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15%
13.000,00 TL'si için fazlası için 20%
30.000,00 TL'si için fazlası için 27%
70.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
13.000,00 TL'si için fazlası için 20%
30.000,00 TL'si için fazlası için 27%
110.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
12.600,00 TL'si için fazlası için 20%
30.000,00 TL'si için fazlası için 27%
69.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
12.600,00 TL'si için fazlası için 20%
30.000,00 TL'si için fazlası için 27%
110.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
12.000,00 TL'si için fazlası için 20%
29.000,00 TL'si için fazlası için 27%
66.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
12.000,00 TL'si için fazlası için 20%
29.000,00 TL'si için fazlası için 27%
106.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
11.000,00 TL'si için fazlası için 20%
27.000,00 TL'si için fazlası için 27%
60.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
11.000,00 TL'si için fazlası için 20%
27.000,00 TL'si için fazlası için 27%
97.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
10.700,00 TL'si için fazlası için 20%
26.000,00 TL'si için fazlası için 27%
60.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
10.700,00 TL'si için fazlası için 20%
26.000,00 TL'si için fazlası için 27%
94.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
10.000,00 TL'si için fazlası için 20%
25.000,00 TL'si için fazlası için 27%
58.000,00 TL'si için fazlası için 35%

15%
10.000,00 TL'si için fazlası için 20%
25.000,00 TL'si için fazlası için 27%
88.000,00 TL'si için fazlası için 35%

106.000,00 TL'den fazlasının 25.990,00 TL

TL'ye kadar
27.000,00

29.000,00 TL'nin 1.800,00 TL
106.000,00 TL'nin 5.200,00 TL

66.000,00 TL'den fazlasının 15.190,00 TL
2015 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (ÜCRETLER)

12.000,00 TL'ye kadar

29.000,00 TL'nin 1.800,00 TL
66.000,00 TL'nin 5.200,00 TL

16 Yaşından Küçükler İçin (brüt)

3.541,37 TL

01.07.2015 31.12.2015 Tar. Arası Tavan Ücret 8.277,90 TL
Tar. Arası Taban Ücret 1.273,50 TL

1.201,50 TL
01.07.2015 31.12.2015 Tar. Arası Tüm Çalışanlar İçin (brüt) 1.273,50 TL
01.01.2015 30.06.2015 Tar. Arası Tüm Çalışanlar İçin (brüt)

97.000,00 TL'den fazlasının 23.750,00 TL

TL'nin 1.650,00 TL
11.000,00

97.000,00 TL'nin 4.850,00 TL

1.134,00 TL

01.07.2014 31.12.2014

Taban Ücret

01.01.2014 30.06.2014 Tar. Arası Tavan Ücret

01.01.2013

01.07.2014 31.12.2014 Tar. Arası

30.06.2013 Tar. Arası

01.07.2015 31.12.2015

01.01.2013

30.06.2015
01.01.2015 30.06.2015

3.438,22 TL

01.01.2014 30.06.2014 Tar. Arası 16 Yaşından Büyükler İçin (brüt) 1.071,00 TL

6.961,50 TL

6.639,90 TL
01.07.2013 31.12.2013

Tar. Arası
01.01.2014 31.12.2014 Tar. Arası Aylık (Brüt)

Tar. Arası Aylık (Brüt)

01.07.2013 31.12.2013 Tar. Arası Tavan Ücret
1.021,50 TLTar. Arası

Tavan Ücret 6.360,90 TL
01.01.2013 30.06.2013 Tar. Arası

1.890,00 TL

2014 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (ÜCRETLER)

2014 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (GENEL)

60.000,00 TL'den fazlasının 13.760,00 TL

2015 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (GENEL)
TL'ye kadar

01.07.2013 31.12.2013

12.000,00

30.000,00 TL'nin

30.06.2013
Tar. Arası

Tar. Arası

978,60 TL

SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRET TABAN VE TAVAN TUTARLARI

839,10 TL01.01.2013

01.01.2015
Tar. Arası Taban Ücret

30.06.2013

7.809,90 TL

16 Yaşından Küçükler İçin (brüt)

978,60 TL

16 Yaşından Küçükler İçin (brüt)

16 Yaşından Küçükler İçin (brüt)

Tar. Arası 16 Yaşından Küçükler İçin (brüt)

Taban Ücret

Tar. Arası
01.01.2015 31.12.2015

Aylık (Brüt)

Aylık (Brüt)

4.426,16 TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01.01.2016

2016 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (ÜCRETLER)

Aylık (Brüt)

TL'ye kadar12.600,00

877,50 TL

Taban Ücret

01.07.2013 31.12.2013

4.092,53 TL

ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Tar. Arası 16 Yaşından Büyükler İçin (brüt)

31.12.2013 Tar. Arası

5.370,00 TL
TL'den fazlasının 15.900,00 TL

01.01.2017

01.07.2012 31.12.2012

30.06.2016

886,50 TL

Tar. Arası

1.134,00 TL

01.07.2013

01.07.2014

Tar. Arası
Tar. Arası

30.06.2012
01.01.2012 30.06.2012

TL'nin
69.000,00

10.700,00

1.021,50 TL

Tar. Arası

16 Yaşından Büyükler İçin (brüt)

805,50 TL

16 Yaşından Büyükler İçin (brüt)

Tar. Arası

760,50 TL01.01.2012 30.06.2012 Tar. Arası
31.12.2012

60.000,00

11.000,00

1.071,00 TL

31.12.2014 Tar. Arası

Tar. Arası

Tar. Arası

Tavan Ücret

7.371,00 TL

1.201,50 TL

01.01.2012 30.06.2012 Tar. Arası

Taban Ücret 886,50 TL

16 Yaşından Büyükler İçin (brüt) 940,50 TL

01.01.2014 30.06.2014

01.07.2012
01.07.2012

01.07.2012 31.12.2012 Tar. Arası Taban Ücret

01.01.2016 31.12.2016 Tar. Arası Taban Ücret

Tavan Ücret

940,50 TL

Tavan Ücret 5.762,40 TL
01.01.2012

31.12.2012

4.850,00 TL
27.000,00 TL'nin

Tavan Ücret

Taban Ücret

3.129,25 TL

25.000,00 TL'nin 1.500,00 TL

TL'ye kadar

2013 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (GENEL)

69.000,00

TL'ye kadar

1.650,00 TL
60.000,00 TL'nin

25.000,00 TL'nin 1.500,00 TL

2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (GENEL)

10.000,00

1.605,00 TL

88.000,00

4.500,00 TL
58.000,00 TL'den fazlasının 13.410,00 TL

26.000,00 TL'nin

2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (ÜCRETLER)

TL'nin 4.665,00 TL
TL'den fazlasının

10.000,00 TL'ye kadar

58.000,00

TL'nin 4.500,00 TL

TL'ye kadar

TL'den fazlasının 23.025,00 TL

13.845,00 TL

88.000,00 TL'den fazlasının 21.510,00 TL

TL'nin

94.000,00

2013 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (ÜCRETLER)
10.700,00 TL'ye kadar
26.000,00 TL'nin

2.917,27 TL
01.07.2012 31.12.2012
01.01.2012

Tar. Arası

94.000,00 TL'nin 4.665,00 TL

1.605,00 TL
60.000,00

30.000,00 TL'nin 1.890,00 TL

3.254,44 TL
01.01.2013 30.06.2013 Tar. Arası Aylık (Brüt)

3.033,98 TL
30.06.2012

2016 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (GENEL)
12.600,00 TL'ye kadar

01.01.2017 31.12.2017 Tar. Arası Tüm Çalışanlar İçin (brüt) 1.777,50 TL

Tar. Arası Aylık (Brüt)

13.331,40 TL
01.01.2017 31.12.2017 Tar. Arası Taban Ücret 1.777,50 TL
01.01.2017 31.12.2017 Tar. Arası Tavan Ücret

110.000,00 TL'nin 5.370,00 TL
110.000,00 TL'den fazlasının 26.970,00 TL

01.01.2016 31.12.2016 Tar. Arası Tüm Çalışanlar İçin (brüt) 1.647,00 TL

01.01.2016 31.12.2016 Tar. Arası Tavan Ücret 10.705,50 TL
1.647,00 TL

30.06.2017 Tar. Arası Aylık (Brüt)
01.07.2016 31.12.2016 Tar. Arası Aylık (Brüt) 4.297,21 TL

6.113,40 TL

2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (GENEL)
13.000,00 TL'ye kadar
30.000,00 TL'nin 1.950,00 TL
70.000,00 TL'nin 5.350,00 TL
70.000,00 TL'den fazlasının 16.150,00 TL

2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (ÜCRETLER)
13.000,00 TL'ye kadar
30.000,00 TL'nin 1.950,00 TL
110.000,00 TL'nin 5.350,00 TL
110.000,00 TL'den fazlasının 26.950,00 TL
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Bekar veya 

Evli, Eşi 

Çalışıyor 

(Çocuksuz)

Evli, Eşi 

Çalışıyor             

(1 Çocuklu)

Evli, Eşi 

Çalışmıyor 

(Çocuksuz)

Evli, Eşi Çalışıyor         

(2 Çocuklu)

Evli, Eşi 

Çalışmıyor           

(1 Çocuklu)

Evli, Eşi 

Çalışmıyor          

(2 Çocuklu)

Evli, Eşi Çalışıyor           

(3 Çocuklu)

Evli, Eşi 

Çalışmıyor              

(3 Çocuklu)

Evli, Eşi Çalışmıyor             

(4 Çocuklu)

2017 Yılı (Aylık) 133,31 TL 153,31 TL 159,98 TL 173,31 TL 179,97 TL 199,97 TL 186,64 TL 213,30 TL 226,63 TL

2016 Yılı (Aylık) 123,53 TL 142,05 TL 148,23 TL 160,58 TL 166,67 TL 185,29 TL 185,29 TL 209,99 TL 209,99 TL

2015 Yılı (Aylık) 90,11 TL 103,63 TL 108,14 TL 117,15 TL 121,65 TL 135,17 TL 126,16 TL 144,18 TL 153,19 TL

2014 Yılı (Aylık) 80,33 TL 92,37 TL 96,39 TL 104,42 TL 108,44 TL 120,49 TL 112,46 TL 128,49 TL 136,55 TL

2013 Yılı (Aylık) 73,40 TL 84,41 TL 88,09 TL 95,42 TL 99,09 TL 110,10 TL 102,76 TL 117,44 TL 124,78 TL

2012 Yılı (Aylık) 66,49 TL 76,46 TL 79,79 TL 86,43 TL 89,76 TL 99,73 TL 93,08 TL 106,38 TL 113,03 TL

Yılı 1.Derece 2.Derece 3.Derece GT No.
2017 (Aylık) 900,00 TL 470,00 TL 210,00 TL 296 No.lu GV 

Genel Tebliğ2016 (Aylık) 900,00 TL 460,00 TL 210,00 TL 290 No.lu GV 

Genel Tebliğ2015 (Aylık) 880,00 TL 440,00 TL 200,00 TL 287 No.lu GV 

Genel Tebliğ2014 (Aylık) 800,00 TL 400,00 TL 190,00 TL 285 No.lu GV 

Genel Tebliğ2013 (Aylık) 800,00 TL 400,00 TL 190,00 TL 284 No.lu GV 

Genel Tebliğ2012 (Aylık) 770,00 TL 380,00 TL 180,00 TL 280 No.lu GV 

Genel Tebliğ

2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı

%7,2 %12,00 %2,2 %7,7 %10,26 %7,80 %3,93 %10,11 %5,58 %3,83

2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı

%37,7 %64,90 %16,70 %93,40 Birden Büyük %84,40 %53,11 Birden Büyük %60,39 %38,19

21.10.2010 1

21.11.2009 20.10.2010 %1,58

28.04.2006 20.11.2009 %2

02.03.2005 20.04.2006 %2,5

12.11.2003 01.03.2005 %3

02.02.2002 11.11.2003 %5

31.03.2001 01.02.2002 %6

21.12.2000 30.03.2001 %3

GV Tarifesi

20%

17%

3%

20%

Vadeli DTH Vadeli TL
0-6 Ay Vadeli 18% 15%
6 Ay- 1 Yıl Vd 15% 12%
1 Yıldan Fazla 13% 10%

15%

1%

2%

2%

4%

2%

4%

2%

2%

5%

10%

%09,48
%01,89
%09,48

%0

39,70 TL

19,10 TL

19,10 TL

%09,48

%07,59

51,40 TL

68,60 TL

33,90 TL

33,90 TL

25,30 TL

25,30 TL

68,60 TL

33,90 TL

40,20 TL

1)-Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nev'i nakış işleri ve her nev'i turistik eşya, hasır, sepet, süpürge,paspas, fırça, yapma 

çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

Repo Geliri

a/i)-Hayvanlar, kara ve su avcılığı ( Borsaya tescilli ise )

a/ii)-Hayvanlar, kara ve su avcılığı ( Borsaya tescilli değil ise)

b/i)-Diğer zirai ürünler (Borsaya tescilli ise )

b/ii)-Diğer zirai ürünler (Borsaya tescilli değil ise)

Çiftçilerden yapılan zirai ürün alışları;

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler;

3)-Diğer mal alımları için

4)-Diğer hizmet alımları için

Ücretler

Serbest Meslek Faaliyetleri

Serbest Meslek Faaliyetleri (GVK  Kapsamındaki İstisna kapsamındaki işler)

Yıllara sari inşaat işleri

Gayrimenkulların kiralanması karşılığında yapılan ödemeler 

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet karşılığı yapılan ödemelerden;

2)-Hurda alımları için

c/i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, 

taşınması ve benzeri hizmetler için,

c/ii) Diğer hizmetler için,

DAMGA VERGİSİ ORANLARI VE MAKTU TUTARLARI  (2016 YILI)

Akitlerle ilgili kağıtlar:

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI (Normal Yöreler)

Tar. Arası

Tar. Arası

-Kefalet, teminat ve rehin senetlerinde

Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

-Kurumlar vergisi beyannamesi damga vergisi

-İşletme hesabı özeti

-Gelir Tabloları

-Bilançolar

-Katma değer vergisi beyannameleri

-Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler

Vadeli Mevduat Faizleri ve Katılım Hesabı Kar Payı (2012/4116 s.BKK) vadesi 02.01.2013 tarihinden itibaren dolan 

mevduatlar için

-Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli harcırah tazminat ve her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı 

alınan paralar için verilen  makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara  nakledildiği veya emir ve havalelerine 

tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar:

-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Yeniden Değerleme Oranları

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Tar. Arası

Tecil Faizi Oranları (Aylık)

Tar. Arası

Tarihinden sonrası

Tar. Arası

Tar. Arası

Enflasyon  indirimi  (G.V.K. Geç M.67 uyarınca belirlenen indirim oranı) (01.01.2006 tarihinden önce  ihraç edilmiş HB ve DT'ler için)

Tar. Arası

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları (Aylık)

-Belediyelere verilen beyannameler için damga vergisi

-Yıllık gelir vergisi beyannamesi damga vergisi

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN BAZI ORANLAR

-Muhtasar beyannameleri damga vergisi

-Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve 

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini 

veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 BAZI GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

-Kira Mukavelenameleri (mukavele süresine göre Kira bedeli üzerinden)

-SSK'ya verilen sigorta prim bildirgeleri damga vergisi

-Gümrük İdarelerine verilen beyannameler damga vergisi

Makbuzlar ve diğer kağıtlar

-Muhtasar beyanname ve SGK aylık prim belgesinin birleştirilmesi suretiyle verilen beyannamaler

-Diğer vergi beyannameleri
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2017 Yılı 900,00 TL

2016 Yılı 900,00 TL

2015 Yılı 880,00 TL

2014 Yılı 800,00 TL

2013 Yılı 800,00 TL

2017 Yılı 900,00 TL

2016 Yılı 900,00 TL

2015 Yılı 880,00 TL

2014 Yılı 800,00 TL

2013 Yılı 800,00 TL

2017 Yılı 14,00 TL

2016 Yılı 13,70 TL

2016 Yılı 13,70 TL

2015 Yılı 13,00 TL

2014 Yılı 12,00 TL

2017 Yılı 3.900,00 TL

2016 Yılı 3.800,00 TL

2015 Yılı 3.600,00 TL

2014 Yılı 3.300,00 TL

2013 Yılı 3.200,00 TL

2017 Yılı 11.000,00 TL

2016 Yılı 11.000,00 TL

2015 Yılı 10.600,00 TL

2014 Yılı 9.700,00 TL

2013 Yılı 9.400,00 TL

2017 Yılı 24.000,00 TL

2016 Yılı 24.000,00 TL

2015 Yılı 23.000,00 TL

2014 Yılı 21.000,00 TL

2013 Yılı 21.000,00 TL

2017 Yılı 1.600,00 TL

2016 Yılı 1.580,00 TL

2015 Yılı 1.500,00 TL

2014 Yılı 1.400,00 TL

2013 Yılı 1.390,00 TL

2016 Yılı

2015 Yılı

2014 Yılı

2013 Yılı

2012 Yılı

2016 Yılı

2015 Yılı

2014 Yılı

2013 Yılı

2012 Yılı

2016 Yılı

2015 Yılı

2014 Yılı

2013 Yılı

2012 Yılı

İstisna Maddesi 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı

11/1-a ve c 

13,14,15
407.000,00 TL 448.000,00 TL 473.000,00 TL 491.000,00 TL

29/2 814.000,00 TL 896.000,00 TL 946.000,00 TL 982.000,00 TL

11/1-b 106.000,00 TL 117.000,00 TL 124.000,00 TL 129.000,00 TL

İstisna Maddesi 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı

KVK 5/1-e 212.000,00 TL 233.000,00 TL 246.000,00 TL 255.000,00 TL

GVK 20 212.000,00 TL 233.000,00 TL 246.000,00 TL 255.000,00 TL

14.613.200,00 TL 32.473.800,00 TL

2.435.600,00 TL 5.009.300,00 TL

6.999.000,00 TL

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA YER ALAN BAZI SINIRLAR

13.994.000,00 TL

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Yeminli Mali Müşavir ile tam tastik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerde KDV iadesi 

raporu yazılabilecek üst sınır.

Yeminli Mali Müşavir ile tam tastik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerde, gelir ve 

kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmeleri için yeminli mali müşavirlik raporu 

düzenletme zorunluluğu sınır.

KDV iadesine ilişkin YMM raporlarında sınır;

Gelir ve kurumlar vergisinden iistisna kazançlarda YMM raporu sınırı;

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilme sınırı

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARINDAKİ BAZI SINIRLAR

6.741.000,00 TL

6.385.000,00 TL

Aktif Toplamı

5.799.000,00 TL

Gayri menkullerde mesken kira geliri istisnası (Bu istisnadan ticari, zirai (gerçek) ve mesleki kazanç elde edenler yararlanamaz)

4.569.500,00 TL

2.017.800,00 TL

Maliyet hesaplarının kullanılmasında  7/A seçeneği uygulayacak olan mükelleflerin  net 

aktif ve net satış tutarları

Satış Toplamı

5.580.000,00 TL

3.883.000,00 TL

13.478.000,00 TL

11.156.000,00 TL

13.330.400,00 TL 29.622.900,00 TL

25.885.600,00 TL

12.766.000,00 TL

4.149.900,00 TL

1.941.500,00 TL

2.221.800,00 TL

Beyannamelere eklenecek  ek mali tablolar için net aktif ve net satış tutarları  

2.345.800,00 TL 4.824.500,00 TL

14.074.200,00 TL 31.275.900,00 TL

12.106.400,00 TL 26.903.000,00 TL

11.594.000,00 TL

Beyanname ve ekleri yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi gereken mükelleflerin 

bir önceki hesap yılına ait net satışları ile aktif toplamı tutarları

Aktif Toplamı

Ücretlerde, işyeri ve müştemilatında verilen yemekler dışında verilen yemek bedellerinde GV'den istisna tutar. (KDV hariç)

11.648.500,00 TL

Tevkifat ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iradlarında beyan verme sınırı

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı

Perakende  satış  ve ödeme kaydedici cihaz fişleri düzenleme üst sınırı

Satışlar Toplamı

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN BAZI SINIRLAR

Sayfa 3 / 13
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İkinci Derece Birinci  Derece
70,00 TL 130,00 TL
40,00 TL 80,00 TL

19,00 TL 40,00 TL

11,00 TL 19,00 TL

5,00 TL 11,00 TL

2,80 TL 5,00 TL

10%

210,00 TL

40,00 TL

210,00 TL

210,00 TL

5.000,00 TL

260,00 TL

800,00 TL

1.100,00 TL

800,00 TL

1.400,00 TL

700,00 TL

350,00 TL

140,00 TL

70,00 TL

35,00 TL

280,00 TL

140,00 TL

70,00 TL

280,00 TL

140,00 TL

70,00 TL

1.400,00 TL

700,00 TL

350,00 TL

Mükellef Gurupları

2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalan I. sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

3. II. sınıf tüccarlar

4.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi  olanlar

5. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar

6. Gelir vergisinden muaf esnaflar

353/8- Belge basımıyla ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmelerine her eksik bildirimin tespitinde (Bu fıkra gereğince 

kesilecek cezanın yıllık toplamı 160.000 TL'yi aşamaz)

Vergi Usul Kanununa göre kamu idare ve müesseselerince talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde  

ilgili kuruma verilmemesi ile aynı Kanunun 256, 257 ve mükerrer 257. maddelerinde yazılı hükümlere 

uymayanlara uygulanacak maktu ceza tutarları.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerden, beyannamenin verilme süresinden sonraki ilk 

otuz günü takip eden otuz gün içinde verilmesi halinde uygulanacak maktu ceza tutarları. 

(01.08.2010 tarihinden itibaren)

Elektronik ortamda verilmesi gereken bildirim veya formlara ilişkin olarak verilme süresinden sonra ilk 

on günü takip eden onbeş gün içinde verilecek düzeltmeler için kesilecek maktu ceza 

tutarları.(01.08.2010 tarihinden itibaren)

353/2- Perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi v.b. düzenlemeyenlere veya bulundurmayanlara, (her bir tespitte kesilecek 

ceza 11,000,00 TL, yıl toplamı 110.000,00 TL'yi aşamaz)

353/3- Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetler için belge almamaları durumunda

353/6- Tek düzen hesap planı ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmaması halinde

USULSÜZLÜK CEZALARI (2017)

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK 353-MÜKERRER 355) (2017 YILI)

- Yukarıda yazılanlar dışında kalanlar hakkında

- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları 

basit usulde tespit edilenler hakkında

- Yukarıda yazılanlar dışında kalanlar hakkında

- I. sınıf tüccar ile serbest meslek  erbabı hakkında

- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları 

basit usulde tespit edilenler hakkında

- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları 

basit usulde tespit edilenler hakkında

- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları 

basit usulde tespit edilenler hakkında

353/4- Vergi levhasının bulundurulmaması

353/4- Serbest meslek kazanç defterini günü gününe tutmayanlara

- I. sınıf tüccar ile serbest meslek  erbabı hakkında

353/7-Kanunla vergi kimlik numarası isteme ve işlemlerde kullanma mecburiyeti getirilenlerin yaptıkları işlemlerde vergi kimlik numarası kullanmadıkları her bir 

belge için

- I. sınıf tüccar ile serbest meslek  erbabı hakkında

- I. sınıf tüccar ile serbest meslek  erbabı hakkında

- Yukarıda yazılanlar dışında kalanlar hakkında

1. Sermaye Şirketleri

353/9- Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim ödevlerini yerine getirmeyenlere (Bilgi transferi  yapmayan kurumlara)

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle 

tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (bir takvim yılı içinde düzenlenecek toplam özel usulsüzlük 

cezası 1.100.000 TL'yi aşamaz) kesilecek özel usulsüzlük cezası ödenmesi gereken belge tutarının 

%5'dir. Her bir tespitte düzenlenecek asgari ceza tutarı

- I. sınıf tüccar ile serbest meslek  erbabı hakkında

- II. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları 

basit usulde tespit edilenler hakkında

- Yukarıda yazılanlar dışında kalanlar hakkında

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerden, beyannamenin verilme süresinden sonraki ilk 

otuz gün içinde verilmesi halinde uygulanacak maktu ceza tutarları. (01.08.2010 tarihinden itibaren)

335/10- Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

- Yukarıda yazılanlar dışında kalanlar hakkında

353/1- Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde; Her belge için 210,00 TL den  az olmamak üzere 

, bu belgelerde yazılması gereken meblağın (Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek ceza toplamı 110.000,00 TL'yi aşamaz.)
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Cezası Maddesi Yasal Süresi  İdari Para İdari Para Cezası 

102/1-a-2
Her bir sigortalı 

için A.Üx2
3.555,00 TL

102/1-a-3

Belgenin 

verilmesi gereken 

sürenin son günü

Her bir sigortalı 

için A.Üx5
8.887,50 TL

5.332,50 TL

3.555,00 TL

1.777,50 TL

8.887,50 TL

3.555,00 TL

102/1-c-3

ilişkin olduğu 

ayı takip eden 

ayın 23 üne 

kadar

Belgenin 

verilmesi gereken 

sürenin son günü

3.555,00 TL

102/1-c-4

ilişkin olduğu 

ayı takip eden 

ayın 23 üne 

kadar

Belgenin 

verilmesi gereken 

sürenin son günü

3.555,00 TL

102/1-d

ilişkin olduğu 

ayı takip eden 

ayın 23 üne 

kadar

Belgenin 

verilmesi gereken 

sürenin son günü

3.555,00 TL

21.330,00 TL

10.665,00 TL

5.332,50 TL

3.555,00 TL

3.555,00 TL

102/1-e-4 3.555,00 TL

102/1-e-4 3.555,00 TL

102/1-e-5

Yasal Süresi 

içinde verilmiş 

olmasına 

rağmen 

Kurumca geçerli 

sayılmaması

Her bir geçersiz 

ücret tediye 

bordrosu için     

A.Ü / 2

3.555,00 TL

102/1-f
Bir aylık sürenin 

son günü
A.Üx2 3.555,00 TL

102/1-f

Müteakip belgenin 

verilmesi gereken 

son gün

A.Üx2 3.555,00 TL

102/1-g
on günlük sürenin 

son günü
A.Üx1 1.777,50 TL

102/1-g
onbeş günlük 

sürenin son günü
A.Üx2 3.555,00 TL

102/1-g

Sözleşmenin 

imzalandığı 

tarihten itibaren 

15. gün

A.Üx3 5.332,50 TL

102/1-g
Her bir sigortalı 

başına A.Ü/10 
17.775,00 TL

102/1-h
on günlük sürenin 

son günü

Her bir bildirim 

yükümlülüğü için 

A.Ü

1.777,50 TL

102/1-h
1 aylık sürenin 

son günü

Her bir bildirim 

yükümlülüğü için 

A.Ü

1.777,50 TL

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumca tespit edilmesi 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYGULAMALARINDA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

Kurumca onaylanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işyerinde 

asılı tutulmaması

2- Diğer defterleri tutan işyerleri 

A.Üx2

3- Defter tutmakla yükümlü 

olmayan işyerleri A.Ü

Belgenin 

verilmesi gereken 

sürenin son günü

 Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin,  Kurumca belirlenen şekil ve usulde süresi 

içinde Kuruma verilmemesi  yada e-Sigorta yoluyla gönderilmemesi

İbraz edilen defter ve belgelerin spek tutarlarının belirlenmesine 

imkan vermeyecek şekilde usulsüz ve noksan tutulması yada 

hesap defterlerine sigortalıya yapılan ödemelerin  işlenmemiş 

olması 

İlişkin olduğu ayın son günü

 İşyerine ait defterlerin bilanço esasına göre tutulması gerekirken 

işletme hesabını esasına göre tutulmuş olması,

11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, şirket kuruluşu 

aşamasında çalıştırılacak sigortalı sayısını ve bunların işe başlama 

tarihinin işveren tarafından Ticaret sicil memurlularına bildirilmesi 

halinde anılan Kurum tarafından Kurumumuza bildirilmemesi

1- Kamu idareleri ile Bilanço esasına 

göre defter tutan işyerleri A.Üx3

1- Belgenin asıl olması halinde 

A.Üx2'yi geçmemek üzere belgede 

kayıtlı sigortalı sayısıxA.Ü/5

2- Belgenin ek olması halinde, 

A.Üx2'yi geçmemek üzere belgede 

kayıtlı sigortalı sayısıxA.Ü/8

2- Devam eden işyerlerinde, defterin 

kullanılacağı yıldan önceki yılın son 

günü

Kurum tarafından gönderilen 

yazının ilgili kamu idaresi yada 

banka tarafından alındığı tarihten 

itibaren 1 ay içersinde

Asgari işçilik tutarının maledildiği her 

bir ay için A.Üx2

2- 60 ncı madde kapsamında 1 

ay içersinde genel sağlık sigortası 

giriş bildirgesi vermekle yükümlü 

oldukları halde anılan bildirgenin 

verilmemesi

 Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve 

belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre 

içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin 

Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle ek belgenin Kurumca 

Kuruma verilmesi gereken sürenin 

son gününü takip eden günden 

başlanarak müteakip belgenin 

verilmesi gereken sürenin son 

gününe kadar

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili kamu ve özel 

hukuk tüzel kişilerince ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin 

belgeler ile istihdama ilişkin bilgilerin Kuruma bildirilmemesi

A.Üx2'yi geçmemek üzere belgede 

kayıtlı sigortalı sayısıxA.Ü/2 

Belgenin asıl yada ek nitelikte olup 

olmadığı işverence düzenlenip 

düzenlenmediğine bakılmaksızın 

A.Üx2

İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda yeralması gereken 

bilgilerin eksik olması nedeniyle Kurumca geçersiz sayılması,

İşverence verildiği tarihten itibaren 

1 ay içinde bildirilmesi

Tutmakla 

yükümlü olunan 

defter ve 

belgelerin ibraz 

edilmemesi 

nedeniyle verilen 

ceza tutarını 

(A.Üx12,6,3) 

geçmemek üzere, 

geçersizlik halinin 

gerçekleştiği her 

bir ay için A.Ü / 

2 

Yasal Süresi 

içinde verilmiş 

olmasına 

rağmen 

Kurumca geçerli 

sayılmaması

Ücret tediye bordrosunun İlişkin 

olduğu ayın son günü

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi (Sadece 4/1-b 

sigortalıları için)

Kamu idarelerinin yada bankaların işlem yaptığı kişilerle ilgili sigortalılık kontrolü neticesinde sigortalılığı bulunmayan 

kişilerin Kuruma bildirilmemesi

en geç onbeş işgünü içersinde 

İhale sözleşmesinin imzalandığı 

tarihten itibaren onbeş gün içinde 

Kuruma 

Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan  

bildirimlerin on gün içinde Kuruma 

bildirilmemesi, 

90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden, ihale konusu işleri 

üstlenenlerin ve bunların adreslerinin ihale makamlarınca 

Kurumumuza bildirilmemesi,

Kamu idarelerince vazife malüllüğüne sebep olan olayın Kuruma 

bildirilmemesi

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma bildirilmediğinin yada 

eksik bildirildiğinin (hizmet yada kazançlarının) Kamu kurum ve 

kuruluşlarından alınan bilgilerden veya Kurumun kontrolle görevli 

memurlarınca tespit edilmesi

Her bir fiil için;

 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde 

belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi ile 61 inci 

maddesinde belirtilen genel sağlık sigortası giriş 

bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta 

ortamında bildirilmesi gerektiği halde 

bildirilmemesi

1- Sigortalıyı işe başlatmadan 

önce sigortalı işe giriş 

Asgari işçilik uygulaması kapsamında Kurumca kamu kurum ve 

kuruluşlarından yada bankalardan istenilecek bilgi ve belgelerin 

Kanunda belirtilen sürede gönderilmemesi 

Asgari işçilik incelemesinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli 

memurlarınca yada SMMM, YMM lerce yapıldığı durumlarda 

belgenin Kurumca Re'sen düzenlemesi

102/1-e

İşyerine ait defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin 

Kurumca gönderilen yazının alındığı tarihten itibaren on beş gün 

içinde mücbir sebep olmaksızın Kuruma ibraz edilmemesi,

Tebligatın alındığı 

tarihi takip eden 

15 inci gün

102/1-e-4
İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik 

ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz kullanılmış olması,

1-Yeni işyerlerinde işin başladığı 

tarihten önceki gün

Kurumca 

yapılan 

tebligatın 

alındığı tarihten 

itibaren onbeş 

gün içinde

102/1-c-1,2

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin Kurumca tespit edildiği yada kamu kurum ve 

kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının Kuruma intikal ettiği 

tarihi takip eden bir yıl içersinde tekrarlanması

102/1-b
En geç sigortalı çalıştırmaya 

başlanılan tarihte

 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde 

öngörülen işyeri bildirgesinin verilmemesi yada 

e-Sigorta üzerinden göndermekle yükümlü 

oldukları halde gönderilmemesi 

Fiil Tarihi

Belgenin verilmesi gereken sürenin 

son günü

Belgenin verilmesi gereken sürenin 

son günü

102/1-a-1

Yükümlülük

Her bir sigortalı 

için A.Ü

1) Bilânço esasına göre defter 

tutmakla yükümlü olanlar için, 

A.Üx12

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü 

olanlar için A.Üx 6

3) Defter tutmakla yükümlü değil 

iseler, A.Üx3

Bilanço esasına göre tutması 

gereken defterin yasal tasdik 

süresinin son günü

 en geç on gün içersinde

1.777,50 TL

01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında İşlenen Fiiler İçin Uygulanacak Para Cezası Tutarları

Sayfa 5 / 13



AKTİF YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2017 YILI PRATİK BİLGİLER SİRKÜLERİ "

Kanun Maddesi Ceza Maddesi Cezai Fiil TUTARI

3 98 179,00 TL

3 98 1.833,00 TL

3 98 18.377,00 TL

5 99/a 155,00 TL

7 99/a 155,00 TL

8 99/b 155,00 TL

14 99/b 155,00 TL

28 99/c 155,00 TL

29 100 606,00 TL

30 101 2.296,00 TL

32 102/a 167,00 TL

32 102/a 167,00 TL

37 102/b 575,00 TL

38 102/b 606,00 TL

39 102/a 167,00 TL

41 102/c 295,00 TL

52 102/b 606,00 TL

56 103 295,00 TL

57 103 295,00 TL

59 103 295,00 TL

60 103 295,00 TL

63 104 1.619,00 TL

64 104 295,00 TL

68 104 1.619,00 TL

69 104 1.619,00 TL

71 104 1.619,00 TL

72 104 1.619,00 TL

73 104 1.619,00 TL

74 104 1.619,00 TL

75 104 1.619,00 TL

76 104 1.619,00 TL

90 106 18.377,00 TL

92/2 107/1-a 14.702,00 TL

96/1 107/1-b 14.702,00 TL

107/2 14.702,00 TL

İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında İşlenen Fiiler İçin Uygulanacak Para Cezası Tutarları

Doğum öncesi-sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

Yer ve su altında çalıştırma yasağına uymamak

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş 

Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve 

isteklerini yerine getirmemek

İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

İşçi özlük dosyasını düzenlememek

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işveren işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak

85.madde kapsamındaki işyerlerinde 

çalıştırılan her işçi için.

Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına 

aykırı davranan işverene veya 

İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı 

davranmak

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

Ara dinlenmesini uygulamamak

Telafi çalışması usullerine uymamak

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik 

kullandırmak

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde 

vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını 

bildirmemek

Ücret hesap pusulası düzenlememek

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde 

özel olarak açılan banka hesabına ödememek

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti 

kasten ödememek veya eksik ödemek

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmamak

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

Geçici iş ilişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

İşyerini muvazalı olarak bildiren asıl 

işveren ile alt işveren vekillerine ayrı 

ayrı

Bu durumdaki her işçi için

Bu durumdaki her işçi için

Bu durumdaki her işçi için

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski 

hükümlü ve çalıştırılmayan her ay 

için

Bu durumda olan her işçi ve her ay 

için

İşten çıkarılan her işçi için

Bu durumdaki her işçi için

Bu durumdaki her işçi için

Bu durumdaki her işçi için

 Açıklama

Bu durumda olan her işçi ve her ay 

için

Bu durumdaki her işçi için

Bu durumda olan her işçi ve her ay 

için

Bu durumdaki her işçi için

Bu durumdaki her işçi için

Bu durumdaki her işçi için

Bu durumdaki her işçi için
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Ceza Maddesi

4/1-a 26/1-a

4/1-b 26/1-a

6/1-a 26/1-b

6/1-a 26/1-b

6/1-a 26/1-b

6/1-b 26/1-b

6/1-c 26/1-b

6/1-ç 26/1-b

6/1-d 26/1-b

8/1 26/1-c

8/6 26/1-c

10/1 26/1-c

10/4 26/1-ç

Acil durum planları, 

yangınla mücadele 

ve ilk yardım

11 26/1-d

Tahliye 12 26/1-d

14/1 26/1-e

14/2 26/1-e

14/4 26/1-e

15/1 26/1-f

15/1 26/1-f

Çalışanların 

bilgilendirilmesi
16 26/1-g

Çalışanların eğitimi 17 26/1-ğ

Çalışanların 

görüşlerinin alınması 

ve katılımlarının 

sağlanması

18 26/1-h

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve 

çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine 

yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları 

yaptırmaması

İşverenin; acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma, 

acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, 

araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla 

irtibatı sağlayacak düzenlemeleri yapma yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi 

Ciddi ve yakın tehlike durumunda işverenin; çalışanların işi 

bırakarak güvenli yere gidebilmesini, özel olarak görevlendirilenler 

dışındaki çalışanların işe devam etmemesini, müdahalede bulunan 

çalışanların sorumlu tutulmamasını sağlama yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi

İşverenin; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine 

uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları 

giderme yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.702 TL

İş sağlığı ve 

güvenliği hizmetleri

İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı 

görevlendirmemesi/çalıştırmaması

Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 6.760 TL 

/ Aykırılığın devam ettiği her ay için 6.760 TL

İşverenin; belirlenen nitelikte işyeri hekimi 

görevlendirmemesi/çalıştırmaması

Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 6.760 TL 

/ Aykırılığın devam ettiği her ay için 6.760 TL

İşverenin; diğer sağlık personeli çalıştırmaması 3.379 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 3.379 TL

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve 

kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan araç, 

gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarını karşılamaması

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Yükümlülüğe İlşikin Madde Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

İşverenin; mesleki riskleri önlenme, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil 

her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve 

gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara 

uygun hale getirme ve mevcut durumu iyileştirme 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.702 TL

2.026 TL

İşverenin genel 

yükümlülüğü

İşverenin; 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi

Her bir çalışan için 547 TL

İşverenin; 18 inci maddede belirtilen konularda çalışanların 

görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi

Her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.350 TL

Sağlık gözetimi

İşverenin; işçilerin sağlık gözetiminin yapılması yükümlülüğünü 

yerine getirmemesi
Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için 1.350 TL

İşverenin; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 

çalışacakları, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık 

raporu olmadan işe başlatması 

Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.350 TL

İşverenin; 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları ve 

çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi

Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.350 TL

İşverenin; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma, 

gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme, 

işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden 

olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol 

açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 

potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları 

düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.026 

TL

İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde 

SGK'ya bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi
2.702 TL

Sağlık hizmeti sunucularının, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en 

geç 10 gün içinde SGK'ya bildirme yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi

Yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucusuna 

2.702 TL

4.055 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay içi 6.083 TL

2.026 TL

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.350 TL / 

Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.350 TL 

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.350 TL / 

Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.350 TL 

İş kazası ve meslek 

hastalıklarının kayıt 

ve bildirimi

İşverenin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler 

arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaması
2.026 TL

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve 

kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata 

uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.350  TL

İşverenin; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya 

etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya 

hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak 

üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini 

bilgilendirmemesi

2.026 TL

İşyeri hekimleri ve iş 

güvenliği uzmanları

İşverenin; iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve 

yetkilerinin kısıtlaması
2.026 TL

İşverenin; risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması

İşverenin; gerektiği halde işyeri sağlık ve güvenlik birimi 

kurmaması
2.026 TL

Risk 

değerlendirmesi, 

kontrol, ölçüm ve 

araştırma
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20/1 26/1-ı

20/3 26/1-ı

20/4 26/1-ı

İş sağlığı ve 

güvenliği kurulu
22 26/1-i

İş sağlığı ve 

güvenliğinin 

koordinasyonu

23/2 26/1-j

Teftiş, inceleme, 

araştırma, müfettişin 

yetki, yükümlülük ve 

sorumluluğu

24/2 26/1-k

İşin Durdurulması 25/6 26/1-l

26/1-m

26/1-m

26/1-m

26/1-m

İş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili 

çeşitli yönetmelikler

30 26/1-n

- - 26/1-o

- - 26/1-ö

Çalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu 

donanım temin edilmemesi (çalışan başına)
547,00 TL

Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş 

çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması (çalışan başına)
547,00 TL

İşverenin; 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği ile 

ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri 

yerine getirmemesi

Yukarıda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. 

İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da uygulanabilir.

6645 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, tabloda belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,

uygulanır.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetime 6.760 

TL

6.760 TL

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul 

kararlarını uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde 

uygun kurulu oluşturma, kurullar arasında koordinasyonu 

sağlama, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması 

halinde, kurul kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirme 

yükümlüklerini yerine getirmemesi

108.186 TL

108.187 TL

108.188 TL

Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren 

aylık olarak 1.350 TL 

67.616 TL

İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın 

değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi

1.350 TL

Her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.702 TL

İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara 

ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere 

meslek ya da durumlarına göre başka bir iş vermekle 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi

İhlale uğrayan her bir çalışan için 1.095 TL / Aykırılığın 

devam ettiği her ay için 1.095 TL

Güvenlik raporu 

veya büyük kaza 

önleme politika 

belgesi

29

İşverenin; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamaması

İşverenin; işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açması

İşverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde yönetim; iş 

sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlamak,  

işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini 

etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için 

işverenleri uyarmak, bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa 

bildirmekle yükümlü olduğu halde, yönetim tarafından bu bildirim 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, 

inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya 

eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve 

denetiminin yapılmasına engel olması

Çalışan Temsilcisi

İşverenin; çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi
1.350 TL

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya 

tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride 

bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme 

haklarının işverence sağlanmaması

2.026 TL

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek 

elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini 

yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların 

sağlanmaması
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84.02

84.03

84.04

84.17

8418.61.00.00.00
8418.69

84.19

84.20

84.21
84.24

84.26

84.28

84.29

84.30

84.32

84.33

84.34

84.35

84.36

84.37

84.38

84.51

84.55

84.68

84.74

85.01

8502.11

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,

13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

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; 

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,

Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):

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:

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

Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)

"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile(2009/14812 sayılı Kararname ile eklenen ibare Yürürlük: 30/03/2009) (1) 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 oranı uygulanır.

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

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

Diğerleri (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar)
Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse 

Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın 

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

Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:

   GENEL KDV ORAN %18

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (2007/13033 SAYILI BKK  VE İLAVE BKK'LAR)

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):

12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

(I) SAYILI LİSTE KDV ORANI %1

1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,

2-a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,

2-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,

Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici 

yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine 

mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:

Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için 

silindirler:
Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve çayır biçme makina ve 

cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina 

ve cihazlar hariç): - Çim biçme makina ve cihazları:
Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:

Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:

Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus 

3- Buğday, bulgur(2011/2466 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük : 28/11/2011), arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, 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 (22) 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), (2011/2426 sayılı BKK ile eklenen ibare, 

Yürürlük:28/11/2011)

8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı 

uygulanır.) (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük:02/12/2013) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri 

hariç),

7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın 

öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):

Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar 

(hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):

Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi 

suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 

pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı top 

halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar:

Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:

Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus 

makina ve cihazlar:

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, 

öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya 

hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları 

yapmaya mahsus makinalar:
Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] :

Çıkış gücü 75 KVA'yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

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, 

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), 

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 hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma 

değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,
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8502.12

8502.13

8502.2

8502.31
85.04

85.14

84.06

84.1
84.11

8413.19.00.20.00
8413.19.00.90.11

8413.19.00.90.12

8413.40.00.00.00
8413.6

8422.30.00.00.00

8422.40.00.00.00

8423.3
84.27
84.39
84.4

84.41
84.42

8443.16.00.00.00

84.44

84.45

84.46

84.47

8447.11.00.00.00

8448.19

84.49

8452.21.00.00.00

8452.29.00.00.00
84.53

84.54

84.56

84.57

84.58
84.59

84.6

84.61

84.62

84.63

84.64
84.65

84.77

8479.10.00.00.19

8479.50.00.00.00

8479.89
8480.71.00.00.00
8480.79.00.00.00

8515.80.10.10.00

8515.80.90.10.00

8515.80.90.90.00

19- (2015/8353 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 1/1/2016) Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik 

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve 

damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma 

yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve 

benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil), 

20- (2015/8353 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 1/1/2016) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin 

içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.

Çıkış gücü 75 KVA'yı geçen fakat 375 kVA'yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim 

(elektrojen) grupları

Çıkış gücü 375 kVA'yı geçenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar)
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler:
Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı 

yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:

Buhar türbinleri

Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)
Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makine ve cihazlar (her cins kesme makine ve cihazları dahil)
Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat (84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan takım 

Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları

Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları

Beton pompaları
Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar
Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri 

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

Fleksografik baskı yapan makinalar

Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makine 

Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer 

makine ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda 

kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar

Dokuma makinaları (tezgahlar)

Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları
Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makine ve cihazlar

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

Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar

Diğerleri (84.44, 84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makine ve cihazlar)

Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makine ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makine ve 

Diğerleri (Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)
Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus 

Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları

Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı 

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) 

Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya 

başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli 

taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahları ve diğer takım tezgahları

Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, 

makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus 

Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)

Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)
Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
Diğerleri (Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)

Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için olanlar)

Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar)

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgahları

Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka 

Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makine ve 

cihazlar

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,

Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)

Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makine ve cihazlar)

Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

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, sure, ayet ve/veya 

meallerini içeren kitaplar dahil) ile Tevrat, Zebur ve İncil Kitapları.
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2520.20.90.10.00

2520.20.90.90.11

2804.40.00.00.00

2844.40.20.00.11

2844.40.20.00.12
2844.40.20.00.13

2844.40.20.00.14

2844.40.20.00.19

2844.40.30.00.00

30,01

(II) SAYILI LİSTE KDV ORANI %8

A-)GIDA MADDELERİ

8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,

9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,

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 kaldırılan 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,

1-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,

15 -19 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,

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,

14 -18 no.lu faslında yer alan mallar,

12- 16 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;

1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

     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.

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 

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,

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,

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, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve 

kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri,

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

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, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve 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),

 6- 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,

13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),

13- b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,

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;

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,

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 (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi 

oranı uygulanır.) (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare Yürürlük:02/12/2013) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, 

tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

Dişçilikte kullanılan alçılar

Tıpta kullanılan alçılar

Oksijen

Radyoaktif iyot 

Radyoaktif fosfor 
Radyoaktif karbon 

Radyoaktif kobalt 

Diğerleri 

Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)

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
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30,05

30,06

33,06

3307.90.00.90.11

3407.00.00.10.00

3407.00.00.90.11

3407.00.00.90.13

3407.00.00.90.14
3701.10.10.00.00

3701.20.00.90.12

3821.00.00.00.00

3822

39. Fasıl

40. Fasıl

7015.10.00.00.00

8419,2
8421.29.00.00.11

8509.80.00.00.19

90,11

90,18

90,19

9020

90,21

9022.12.00.00.00

9022.13.00.00.00

9022,14

9022,21

9027,8

9402.10.00.00.11

9402,9

9506.91.90.00.00

9603.21.00.00.00

9001.30.00.00.00

9001,4
9001,5
90,03

9004.10.10.00.00

9004,9

8424,81

8428.2030.90.00

8428 90,71 00 00

8428.90.95.90.11

8432,1

8432.21.00.00.00

8432 29

8432,3

8432,4

8433 20

8433,3

8433 40

8433.51.00.00.00

8433,52

8433,53

8433.59.11.00.00

8433.59.19.00.00

8433.59.30.00.11

8433.59.30.00.12

8433.59.30.00.13

8433.59.80.00.11

8433.59.80.00.12

Biçer bağlarlar

Pamuk hasat makinası

Mısır hasat makinası

Diğer harman makina ve cihazları

Kök ve yumru sökme makinaları

Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası)

Diğerleri (silaj makinası)

Orak makinaları (biçerler)

Biçer toplarlar

Ekim ve dikim makinaları

Gübreleme makina ve cihazları

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

Ot hazırlama makina ve cihazları

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

Biçer döverler

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

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)

Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları 

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

Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları

Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar

Dişçi mumu

Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)

Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar 

Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları 

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan 

müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri

Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)

Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)

Numaralı gözlük camları 

Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri 
Diyalizör 

Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)

Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) 

(Aksam ve parçalar hariç)

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve 

parçalar hariç)

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların 

işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer 

cihazlar(Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

Bilgisayarlı tomografi cihazları

Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)

Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)

Dişçi koltukları

Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)

Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)

Diş fırçaları 

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.

Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)

Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları (Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük 

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

28- (2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 09/02/2008) 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 BKK ile 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

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),

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

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

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

Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar

Pulluklar

Diskli tırmıklar (diskorolar)
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AKTİF YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2017 YILI PRATİK BİLGİLER SİRKÜLERİ "

8433.59.80.00.13

8433.59.80.00.19

8433,9

8434.10.00.00.00

8436.10.00.00.00

8436.80.91.00.00

8436.80.99.00.11

8436.80.99.00.12

8436.80.99.00.13

8510.20.00.00.12

8701.10.00.00.00

8701.90.11.00.00

8701.90.20.00.00

8701.90.25.00.00

8701.90.31.00.00

8701.90.35.00.00

8701.90.39.00.00

8716.20.00.00.00

84.29.52.10.00.00

84.29.52.90.00.11

84.29.59.00.10.11

84,47

84.52.10

84.52.21.00.00.00

84.52.29.00.00.00

84,58
84,59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) 

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

Beko loder

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

Ev tipi dikiş makinaları

Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)

Diğerleri (diğer dikiş makinaları)

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler)

Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar

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;

Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

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

Hayvan kırkma makinaları

Motokültörler

Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

Süt sağma makinaları

Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar

Otomatik yalaklar

Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar

Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar

Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)

Mısır toplama ve daneleme makinaları

Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)

Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar)
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