10.00
3.14.7. Akümülatörler 5 %20.00
3.14.8. Akü şarj redresörü 5 %20.00
3.14.9. Şalt cihazları, kontaktörler 3 %33.33
3.14.10. Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri 10 %10.00
3.14.11. Elektrik motorları, elektrik trafoları 10 %10.00

    3.14.12.   
Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç 
sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri 10 %10.00

3.14.13.

Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon 
sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi 
kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.)

10 %10.00

3.14.14.
Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve 
kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler 3 33.33%

3.14.15. Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller 8 12.50%

3.15.
Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane 
eşyası 5 %20.00

3.16. Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 %6.66

3.17. Kaynak makinesi 5 %20.00

3.18. Zincir, halat 3 %33.33

3.19. Ponton 5 %20.00

3.20. Kondansatör 5 %20.00

3.21. Oksijen takımı, oksijen saati 6 %16.66

3.22. Güneş kollektörü 6 %16.66

3.23. Depolama raf sistemleri 10 %10.00

3.24. Çim biçme makinesi 4 %25.00

3.25. Çöp konteynerleri 4 %25.00

3.26. Elektronik güvenlik sistemleri 5 %20.00

3.27. POS cihazları 5 %20.00

3.28. Yangın söndürme cihazları 5 %20.00

3.29. Radyasyon aleti 5 %20.00

3.30. Nem alma cihazları 5 %20.00

3.31. Kart basma makinesi 10 %10.00

3.32. Kart kesme makinesi 10 %10.00

3.33. Zarflama makinesi 10 %10.00

3.34. Projeksiyon cihazı 5 %20.00

3.35. Fotoğraf makineleri ve kamera 5 %20.00

3.36. Ölçüm cihazları 5 %20.00



3.37. Elektronik test cihazları 5 %20.00

3.37.1. İklimlendirme kabini 10 %10.00
3.37.2. Yırtılma test cihazı 10 %10.00
3.37.3. PH metre cihazı 10 %10.00
3.37.4. Işık haslığı ve hava koşulları test cihazı 10 %10.00

3.38. Mekanik test cihazları 7 %14.28

3.39. El ölçü aletleri 4 %25.00

3.40. Hızlı protip makineleri 5 %20.00

3.41. Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 %16.66

3.42. Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri 6 %16.66

3.43. Redüktörler 10 %10.00

3.44.
Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme 
aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri) 10 %10.00

3.45.

Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve 
bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri 10 %10.00

3.46.

Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah 
makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, 
vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test 
çekici ve benzerleri

10 %10.00

3.47. Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar 10 %10.00

3.48.

Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru 
olarak temizlenmesi veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler) 8 %12.50

3.49. Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları

3.49.1. 

Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim 
cihazları, interaktif telekontrolsistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim 
sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b.

5 %20.00

3.49.2. Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları 10 %10.00
3.49.3. Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri 5 %20.00

3.49.4.
Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait 
sistemler 10 %10.00

3.49.5.

Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, 
amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı 
cihazları, uzaktan kumanda cihazlar v.b. 

5 %20.00

3.49.6.

Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video 
konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b. 5 %20.00

3.49.7. Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri 5 %20.00

3.49.8. GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları 5 %20.00
3.49.9. Elektronik optik alet ve cihazlar 6 %16.66

    3.49.10.   Kapalı devre TV sistemi (CCTV) 10 %10.00

3.50. LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b. 10 %10.00

3.51. Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 10 %10.00

3.52. Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler, bariyerler ve bunların benzerleri 10 %10.00

  3.53.     

Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, 
damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot 
bantlama makinesi

10 %10.00

3.54. Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları 8 %12.50

3.55.
Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme 
makineleri 7 %14.28

3.56. Çöp öğütücüler 10 %10.00

3.57. İlaçlama makineleri 8 %12.50

3.58. El kurutma makineleri 5 %20.00

3.59. Elektronik kantar 5 %20.00



3.60. Baskül 6 %16.66

3.61. Hidrolik araç kantarları 15 %6.66

3.62. Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar) 6 %16.66

3.63.
Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik 
bulunan konteynerler) 15 %6.66

3.64.

Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara 
belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve 
bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlar hariç)

7 %14.28

3.65.

Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul 
teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri 
saklama kapları

5 %20.00

3.65.1. Su taşımaya mahsus damacanalar 3 %33.33

3.66.
Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler 
(Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri) 6 %16.66

3.67.
Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir 
yerden bir yere naklinde kullanılanlar) 15 %6.66

3.68. Vidalama makineleri 10 %10.00

3.69. Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 10 %10.00

3.70. Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b. 10 %10.00

3.71. Bayrak, flama, aydınlatma direkleri 15 %6.66

3.72.

Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak 
kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda 
hazır olanlar hariç) 

2 %50.00

  3.73.     
Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. 
ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı) 15 %6.66

  3.74.     Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat) 15 %6.66

  3.75.     
Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan 
tesisler) 24 %4.16

  3.76.     Duvar saati 5 %20.00

  3.77.     Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 5 %20.00

3.78. Otopark sistemleri
3.78.1. Otopark ücretlendirme sistemi 15 %6.66
3.78.2. Otopark yönlendirme sistemi 10 %10.00

  3.79.     Fotoselli kayar kapılar 10 %10.00

  3.80.     LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 15 %6.66

  3.81.     Kartlı geçiş sistemleri 10 %10.00

  3.82.     Yanmaz elbise 5 %20.00

3.83.
Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve 
benzeri) 3 %33.33

3.84.

Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen 
ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri 
amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik 
sistemler de barındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak 
kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar 

7 %14.28

3.85.

Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma 
özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları),  
temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında 
kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri. 

3 %33.33

3.86. Otomatik para çekme makineleri (ATM) 10 %10.00

3.87. Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler 3 %33.33

3.88. Basınç odaları 10 %10.00

3.89. Süs bitkileri 5 %20.00

3.90. Modüler sistem tuvalet 10 %10.00



3.91. Su arıtma cihazları 5 %20.00

3.92. Masaj koltukları 5 %20.00

3.93. Dijital baskı makinesi 10 %10.00

3.94.
İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık 
kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri 2 %50.00

3.95. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar 5 %20.00

4. Bilgi sistemleri

4.1. Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 %25.00

4.2.

Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik 
teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama 
kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi 
kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk 
sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı 
kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez)

4 %25.00

4.3. Bilgisayar yazılımları 3 %33.33

  4.4.     
Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı 
elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları 5 %20.00

  4.5.     Data koruma kasası 12 %8.33

5.

Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, 
fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri 5 %20.00

5.1. Ödeme kaydedici cihazlar 5 %20.00
6. Taşıma araçları 

6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) 5 %20.00
6.2. Otobüs, Minibüs, Midibüsler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5 %20.00
6.3. Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 %25.00
6.4. Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 %20.00
6.5. Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 %25.00
6.6. Bisikletler ve at arabaları 4 %25.00

6.7.
Kendinden hareketli yük arabaları  (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve 
forkliftler,krikolar v.b. dahil) 4 %25.00

6.7.1. Taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar, robotlu yükleme sistemleri 5 %20.00

6.8. Çekiciler (Transpaletler dahil) 5 %20.00
6.9. Demiryolları araçları ve lokomotifler 15 %6.66

6.10. Deniz  araçları

6.10.1. Yük ve yolcu gemileri 18 %5.55
6.10.2. Tankerler ve frigorifik gemiler 8 %12.50
6.10.3. Kayık ve mavnalar 5 %20.00
6.10.4. Ağaç tekne 8 %12.50
6.10.5. Deniz motorları 8 %12.50
6.10.6. Şişme bot 5 %20.00

    6.10.7.   Kurtarma gemileri 20 %5.00
6.10.8. Römorkör 14 %7.14

6.10.9. Acenta botları (pilot botlar) 12 %8.33

6.10.10. Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı 15 %6.66

6.10.11. Balık Nakliye Gemisi 10 %10.00

6.11. Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar 15 %6.66

  6.12.     Uçak ve helikopterler 10 %10.00

6.12.1. Uçak simülatörleri 10 %10.00

6.13. Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı römorklar dahil) 6 %16.66

6.14. Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri 10 %10.00
6.14.1. Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı 15 %6.66

6.15. Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları 7 %14.28

  6.16.     

Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, 
vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, 
yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve 
benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış 
arabalar ve bunların benzerleri)

7 %14.28

    6.16.1.   Çöp temizleme araçları ve ekipmanları     
      6.16.1.1. Çöp temizleme araçları 5 %20.00
      6.16.1.2. Çöp temizleme araçları ekipmanları 3 %33.33



6.17.

Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık 
maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el 
arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen 
taşıma arabaları ve bunların benzerleri.

3 %33.33

7. Tarım

7.1. Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar 25 %4.00

7.2.
Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, 
ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) 20 %5.00

7.3.
Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer 
yerler 10 %10.00

7.4.
Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri  ve bunlar 
gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat 5 %20.00

7.4.1.
Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman 
takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları 5 %20.00

7.4.2. Kırkım makinesi 5 %20.00
7.4.3. Gaga kesme makinesi 5 %20.00
7.4.4. Krema makinesi 5 %20.00
7.4.5. Tavuk yolma makinesi 5 %20.00
7.4.6. Budama makinesi 5 %20.00
7.4.7. Motorlu el testeresi 5 %20.00
7.4.8. Meyve tasnif makinesi 5 %20.00
7.4.9. Buzağı emzirme makinesi 5 %20.00

7.4.10.

Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için 
kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş, 
motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri

10 %10.00

7.5. Mandıralar 7 %14.28
7.6. Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.) 5 %20.00
7.7. Atlar 

7.7.1.
Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük 
olanlar) 18 %5.55

7.7.2. Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.) 10 %10.00
7.8. Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 %20.00
7.9. Arılar 5 %20.00

7.10. Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 %50.00

7.11. Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar 10 %10.00

7.11.1. Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.) 5 %20.00

7.12. Deniz ve tatlı su balıkları 5 %20.00

7.13. Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.) 5 %20.00

7.14. Ekili ve dikili araziler, tesisler

7.14.1. Zeytinlikler 50 %2.00
7.14.2. Dutluklar 40 %2.50
7.14.3. Fındıklıklar 25 %4.00
7.14.4. Süs ağaçları, güllükler 20 %5.00
7.14.5. Bağlar 20 %5.00
7.14.6. Narenciye ağaçları 25 %4.00
7.14.7. Şeftali ağaçları 10 %10.00
7.14.8. Kayısı, erik, badem ağaçları 25 %4.00
7.14.9. Elma, armut, ayva, incir ağaçları 25 %4.00
7.14.10. Vişne, kiraz ağaçları 20 %5.00
7.14.11. Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları 40 %2.50
7.14.12. Sair meyveli ağaçlar 10 %10.00

    7.14.13.   Seralar     

7.14.13.1.
Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama 
makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri) 5 %20.00

      7.14.13.2. Cam örtü malzemeli seralar 15 %6.66

      7.14.13.3. Plastik örtü malzemeli seralar 3 %33.33

      7.14.13.4. Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar 15 %6.66

      7.14.13.5. Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar 20 %5.00

      7.14.13.6. Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar 10 %10.00

      7.14.13.7. Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği 3 %33.33

      7.14.13.8. Kaya yünü yatağı 2 %50.00



7.14.13.9.

Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, 
ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, 
enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama 
pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar 

10 %10.00

7.14.14. Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.) 10 %10.00
7.14.15. Kanal ve kanaletler 10 %10.00
7.14.16. Derin kuyular 15 %6.66
7.14.17. Sağım tesis ve makineleri 5 %20.00
7.14.18. Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri 5 %20.00
7.14.19. Çırçırlama ve delintasyon tesisleri 5 %20.00
7.14.20. Yoncalık tesisi 3 %33.33
7.14.21. Korunganlık tesisi 2 %50.00
7.14.22. Suni çayır mera tesisi 3 %33.33
7.14.23. Çam fıstığı tesisi 50 %2.00
7.14.24. Kavaklık tesisi 10 %10.00

8.

Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak 
çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin 
diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00

8.1. İzabe potaları 2 %50.00
8.2. Madeni emniyet şapkaları (Baretler) 3 %33.33

8.3.

Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, 
su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, 
kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak 
aydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler

10 %10.00

9. Petrol ve gaz sanayi

9.1.

Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol 
ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların 
kapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi 
işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler

6 %16.66

9.1.1. Pompaj çubuklarından emiciler 3 %33.33

9.2.

Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol 
ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğal 
gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren 
kuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan 
iktisadi kıymetler.

14 %7.14

9.2.1. Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan) 2 %50.00

9.3.
Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer 
unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66

9.3.1. Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 2 %50.00

9.4.
Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi 
kıymetler 9 %11.11

    9.4.1.   Sıvı gaz buharlaştırıcılar 9 %11.11

10.

İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve 
yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve 
demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî kıymetler (Aşağıdaki 
sınıflarda sayılanlar hariç)

6 %16.66

  10.1.     İnşaat kalıpları ve iskeleler     

    10.1.1.   Ahşap inşaat kalıpları 5 %20.00
    10.1.2.   Tünel kalıplar 15 %6.66
    10.1.3.   Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler 20 %5.00

    10.1.4.   
Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında 
kullanılan kalıplar 4 %25.00

    10.1.5.   
İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş 
olanlar) 7 %14.28

    10.1.6.   Ağaç kalaslar 3 %33.33
10.1.7. Demir veya çelik inşaat kalıpları 7 %14.28

  10.2.     
İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme 
makinesi 8 %12.50

  10.3.     
Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum 
değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi 15 %6.66

  10.4.
İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, 
ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi) 6 %16.66

  10.5. Kazık çakma makinesi 8 %12.50

11.
Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu 
mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66

12.

Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker 
pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66



13. Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66

14.

Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, 
süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç 
gereçler *

8 %12.50

15. Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 %6.66

16.
Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde 
kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 %6.66

16.1.

Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 
(evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör 
vb. )

10 %10.00

17.

Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı 
sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi 
kıymetler

12 %8.33

17.1. Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar 3 %33.33

  17.2.     Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50

17.3.
Hayvansal yağ ve kemik hammaddesi kullanılarak elde edilen don yağı, don 
yağı asidi, et ve kemik unu imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 6 %16.66

18.

Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri 
dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve 
özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda 
tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, 
balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler

4 %25.00

18.1.
Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan 
iktisadi kıymetler 5 %20.00

18.2. Cam şişeler 3 %33.33

18.3. Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 %12.50

19.

Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo 
tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler

15 %6.66

20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı

20.1.
Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde 
kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50

    20.1.1.   Nakış makineleri 5 %20.00
20.2. Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler 10 %10.00

20.3.

Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin 
hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin 
çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, 
örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel 
kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş 
tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00

20.4.

Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil 
Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, 
saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön 
yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile 
fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu 
çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için 
fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, 
düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, 
dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan 
iktisadi kıymetler

8 %12.50

20.5.

Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil 
ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil 
ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı 
malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik 
giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

8 %12.50

20.5.1.
Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve 
ölçüm sistemleri 10 %10.00

20.6.

Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri 
ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların 
tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan 
iktisadi kıymetler

8 %12.50

20.7.

Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla 
ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana 
makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı 
burgu sargı makineleri ve benzeri makineler) 

8 %12.50

20.8.
Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, 
tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00



20.9. Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8.33

20.1
0.

Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, 
şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50

  
20.1
1.     

Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi 
makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi 10 %10.00

  
20.1
2.     Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar) 10 %10.00

21.

Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve 
dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50

21.1.

Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, 
cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, 
merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), 
odistile ve obidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda 
kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar

3 %33.33

21.2.

Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem 
doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı suppozituar makinesi, 
harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul 
kapatma-doldurma makinesi

3 %33.33

21.3.

Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins 
filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre 
cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan 
laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet 
ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan 
kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan 
klişe, kalıp ve hususi bıçaklar

2 %50.00

22. Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10.00

23. Ağaç ürünleri imalatı 

23.1. Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri 6 %16.66

23.2.

Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması 
da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap 
kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin 
üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00

23.3.

Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, 
beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik tamamlama işlemleri 
için kullanılan iktisadi kıymetler ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin 
yeniden kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki 
buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında kullanılan 
kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç)

13 %7.69

23.4.

Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri 
İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf 
gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya 
değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.

10 %10.00

    23.4.1.   

Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, 
otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü 10 %10.00

23.5.
Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler 10 %10.00

  23.6.     
Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk 
klişeler 2 %50.00

24.

Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya 
yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda 
kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve 
elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin 
görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında 
kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00

24.1. Metal ofset baskı makinesi 10 %10.00

25.

Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi 
ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda 
kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların 
imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas 
fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal 
etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi 
fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi 
düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)

10 %10.00



25.1.
Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, 
filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) 5 %20.00

25.1.1.
Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta 
bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar) 4 %25.00

25.1.2. Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar 8 %12.50
25.1.3. Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar 5 %20.00
25.1.4. Seyyar dalgıç pompa motorları 5 %20.00
25.1.5. Paneller ve panel cihazları 10 %10.00

25.1.6.
Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve benzerlerinden 
oluşan hatlar 10 %10.00

25.1.7. Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları 5 %20.00

25.2.
Enstrümanlar  ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan 
tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) 10 %10.00

25.3. Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı 5 %20.00

25.4.

Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı sirkülasyonda 
olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, 
konteyner gibi taşıma ekipmanları

3 %33.33

25.5.
Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılan 
tesisler 10 %10.00

25.6. Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00

25.7. Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66

25.8. Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10.00

25.9. Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10.00

25.1
0. Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları 5 %20.00

25.1
1.

Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, 
vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa mürekkebi ve macun imalatı, 
eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve 
deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet 
malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri

10 %10.00

25.1
2. Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8.33

25.1
3.

Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme 
makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, 
poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, 
pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri 

6 %16.66

25.1
4.

EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, 
ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı 
iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadî kıymetler

25.14.1. Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları 12 %8.33
25.14.2. Kalıplar 7 %14.28
25.14.3. Blok makineleri 9 %11.11
25.14.4. Buhar kazanları 15 %6.66
25.14.5. Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar 10 %10.00
25.14.6. Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları 6 %16.66
25.14.7. Alev test cihazları 5 %20.00

26.

Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, 
mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik malzemeler 
ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik 
veya işlemden geçirilen kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden 
oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi 
kıymetler ve benzerleri

10 %10.00

  26.1.     

Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan 
iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve 
şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör 
bant üretim hattı

10 %10.00

  26.2.     

Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, 
damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni 
levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *

4 %25.00

27.

Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin 
kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler 

10 %10.00

  27.1.     

Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan 
iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif 
basınç ünitesi ve ekipmanları vb.

7 %14.28



  27.2.     

Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga 
aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri  ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar * 4 %25.00

27.3. Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar 5 %20.00

27.4.

Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim 
makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık 
ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık 
ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler

10 %10.00

28. Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve 
28.1. Fırınlar

28.1.1. Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları 10 %10.00
28.1.2. Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları 7 %14.28
28.1.3. El imalatı züccaciye fırınları 5 %20.00
28.1.4. Cam suyu (Slikat) fırınları 4 %25.00
28.1.5. Cam üretim potaları 3 %33.33

28.2. Üretim ve işleme makineleri
28.2.1. Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı 10 %10.00
28.2.2. Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı 5 %20.00
28.2.3. Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve 

teçhizatı 8 %12.50
28.2.4. Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları 5 %20.00

  28.3.     
Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin 
iktisadi kıymetler     

    28.3.1.   Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları 15 %6.66
    28.3.2.   Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri 10 %10.00
    28.3.3.   Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar 10 %10.00

  28.4.     Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar 5 %20.00

  28.5.     
Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi 
özel alet ve cihazlar * 3 %33.33

29.

Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda 
kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her 
türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler 
hariç)

20 %5.00

29.1. Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66

29.1.1. Plastik kalıplar 2 %50.00
29.1.2. Çelik sac kalıplar ve ayraçlar 5 %20.00

29.2.
Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker 
tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası) 2 %50.00

29.3.
Çimento üretiminde  kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su 
pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü 10 %10.00

30.

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, 
yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır 
beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi 
toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

30.1.

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine 
ve Teçhizatlar: Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, 
kurutmalar, fırınlar v.b.

15 %6.66

30.2.

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yardımcı 
Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz 
karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma 
giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok 
arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım 
makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme 
makineleri, dekorlama hatları v.b.

8 %12.50

30.3.

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Kalite Kontrol 
Sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, 
elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, 
proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları v.b.

7 %14.28

30.4.
Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yüksek 
Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri) 6 %16.66

31. Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı 



31.1.

Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve 
hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, 
saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, 
alaşım haline getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve 
dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının 
imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00

31.1.1.

Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, 
kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm  cihazları, dökümler gibi özel aletler * 7 %14.28

31.2.

Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri 
de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda 
arazi düzenlemeleri ve özel araçlar *

10 %10.00

31.2.1. Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu 3 %33.33

31.2.2. Kalıplar
31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları 4 %25.00
31.2.2.2. Çelik kalıplar 4 %25.00
31.2.2.3. Sert metal kalıplar 5 %20.00
31.2.2.3. Saç parça kalıpları 5 %20.00
31.2.2.4. Plastik kalıplar 4 %25.00
31.2.2.5. Cam kalıplar 5 %20.00
31.2.2.6. Strofor kalıpları 7 %14.28

31.2.2.7.

Döküm kalıplar 7 %14.28

31.2.2.8.
Denge ağırlığı kalıpları 4 %25.00

      31.2.2.9. Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları 6 %16.66

31.3.

Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen 
demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin 
yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat 
kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın 
kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir 
karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve 
aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan 
özel araçlar *

10 %10.00

31.4.

Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal 
fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir 
içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle 
çalışmayan ısıtma cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

12 %8.33

31.4.1.

Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme 
aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı, dökümler ve dönüştürülebilir 
konteynerler gibi özel araçlar *

3 %33.33

31.5.

Metal Yüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan İktisadi Kıymetler: Bu 
işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden 
önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir 
bulunması ve yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama 
işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması, yüksek 
basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu 
malzemelerin uygulanması için gerçekleştirilen işlemleri ve bunların 
benzerlerini içermektedir.

6 %16.66

31.6.
PVC kapı ve pencere sistemleri ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan 
iktisadi kıymetler 6 %16.66

31.6.1. PVC imal kalıpları 4 %25.00

  31.7.     
Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi 
kıymetler     

    31.7.1.   

Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme 
hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama 
makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı

12 %8.33

    31.7.2.   Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, 
asit regenerasyon hattı  soğuk hadde tesisi  tavlama fırınları  temper haddesi  12 %8.33

  31.8.     Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar 2 %50.00

  31.9.     

Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz 
yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç 
yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması 
işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri

12 %8.33



31.1
0. Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

31.10.1. Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları 2 %50.00

31.10.2. Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları 4 %25.00

31.10.3.

Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını 
sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim 
peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde 
kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların 
yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen 
mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar 
malzemeleri

5 %20.00

31.10.4.

Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve 
kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, 
mamülün istenilen boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler

6 %16.66

31.10.5.

Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler 7 %14.28

31.10.6.

Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda 
kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon 
sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim 
sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme 
sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma 
sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri

10 %10.00

31.10.7.

Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını 
sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, 
haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün 
ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflarda 
sayılanlar hariç)

15 %6.66

32.

Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden 
tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye 
v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden 
makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal 
makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman 
ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, 
elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan 
imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, 
motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal 
makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal 
makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri (Zaviye, daire veya 
helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro 
makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine 
ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri 
imal eden makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.)

20 %5.00

32.1. El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8.33

32.2.

Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik 
toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya 
tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, 
toz boya cihazı ve bunların benzerleri)

10 %10.00

32.3.
Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve 
somun soğuk dövme makineleri 7 %14.28

32.4.
Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik 
özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri 10 %10.00

33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı



33.1.

Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: 
Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait 
makineler, elektrik trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve 
soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan araçlar, 
tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden 
yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, 
lambalar, aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, 
dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman  ve ek parçaları imal 
etmek için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00

33.2.

Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen 
uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol 
sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı 
ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video 
kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, 
elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, 
bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber 
optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların 
benzerlerini imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, 
yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik  iş 
makineleri ve başka bir yerde sınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam 
dışındadır.)

6 %16.66

33.3.
Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler 5 %20.00

34.

Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, 
otobüslerin ve benzerlerinin  montajında kullanılan iktisadi kıymetler 
(Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)

12 %8.33

34.1.

Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, 
döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma araçları gibi özel aletler 
olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *

3 %33.33

34.1.1. Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları 5 %20.00

34.2.

Motorlu araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, 
baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi motorlu araçlara ait aksam, parça 
ve diğer ekipmanların imalatına kullanılan iktisadi kıymetler)

10 %10.00

34.3.
Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi 
kıymetler 8 %12.50

35.

Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli 
ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan araçların ve onların 
parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik 
Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, 
denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının 
üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)

10 %10.00

35.1. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler * 6 %16.66

36. Gemi ve bot yapımı

36.1.

Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil 
edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları 
ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu 
kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve 
ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri ve ekipmanları 
(Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)

12 %8.33

36.2.

Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, 
numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi özel araç olarak 
tanımlanan iktisadi kıymetler *

7 %14.28

36.3.

Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 
36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda 
kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde 
kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen 
ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün 
diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç)

16 %6.25

37. Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri

37.1. Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil) 25 %4.00

37.2. Peronlar 20 %5.00

37.3. Rampalar 10 %10.00

37.4. Kömür ve akaryakıt verme tesisleri 20 %5.00



37.5. Cüruf temizleme tesisleri 5 %20.00

37.6. Bakım, muayene ve temizleme tesisleri 20 %5.00

37.7. Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler) 25 %4.00

37.8. Esas toprak işleri, diğer tesisler 25 %4.00

37.9. Balast 10 %10.00

37.1
0. Tüneller ve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri) 100 %1.00

37.1
1. Menfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve diğerleri) 25 %4.00

37.1
2. Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri 25 %4.00

37.1
3.

Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyerler, 
otomatik bariyerler ve tesisler) 12 %8.33

37.1
4. Mekanik sinyal tesisleri

37.14.1. Kumanda aletleri, blok tesisleri 12 %8.33
37.14.2. Sinyaller, transmisyon tertibatı 16 %6.25

37.14.3.
İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, 
transmisyon hatları 12 %8.33

37.1
5. Trafik merkez idaresi (CTC)

37.15.1. Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları v.b. 10 %10.00
37.15.2. Sinyaller 12 %8.33
37.15.3. Transmisyon hatları ve tesisleri 12 %8.33

37.15.4. Sinyalizasyon kuvvet tesisleri 12 %8.33

37.15.5. Otomatik fren tevfik tertibatı 16 %6.25
37.15.6. Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri 5 %20.00

37.15.7.

Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve 
zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat 
ve hoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri

16 %6.25

37.15.8. Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri 16 %6.25
37.15.9. Telekomünikasyon kuvvet tesisleri 16 %6.25

37.15.10.
Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve 
asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri) 20 %5.00

37.15.11.
Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve 
temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri 10 %10.00

37.15.12. Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler 16 %6.25

37.15.13. Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler 5 %20.00

37.15.14. Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler 16 %6.25

37.15.15. Hurufat ve tertip makineleri 5 %20.00

37.15.16. Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri v.b. 12 %8.33

37.15.17. Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar 20 %5.00

37.15.18.
Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresör, betonyer, elevatör, traktör ve 
benzerleri ile bunların eklentileri) 10 %10.00

37.15.19.

Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, 
tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir 
hatları v.b.

33 %3.03

37.15.20. Yüksek ve orta gerilimli tesisler 33 %3.03

37.15.21. Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri 20 %5.00

37.1
6. Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı 16 %6.25

37.1
7. Diğer mefruşat ve teçhizat 16 %6.25

38.

Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının 
(Demiryolu transit vagonları da  dahil) yapımı ve yenilenmesinde 
kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33

39.

Lokomotif İmalatı: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride 
kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan 
iktisadi kıymetler

11 %9.09



40.
Demiryolu rayları 10 %10.00

40.1. Dekovil hattı 15 %6.66

41.

Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, 
müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon filmi 
ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat 
ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde 
kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33

42.

Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık:  Boru ve nakil araçları vasıtasıyla 
petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan  
özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler

22 %4.54

43. Telefonla verilen iletişim hizmetleri

43.1.

Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak 
yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen telefon hizmetlerinin temin 
edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

45 %2.22

43.2. Merkezde kullanılan yönetim binaları 45 %2.22

43.3.

Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, 
kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi 
kıymetler

10 %10.00

43.4.

Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları 
v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de 
dahildir) 

24 %4.16

43.5.

Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon 
merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve 
bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri

10 %10.00

44. Medya ve iletişim hizmetleri

44.1.

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve 
televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler ve telgraf, deniz kabloları, 
uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz 
kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi 
sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri 
iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak 
şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir araç-
gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-
gereçlerini ise kapsamaz.)

6 %16.66

44.2.

Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, 
anten destekli yapılar,  cihazlardan antenlere nakil hatları, verici soğutma 
sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi 
iktisadi kıymetler  (Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.)

13 %7.69

44.3.

Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları, 
gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik sinyal göndericiler, elektronik 
sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek 
frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)

27 %3.70

44.4.

Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim 
aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks 
teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren 
iletişime yarayan sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için 
kullanılan iktisadi kıymetler

17 %5.88

44.5.

Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol 
Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye 
bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve 
yer düzenekleri

10 %10.00

44.6.

Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü 
istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler, uydu haberleşme teçhizatları ve 
uydu haberleşmesinde kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler 
(Genel amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları 
teçhizat sınıf dışındadır)

10 %10.00

44.7.

Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar 
terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri, özel güç toplama merkezi 
ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait 
mülklere monte edilen ekipmanlar

10 %10.00

44.8. Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık

44.8.1.

Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-
gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici 
binaları ve program yazmaya yarayan iktisadi kıymetler hariç) 

11 %9.09



44.8.2.

Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı 
sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, 
yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri, bağlantı kabloları, bağlantı 
kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve 
dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler  

10 %10.00

44.8.3.

Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, 
ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi 
iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam 
dışındadır)

9 %11.11

44.9. Film ve kasetler

44.9.1. Filmler 2 1. Yıl %60, 2. 
Yıl %40

44.9.1.1. Sineme Filmleri 2 1. Yıl %85, 2. 
Yıl %15

44.9.2. Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b. 2 1. Yıl %60, 2. 
Yıl %40

44.1
0.

Telekomünikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden 
sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan 
iktisadi kıymetler

10 %10.00

45. Elektrik piyasası faaliyetleri

45.1. Üretim

45.1.1.
Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi 
kıymetler 40 %2.50

    45.1.2.   

Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları     

      45.1.2.1 Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler 40 %2.50

      45.1.2.2 Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler 15 %6.66

45.1.3.

Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik 
sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar 
gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma 
ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan  araçlar tarafından kullanıldığı 
zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri 
kıymetler (Gaz türbinleri hariç)

20 %5.00

45.1.4.

Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, 
dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri 
ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket 
ettiricilerin kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde 
kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla 
çalışan içten yanmalı türbinler hariç)

15 %6.66

45.1.5. Endüstriyel enerji ve  endüstriyel elektrik üretim sistemleri 22 %4.54

45.1.6.

Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, 
nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı 
enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar

15 %6.66

    45.1.7   
Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi 
kıymetler 10 %10.00

    45.1.8.
Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri 
ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat 13 %7.69

45.1.9. Güneş enerjisi santrali 10 %10.00

45.2. İletim

45.2.1.

Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde 
kullanılan iktisadi kıymetler  (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif 
etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)

30 %3.33

45.3. Dağıtım

45.4. Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar 5 %20.00

45.3.1.

Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında 
kullanılan iktisadi kıymetler  (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif 
etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)

30 %3.33

45.3.2. Endüstriyel enerji ve elektrik  dağıtım sistemleri 22 %4.54

45.3.3.

Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri:  Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, 
kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi 
kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman 
bu kıymetler kapsam dışındadır.)

20 %5.00

46.
Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan 
hizmetler



46.1. Barajlar 50 %2.00

46.2. Bentler 20 %5.00

46.3. Kuyular

46.3.1. Artezyen kuyular 20 %5.00
46.3.2. Kaya arazide açılan derin su kuyuları 10 %10.00
46.3.3. Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları 5 %20.00

46.4. Suyun depolanması ve arıtılması

46.4.1. Depo ve tanklar 40 %2.50
46.4.2. Arıtma sistemleri 20 %5.00

46.5. Suyun dağıtılması

46.5.1. Pompalama sistemleri 10 %10.00
46.5.2. Dağıtım ve borulama sistemleri 25 %4.00

47. Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler

47.1.

Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla çalışan su 
ısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, dağım hatları, servis hatları, basınç 
düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri

22 %4.54

47.2.
İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz 
sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar 14 %7.14

47.3.

İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen 
dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi kıymetlere sahip 
gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir 
yerde sınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan 
ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)

30 %3.33

47.4.

Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla 
beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft 
yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler

14 %7.14

47.5. Doğalgaz üretim araçları 14 %7.14

47.6.

Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik 
koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonları, depolama ile 
ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri

22 %4.54

47.7.

Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet 
takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama, buharlaştırma ve kurulandırma, 
tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz 
haline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil  hatları ve 
dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru 
hatları ve benzerleri

22 %4.54

47.8. Sınai gaz üretimi

47.8.1. Gaz sıvılaştırıcı tesisler 8 %12.50
47.8.2. Hava ayrıştırma ünitesi 8 %12.50
47.8.3. Gaz merkezi dağıtım sistemleri 5 %20.00
47.8.4. Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.) 8 %12.50
47.8.5. Tüp test üniteleri 10 %10.00
47.8.6. Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi) 10 %10.00
47.8.7. Likit silindirler 8 %12.50
47.8.8. Asetilen tüpleri 8 %12.50
47.8.9. Sınai gaz tüpleri 10 %10.00
47.8.10. Seyyar tüp taşıma paletleri 5 %20.00
47.8.11. Paletli tüp kollektörleri 8 %12.50
47.8.12. Sıvı gaz buharlaştırıcıları 8 %12.50

48.

Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın 
üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada 
yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün 
yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

15 %6.66



49.

Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı 
İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için 
kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki 
yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda 
elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden 
çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri 
yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik 
atıkları toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki yapılar 
ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, 
işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan 
destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve 
işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü 
sağlayan araçların küllerinin temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler 
(Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim 
ekipmanları gibi elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili 
kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)

10 %10.00

49.1. Izgara Temizleme Makinesi 10 %10.00

50.
Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma 
araçları 24 %4.16

51. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar 50 %2.00

52.

Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel 
yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile diğer 
sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler

10 %10.00

52.1. Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00

52.2.

Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve 
yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan iktisadi kıymetler sınıflama 
içinde yer almaktadır.)

6 %16.66

52.3. Sağlık hizmetleri 6 %16.66

52.4.

Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen hizmetler (Motorlu 
araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçların satışı, bunların 
servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi 
kıymetler)

12 %8.33

52.5. Güvenlik hizmetleri 8 %12.50

52.5.1. Tabanca 8 %12.50

52.6. Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler 10 %10.00

52.7.
Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve 
bunlara benzer makine ve araç gereçler) 10 %10.00

52.7.1. Minilab fotograf baskı makinesi 4 %25.00
53. Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri 

53.1. Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00

53.2.

Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, 
vagon dolum- eski harmanlama boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğuk 
devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri)

12 %8.33

53.3.
Laboratuar ölçüm ve test cihazları 8 %12.50

53.4.
Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer 
iktisadi kıymetler 10 %10.00

53.5. Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8.33

53.6.

Hizmet Binaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve eklentileri, kanal, 
havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar, köprü, kuyu, 
otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve 
su gibi şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve bunların 
benzerleri)

20 %5.00

54. İlk tesis ve taazzuv giderleri 5 %20.00

55.       

Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, 
formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve 
benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve 
kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların 
benzerleri 

15 %6.66

  55.1.     Peştemallık 5 %20.00



  55.2.     Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı 5 %20.00

56. Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar) 5 %20.00
57 Araştırma-Geliştirme harcamaları** 5 %20.00

58.

Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, 
kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde 
kullanılan iktisadi kıymetler

5 %20.00

58.1. Reklam panoları ve billboardlar

58.1.1. Işıklı 5 %20.00
58.1.2. Işıksız 10 %10.00

58.2. Mafsallı tenteler 2 %50.00

59.

Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri 10 %10.00

59.1.
Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç) her 
nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri 4 %25.00

59.2.
Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve 
yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri 2 %50.00

59.3.

Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve 
araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme 
deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak 
ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon 
ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano 
v.b.), sıcak hava balonları

3 %33.33

59.4.

Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, 
plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler,  sergi alanları, 
tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç 
paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi 
yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan 
ödemeler karşılığında  eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde 
kullanılan iktisadi kıymetler  

10 %10.00

59.4.1. 
Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan 
iktisadi kıymetler 10 %10.00

59.5. Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00

60.
Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde 
kullanılan dekorlar dahil) 2 %50.00

61. Suda yapılan faaliyetler

61.1. Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar) 10 %10.00

61.2. Şamandıra tesisatı 5 %20.00

61.3. Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar) 3 %33.33

61.4. Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan) 2 %50.00

61.5. Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler 3 %33.33

61.6. Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler 

61.6.1
Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme 
sistemleri 8 %12.50

61.6.2.
Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve 
yemleme borusu 5 %20.00

61.6.3.
Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba 
ve yemleme sistemleri 5 %20.00

61.6.4.
Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde  kullanılan ağlar, bağlantı 
sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu 3 %33.33

62.
Berber, kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel 
araç gereçler * 8 %12.50

63. İzolasyon malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8.33

63.1. Naylon film kaplama 8 %12.50

64.

Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, 
ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların 
hammaddelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen 
mikroorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların 
korunması, polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir 
moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve 
bunların benzerleri) 

10 %10.00



64.1. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (radyoaktif kobalt) 5 %20.00

65. Savunma Sanayi 

65.1.

Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler (35. numaralı sınıflamada ve başka bir sınıfta yer alan iktisadi 
kıymetler kapsam dışındadır.)

15 %6.66

65.1.1. 
Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç 
gereçler 7 %14.28

65.2.
Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi 
ürünlerini imal eden iktisadi kıymetler 10 %10.00

65.2.1. 
Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi 
ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler 5 %20.00

66.       Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler     
  66.1.     Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel 10 %10.00

  66.2.     Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü 2 %50.00

  66.3.     Radar, radyofar ve seyir haritaları 5 %20.00

66.4. Kara kutu ve hız gösterge sistemi 15 %6.66

67.
Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ 
üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

67.1.

Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu 
test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz 
kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, cam 
tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk 
ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, 
santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar 
cihazları    

5 %20.00

67.2.
Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm 
cihazı gibi makineler 5 %20.00

67.3. Üretim prosesi otomasyon makinesi 7 %14.28

67.4. Metil alkol tankı, reaktör 8 %12.50

67.5.

Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok 
tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, 
sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, su soğutma 
kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik - anaerobik tanklar, 
kantar, kompresör, degazör gibi makineler

10 %10.00

67.6. Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı 15 %6.66

68.
Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadî 
kıymetler

68.1. Akrilik camtan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar 15 %6.66

68.2.

Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina 
tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar 
(balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi 
akvaryum aksesuar ve ekipmanlar 

10 %10.00

68.3.
Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam 
destek ünitesi için gerekli olan teçhizat 5 %20.00

69. Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

69.1. Merdiven aracı, merdiven çekilir 15 %6.66

69.2. Konveyör aracı, konveyör 15 %6.66

69.3. Apron Otobüsü 5 %20.00

69.4.
Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, 
loader, air starter aracı, bakım platformu 7 %14.28

69.5. Foseptik tankı, su ikmal tankı 15 %6.66

69.6.
Towbar, towbarless, uçak traktörü 5 %20.00

69.7. Air starter çekilir 6 %16.66

69.8. Yayın ve anons sistemi, saat sistemi 10 %10.00



69.9.

Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina 
yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi 15 %6.66

69.1
0. 400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi 20 %5.00

69.1
1. Uçak park alanı ofis ekipmanı 10 %10.00

69.1
2.

Yangın alarm ve güvenlik sistemi 15 %6.66

69.1
3. Dahili telefon sistemi 10 %10.00

69.1
4.

Enerji otomasyon sistemi 10 %10.00

* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde
temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında
yapılan değişiklik ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler. 
** Mükelleflerin 5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, 
“mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik 
araştırma ve geliştirme harcamaları”  kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması 
halinde, gayrimaddi hakka yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme  harcamaları bu sınıf uyarınca 
itfa edilecektir. Ancak, mezkur Kanunlar kapsamında ar-ge faaliyeti olarak değerlendirilmeyen, 
mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla veya benzeri 
şekilde gerçekleştirdikleri gayri maddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan 
araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine göre (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.),  339 ve 
365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ekindeki listenin "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler" sınıfı uyarınca itfa edilecektir.  (Yürürlük 
2008)



                                                                                     PRATİK BİLGİLER 
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI 

3065 SAYILI KDVK 28. MADDESİN’DE; KDV ORANI’NIN TANIMI AŞAĞIDAKİ GİBİ YAPMIŞTIR.
Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye

bu oranlar dahilin de muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı
 arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.

                           I SAYILI LİSTEDE YER ALAN TESLİM VE HİZMETLER                                                                   %    1
                         II SAYILI LİSTEDE YER ALAN TESLİM VE HİZMETLER                                                                   %    8

   GENEL ORAN    (Listelerde Yer Almayan Teslim ve Hizmetler İçin)                                                    %   18
(2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU 
KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 
2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116, 
2013/4345, 2013/5595, 2015/7205, 2015/8353, 2016/8705, 2016/8998, 2016/9153, 2016/9542 
SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL)
MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;  
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18 
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 
olarak tespit edilmiştir.

(6) (2012/4116 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 01/01/2013) 
(1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki 
büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI)kapsamında
 rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın 
sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi 
MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

Yürürlük  

Yürütme 
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
GEÇİCİ MADDE 1 – (2012/2697 sayılı Kararname ile eklenen madde Yürürlük: 
28/01/2012) (1) 15/7/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve
 öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma
değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (2016/9153 sayılı Kararname ile eklenen madde Yürürlük: 08/09/2016)
 (1) -Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi
oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın
(c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.
                                                                                (I) SAYILI LİSTE  KDV ORANI % 1

(2) Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı,
    kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,
  a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre, 
 b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı,
ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene
  tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere),
harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş,
acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,

(3)- Buğday, bulgur(2011/2466 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük : 28/11/2011), arpa,
 mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç(2015/7205 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük : 
31/01/2015), soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru
soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),20/12/2010
tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik
Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin  2 no.lu faslında yer alan
mallar (2013/4345 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük : 25/02/2013) (02.07 pozisyonu
ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar
hariç),(2011/2466 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük : 28/11/2011) Tavuk Yumurtası (1994  Sayılı C.Başk.kararı ile  02/01/2020 de eklendi)
(4)- (2016/8705 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük : 05/05/2016)Buğday unu, yufka,
ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu,
vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda %5 oranını
geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagil unları, yağ, süt, süt
ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmekler), 

(2) (2011/2604 sayılı Kararname ile değişen sıra Yürürlük: 27/12/2011) (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler
 hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, 
işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin
 (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan
 ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.
(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını
 yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. 

MADDE 4 – (1) Bu Kararın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için
 geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ"  bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile
 "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü ve 25 inci sıraları 1/1/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma
 değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.
(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 
göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde
 bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır.
 (2012/4116 sayılı BKK nın 7 nci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: Yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve
 kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere 01/01/2013)

MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi 
hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 
tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve
 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve
 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.



(5)- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates,
pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan
melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,
(6) - (2011/1673 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük : 28/04/2011)İlgili mevzuata göre
toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile (1994  Sayılı C.Başk.kararı ile  02/01/2020 de eklendi)
bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine teslimi
(7) - Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

(8)- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi 
  ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde,
 bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.),

(9)- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,  
"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile(2009/14812 sayılı 
Kararname ile eklenen ibare Yürürlük: 30/03/2009)  87.03 pozisyonundaki binek
otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02
pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek
otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar,
elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde
hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
(dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar",
"8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para
arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar
hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin
alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları
tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),
(2008/13426 sayılı BKK ile eklenen bent, Yürürlük : 07/04/2008) Katma Değer Vergisi 
Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında 
yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya
 çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla 
aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden 
itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi uygulanır.
"İkinci  el  motorlu  kara  taşıtı  ticaretiyle  iştigal  eden  mükelleflerce  bu  Kararın  birinci 
maddesinin   (a)   bendinde   belirtilen   vergi   oram   uygulanarak  satın  alınan  araçların 
tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.

(10) - Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon
asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,
(11)- Net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına
sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal
 tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2'nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,
(12) - Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına  yapılan inşaat taahhüt işleri,
(13) - Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,
(14) - Cenaze hizmetleri.
(15) - (2008/13902 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 01/08/2008)3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca
teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu
araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti, 
(16) - (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 27/12/2011)  3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226
sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması,
(17) -  (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 27/12/2011)  20/12/2010 tarih
ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen 

merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları: 

84.03 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç): 

84.04 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya 
mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kurum 
temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç 
üniteleri için kondansörler: 

84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar 
(çöp yakma fırınları dahil): 

8418.61.00.00.00 Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç) 

8418.69 Diğerleri (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar) 

84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, 
rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, 
buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi 
için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun 
olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç)  
(ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli 
olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları: 

84.20 KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde makinaIarı 
hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri: 

84.21 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların 
fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar: 

84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize 
etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); 
yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme 
tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve 
benzeri püskürtme makinaları: 

84.26 Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler 
dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri  şasisi "straddle" tipi olan ayak 

        
 



gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği
taşıyan makine ve cihazların  (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları
hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre
finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından
katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için
katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi,
(18)- (2012/3594 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 13/09/2012)Kur'an-ı Kerim
 (Kur'an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur'an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.

 (II) SAYILI LİSTE KDV ORANI % 8

A-)GIDA MADDELERİ
22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare 
Yürürlük:02/12/2013)(13) (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılan ibare, Yürürlük : 
28/11/2011) pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız
tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar, 
(2013/4345 sayılı BKK ile düzenlenen bend, Yürürlük : 25/02/2013)b) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 
gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar,
c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),
2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),
3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,
4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar, 
5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,
6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,
7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,
8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,
9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,
10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve
sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),
11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,
12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,
13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç), 
b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,
14 -18 no.lu faslında yer alan mallar,
15 -19 no.lu faslında yer alan mallar,
16 - 20 no.lu faslında yer alan mallar,
17 - 21 no.lu faslında yer alan mallar,
18 - 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız; 
a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00
pozisyonlarında yer alanlar, 
b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,
19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,
20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar.
Bu bölümdeki malların  (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,
2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve
benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve
oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,
3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden,
tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),
4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi
mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan
kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el
tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb.
şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya
elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,
5- (2016/9542 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 25/11/2016) Yukarıdaki 4
numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden
mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb.
dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların
benzerleri, havlu, bornoz, perde, 30/04/2019 tarih ve  1013 sayılı CBK Yürürlük 01/05/2019 (montaj ve hareket ettirici mekanizması 
 kısman aliminyum ,plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil ),çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıfve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri 
(taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,
6 -(2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 20/07/2008) a) İşlenmiş
post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin "4302.19.95.00.19 Diğerleri" pozisyonunda yer
alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri, 
7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,
8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,
9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,
10- (2016/9542 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 25/11/2016) Fason olarak
 yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri, 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,
12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs,
çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri,

13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda 
yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,
14-Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 
21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
 vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,”

15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında

           
          

       

        
         

            
   

          
    

           

       

         
         

        
          

         
         

      

           
     

         
        

          
          
       

          
   

         
dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak 
mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük 
arabaları: 



Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis
Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel
Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,
16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan
antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,
18- (2012/2931 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 25/03/2012)Sağlık
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu
ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler,
19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik
mücadelede kullanılan parazit vepredatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu
ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler,
20-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve
tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin
maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler,
21-İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine
getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve
rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) (2016/9542 sayılı 
Kararname ile eklenen ibare Yürürlük: 25/11/2016) ile bu hizmetleri ifa edenlere
hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri, 
22- (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 20/07/2008) 18/12/2007
tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi  ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların  kiralanması hizmetleri
23- (2015/8353 sayılı Kararname ile kaldırılan sıra; Yürürlük:21.09.2008)
24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl
salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı,
kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer
şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri
yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 15/07/2009)(birinci sınıf
lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil
köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde
verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
25- (2008/13234 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 09/02/2008)Otel, motel,
pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı
Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat
acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık
bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran
uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm
hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme
hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır.
Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat
olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme
bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları,
hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.
26- Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,
27- Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.
28- (2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 09/02/2008) 18/12/2007

 
2520.20.90.10.00 

Dişçilikte kullanılan alçılar 

2520.20.90.90.11 Tıpta kullanılan alçılar 

2804.40.00.00.00 Oksijen 

2844.40.20.00.11 Radyoaktif iyot 

2844.40.20.00.12 Radyoaktif fosfor 

2844.40.20.00.13 Radyoaktif karbon 

2844.40.20.00.14 Radyoaktif kobalt 

2844.40.20.00.19 Diğerleri 

2844.40.30.00.00 Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM) 

30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz 
haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların 
veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve 
tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış 
tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya 
hayvan menşeli diğer maddeler 

30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık 
maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak 
şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, 
bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları 
gibi) 

30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları 

33.06 Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma 
dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve 
tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş 
iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende 
satılacak hale getirilmiş 

3307.90.00.90.11 Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları 

http://gib.gov.tr/index.php?id=830#_ftn8�


tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına  
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

29-  (2008/13426 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 07/04/2008) 18/12/2007
tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk
Gümrük Tarife Cetvelinin;

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar"
30- (2016/8998 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 30/06/2016) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
  Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretleri 
 31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)' nın, 
motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı”nı 
haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi, 
32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava 
şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri, (01/10/2019 tarihli ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 
02/10/2019)
33- 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (mobilya) KDV oranları Yürürlük 02/01/2020

GİB NUMARASI                                                                                              EŞYANIN CİNSİ
      9401.30                Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
   9401.40.00.00.00        Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (Kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
   9401.52.00.00.00      Bambudan
   9401.53.00.00.00        Hint kamışından
   9401.59.00.00.00       Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

8424.81 Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri 
püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik 
cihazlar) 

8428.2030.90.00 Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik 
elevatörler ve konveyörler) 

8428 90.71 00 00 Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere 
özel olarak imal edilmiş yükleyiciler) 

8428.90.95.90.11 Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar 

8432.10 Pulluklar 

8432.21.00.00.00 Diskli tırmıklar (diskorolar) 

8432 29 Diğerleri: (Tırmıklar, skaritikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan 
makinalar, çapa makinaları) 

8432.30 Ekim ve dikim makinaları 

8432.40 Gübreleme makina ve cihazları 

8433 20 Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme 
makinaları dahil) 

8433.30 Ot hazırlama makina ve cihazları 

8433 40 Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp 
demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) 

8433.51.00.00.00 Biçer döverler 

8433.52 Diğer harman makina ve cihazları 

8433.53 Kök ve yumru sökme makinaları 

8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası) 

84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen) 

84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina 
ve cihazlar) 

84.29.59.00.10.11 Beko loder 

84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş 
iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file 
imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina 
ve cihazları 

84.52.10 Ev tipi dikiş makinaları 

84.52.21.00.00.00 Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları) 

84.52.29.00.00.00 Diğerleri (diğer dikiş makinaları) 

84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama 
merkezleri dahil) 

84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, 
frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus 
takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 
pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) 
hariç] 

 



9401.61                        İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69                       Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71                      İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79                      Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80                      Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19        Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10                     Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20                     Metalden diğer mobilyalar
9403.30                    Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40                      Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50                      Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60                          Diğer ahşap mobilyalar
9403.70                        Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00           Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00          Hint kamışından
9403.89.00.00.00           Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00           Şilte mesnetleri
9404.21                        Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29                         Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)



YAZAR KASA (ÖKC)  KULLANMA MECBURİYETİ OLMAYAN MÜKELLEFLER LİSTESİ 3100 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

– Devlete ait tekel maddelerinin ticareti 1 Seri No.lu Tebliğ
– Akaryakıt ve motor yağı satışı 1 Seri No.lu Tebliğ
– Gazete  satışı 1 Seri No.lu Tebliğ
– Oda ve yatak kiralanması şeklinde otelcilik ve pansiyonculuk faaliyetlerine münhasır olup, lokanta kafeterya, pastane,bar, diskotek, gece klübü, çamaşırhane, kuru t          1 Seri No.lu Tebliğ
– Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri 2 Seri No.lu Tebliğ
– PTT hizmetleri 2 Seri No.lu Tebliğ
– Kara. hava, deniz ve demiryolu ile yapılan yolcu ve yük giriş bileti karşılığında verilen hizmetler 2 Seri.No.lu Tebliğ
– Eğitim öğretim ve kreş hizmetleri 2 Seri No.lu Tebliğ
– Spor toto, milli piyango, at yarışları, müşterek bahis işletmeleri 2 Seri No.lu Tebliğ
– Elektrik, su, havagazı işletmeleri 2 Seri No.lu Tebliğ
– Tarım alet ve makinalarının satışı, (ayrıca yedek parça satılmaması şartıyla 12 Seri No.lu Tebliğ
– Posta pulu, telefon jetonu ve 3468 sayılı kanuna göre verilen ruhsat teskeresine dayanılarak yapılan pul ve kıymetli kağıtların satışı. 12 Seri No.lu Tebliğ
– Şehiriçi toplu taşımacılıkta kullanılan abonman biletlerinin satışı 12 Seri No.lu Tebliğ
– Elektrik su havagazı ve kalorifer tesisatçılığı faaliyeti (aynı zamanda tesisat malzemeleri satışını da yapanlar hariç) 12 Seri No.lu Tebliğ
– Marangozlar (mobilyacılar hariç tutulmak şartıyla, ağacı 
bilfiil işleyerek eşya haline getirip satanlar ile ağaçtan yap
ılan deniz taşıtlarının onarım işleri ile uğraşanlar) 23 Seri No.lu Tebliğ
–   Mermerciler (süs eşyaları hariç tutulmak şartıyla mermeri 
işleyerek satanlar) 23 Seri No.lu Tebliğ
– Yorgancılar ve hallaçlar (aynı zamanda yorgan alım satımı yapanlar hariç) 23 Seri No.lu Tebliğ
– 195 sayılı kanuna göre ilan yayınlama hakkı kazanan gazeteler ile bu gazetelerin basımını yapan matbaa işletmecileri (Perakende olarak kitap, matbu evrak, kartviz           38 Seri No.lu Tebliğ
– Sanat ürünlerinin satışı ile uğraşan sanat galerileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkarları (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ile ilgili uğraşanlardan) 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto boya ve kaportacılar 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto şase, damper ve karoser tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto sibop yuva taşlamacıları ve motor dikişçileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto döşemecileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto elektrik, bobinaj ve kilometre tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto eksoz ve kaynakçıları 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto fren tamircileri ile conta ve balatacıları 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto makas tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto rot balans tamircileri ve far ayarcıları, 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto radyatör ve kalorifer tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto camcıları, 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto motor ve karbüratör tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto lastik, jant düzeltme ve kriko tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto devirdaim tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto ziftlemecileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Traktör tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Motosiklet, mobilet ve triportör tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– İş makinaları, zirai aletler ve hidrolik tamircileri 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto kilit ve yay tamircileri, 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto plakacıları 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto mazot ve benzin depoları tamircileri, 38 Seri No.lu Tebliğ
– Oto akü tamircileri. 38 Seri No.lu Tebliğ
– Elektrik bağlantısı olmayan ekmek büfeleri Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 2001/2 iç genelge
– Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan tabipler (diş, kulak, burun-boğaz, göz doktoru gibi) 43 Seri No.lu Tebliğ
– Elektrikli, elektronik ve mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar (ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla) 43 Seri No.lu Tebliğ
– Oto komisyoncuları (motorlu kara taşıtlarının alımı-satımı kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler) 43 Seri No.lu Tebliğ
– Plastik doğramacılar 46 Seri No.lu Tebliğ
– Mobilyacılar 46 Seri No.lu Tebliğ
– Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar, (yol su, kanalizasyon, kuyu açma, harfiyat, duvar örülmesi, sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans iş              49 Seri No.lu Tebliğ
– Radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri basın ve yayın araçları ile ilan ve reklamcılık faaliyetleri ile iştigal edenler. 49 Seri No.lu Tebliğ
– Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve pansiyon işletmecileri 49 Seri No.lu Tebliğ
– 195 sayılı kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ilan ve reklam prodüktörleri (ilan ve reklam ajansları) 49 Seri No.lu Tebliğ
– 7397 sayılı kanunda geçen sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ile bu kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren k         49 Seri No.lu Tebliğ
– Pazar takibi suretiyle iş yapanlar. Hazine ve dış ticaret müsteşarlığınca döviz alım-satımına yetkili kılınan müessese ve kurumlar 49 Seri No.lu Tebliğ
Satışlarını Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi ile belgelendirmek isteyen Kahvehane ve çay ocağı işletmeleri VUK. GT. 209
– Demirciler: Tornacı,tesfiyeci, frezeci ve kaynakçılar dahil süs eşyası yapanlar hariç olmak üzere demir ve demirden mamül maddeleri sıcak veya  soğuk olarak dövm           VUK. GT. 206
     -Yılda en fazla  4 ay faaliyet gösteren tasirhaneler, 
-80 sayılı Hal Kanununa tabi olanların bu kanun kapsamındaki satışları 91/3-4 Seri No’lu   ÖKC İç Genelgeleri
     -Reklam grafikerleri (serigrafi dahil) tabelacılar, grafik ve tabela ressamları, ışıklı- ışıksız reklam panosu ve tabelacıları ile ışıklı ışıksız reklam panosu ve tabela mo                      97-2 Seri No’lu ÖKC İç Genelgesi
      -Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Mimar ve Mühendis gibi G.V.K.na göre serbest meslek erbabı sayılan kişilerin şirket şeklinde teşkilatlanmaları halinde doktorlarda o         2001/1 Seri No’lu ÖKC. İç Genelgesi
      –  Otogaz (LPG) satıcıları 2001/3 Seri Nolu ÖKC İç Genelgesi

PRATİK BİLGİLER



A)- GERÇEK  KİŞİLER / GELİR  VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

DÖNEMİ  BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ 
OCAK  AYINA AİT BERAT 30/NİSAN                  Gün Sonuna kadar
ŞUBAT AYINA AİT BERAT 31/MAYIS                 Gün Sonuna kadar
MART AYINA AİT BERAT 30/HAZİRAN            Gün Sonuna kadar
NİSAN AYINA AİT BERAT 31/TEMMUZ             Gün Sonuna kadar
MAYIS AYINA AİT BERAT 31/AĞUSTOS            Gün Sonuna kadar
HAZİRAN AYINA AİT BERAT 30/EYLÜL                  Gün Sonuna kadar
TEMMUZ AYINA AİT BERAT 31/EKİM                     Gün Sonuna kadar
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT 30/KASIM                  Gün Sonuna kadar
EYLÜL AYINA AİT BERAT 31/ARALIK                Gün Sonuna kadar
EKİM AYINA AİT BERAT 31/OCAK   (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
KASIM AYINA AİT BERAT 28/ŞUBAT  (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
ARALIK AYINA AİT BERAT 31/ MART  (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

B)- TÜZEL KİŞİLER / KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

DÖNEMİ  BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ 
OCAK  AYINA AİT BERAT 30/NİSAN                  Gün Sonuna kadar
ŞUBAT AYINA AİT BERAT 31/MAYIS                 Gün Sonuna kadar
MART AYINA AİT BERAT 30/HAZİRAN            Gün Sonuna kadar
NİSAN AYINA AİT BERAT 31/TEMMUZ             Gün Sonuna kadar
MAYIS AYINA AİT BERAT 31/AĞUSTOS            Gün Sonuna kadar
HAZİRAN AYINA AİT BERAT 30/EYLÜL                  Gün Sonuna kadar
TEMMUZ AYINA AİT BERAT 31/EKİM                     Gün Sonuna kadar
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT 30/KASIM                  Gün Sonuna kadar
EYLÜL AYINA AİT BERAT 31/ARALIK                Gün Sonuna kadar
EKİM AYINA AİT BERAT 31/OCAK   (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
KASIM AYINA AİT BERAT 28/ŞUBAT  (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
ARALIK AYINA AİT BERAT 30/ NİSAN (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

C)- GEÇİCİ  VERGİ  DÖNEMLERİ  BAZINDA YÜKLEME TERCİHİNDE  BULUNULMASI 

HALİNDE  UYGULANACAK  TAKVİM (GVve  KV MÜKELLEFLERİ İÇİN)

DÖNEMİ  BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ 
OCAK-ŞUBAT-MART 31 / MAYIS            Gün Sonuna kadar
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 31 / AĞUSTOS       Gün Sonuna kadar
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 30 / KASIM             Gün Sonuna kadar

EKİM-KASIM-ARALIK

E-Defter  Tutan Mükelleflerin DEFTER RAPORU  BERATI   İLE BERAT Yükleme  Takvimi 

GELİR VEYA KURUMLAR Vergisi Beyannamelerinin 
verileceği  Ayın Son Gününe Kadar

PRATİK BİLGİLER



GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

                                     ÜÇ AYLIK DÖNEM 
 DÖNEMİ ÖDEME TARİHİ 

OCAK,ŞUBAT,MART
NİSAN,MAYIS,HAZİRAN

TEMMUZ ,AĞUSTOS, EYLÜL
EKİM ,KASIM ,ARALIK

  KURUMLAR  VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

 AYLIK DÖNEM
 DÖNEMİ ÖDEME TARİHİ 

OCAK 24.Şub ŞUBAT AYI SON GÜNÜ  

ŞUBAT 24.Mar MART AYI SON GÜNÜ

MART 24.Nis NİSAN AYI  SON GÜNÜ 

NİSAN 24.May MAYIS AYI SON GÜNÜ 

MAYIS 24.Haz HAZİRAN  AYI  SON GÜNÜ

HAZİRAN 24.Tem TEMMUZ   AYI  SON GÜNÜ

TEMMUZ 24.Ağu AĞUSTOS  AYI  SON GÜNÜ

AĞUSTOS 24.Eyl EYLÜL  AYI  SON GÜNÜ

EYLÜL 24.Eki EKİM   AYI  SON GÜNÜ

EKİM 24.Kas KASIM  AYI  SON GÜNÜ

KASIM 24.Ara ARALIK  AYI  SON GÜNÜ

ARALIK 24.Oca OCAK  AYI  SON GÜNÜ

BEYAN TARİHİ 

24  EKİM
24  OCAK

30  NİSAN
31  TEMMUZ24  TEMMUZ

BEYAN TARİHİ 

31  EKİM
31  OCAK

PRATİK BİLGİLER
POŞET BEYANNAMESİ VERİLME VE ÖDEME TAKVİMİ

24  NİSAN



GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

         ÜÇ AYLIK DÖNEM 
 DÖNEMİ

OCAK,ŞUBAT,MART
NİSAN,MAYIS,HAZİRAN

TEMMUZ ,AĞUSTOS, EYLÜL
EKİM ,KASIM ,ARALIK

  KURUMLAR  VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

 AYLIK DÖNEM
 DÖNEMİ

OCAK ŞUBAT AYI SON GÜNÜ  
ŞUBAT MART AYI SON GÜNÜ
MART NİSAN AYI  SON GÜNÜ 
NİSAN MAYIS AYI SON GÜNÜ 
MAYIS HAZİRAN  AYI  SON GÜNÜ

HAZİRAN TEMMUZ   AYI  SON GÜNÜ
TEMMUZ AĞUSTOS  AYI  SON GÜNÜ
AĞUSTOS EYLÜL  AYI  SON GÜNÜ

EYLÜL EKİM   AYI  SON GÜNÜ
EKİM KASIM  AYI  SON GÜNÜ

KASIM ARALIK  AYI  SON GÜNÜ
ARALIK OCAK  AYI  SON GÜNÜ

BEYAN TARİHİ  VE  ÖDEME  SON GÜNÜ 

 TEMMUZ  AYI SON GÜNÜ 
  EKİM  AYI SON GÜNÜ 

PRATİK BİLGİLER
TURİZM PAYI  BEYANNAMESİ VERİLME VE ÖDEME GÜNLERİ

BEYAN TARİHİ  VE  ÖDEME  SON GÜNÜ 
 NİSAN AYI SON GÜNÜ 

 OCAK  AYI SON GÜNÜ 



YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI 

                YILLAR                            ORAN % 

2,019 % 22.58
2,018 % 23.73
2,017  %14.47
2,016 %3.83
2,015 %5.58
2014   %10,11
2013 %3,93
2012 %7,8
2011  %10,26
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                                                PRATİK BİLGİLER 
                                                  BİNEK OTOMOBİLLER DE GİDER KISITLAMASI 

Ticari Kazanç  ve  Serbest  meslek kazanç sahipleri    Binek Otomobillerin Giderlerine ve Amortisman ayrılmasında  (Gider Kısıtlaması) 
7149 Sayılı Kanunun 13 ve 14. maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanununun 40. ve 68. maddelerinde yapılan değişikliklerle, işletmelerin 
kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir.
Buna göre;
     Kiralanan binek otomobillerin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı Gider yazılacak 5.500 TL da fazla kiralamalarda kalan
kısım KKEG olacak .

     Binek otomobillerin ilk alımına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 140.000 TL’ye kadarlık kısmı gidere yazılacak fazlası KKEG
olacak.

       Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i Gider yazılacak fazlası KKEG olacak.

       ÖTV ve KDV hariç ilk satın alma bedeli 160.000 TL’yi, ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya ikinci el olarak alındığı
hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet
eden kısmı giderleşecek , fazlası KKEG olacak .
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