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2018 Maliye Kanun Tasarısı Bölümlerinin Yeni Numaralandırılması 

 

Orijinal Formatın Numaralandırılması Düzeltilmiş Formatın Numaralandırılması 

1. Bölümden 16. Bölüme  Değiştirilmeden 

17.Bölüm Silinmiştir 

18.Bölüm 17.Bölüm 

19.Bölüm 18.Bölüm 

20.Bölüm 19.Bölüm 

21.Bölüm 20.Bölüm 

22.Bölüm 21.Bölüm 

23.Bölüm 22.Bölüm 

24.Bölüm 23.Bölüm 

25.Bölüm 24.Bölüm 

26.Bölüm Silinmiştir 

27.Bölüm Silinmiştir 

28.Bölüm Silinmiştir 

29.Bölüm Silinmiştir 

30.Bölüm 25.Bölüm 

31.Bölüm 26.Bölüm 

32.Bölüm 27.Bölüm 

33.Bölüm 28.Bölüm 

34.Bölüm 29.Bölüm 

35.Bölüm 30.Bölüm 

36.Bölüm 31.Bölüm 

37.Bölüm 32.Bölüm 

38.Bölüm 33.Bölüm 

39.Bölüm 34.Bölüm 

40.Bölüm Silinmiştir 

41.Bölüm Silinmiştir 

42.Bölüm 35.Bölüm 
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01 Yeni Bölüm 36.Bölüm 

43.Bölüm 37.Bölüm 

44.Bölüm 38.Bölüm 

45.Bölüm 39.Bölüm 

46.Bölüm 40.Bölüm 

47.Bölüm 41.Bölüm 

48.Bölüm 42.Bölüm 

49.Bölüm 43.Bölüm 

50.Bölüm 44.Bölüm 

51.Bölüm 45.Bölüm 

52.Bölüm Silinmiş 

53.Bölüm 46.Bölüm 

54.Bölüm 47.Bölüm 

55.Bölüm 48.Bölüm 

56.Bölüm 49.Bölüm 

57.Bölüm 50.Bölüm 

58.Bölüm 51.Bölüm 

59.Bölüm 52.Bölüm 

60.Bölüm 53.Bölüm 

61.Bölüm Silinmiştir 

62.Bölüm 54.Bölüm 

63.Bölüm Silinmiş 

64.Bölüm Silinmiş 

65.Bölüm 55.Bölüm 

66.Bölüm 56.Bölüm 

02 Yeni Bölüm 57.Bölüm 

67.Bölüm 58.Bölüm 
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Tunus Cumhuriyeti  

Millet Meclisi 

Maliye, Planlama ve Kalkınma Komitesi 

 

02 No'lu Format 

2018 Yılına Ait 

Maliye Kanun Tasarısı 

 

Kasım 2017 
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Sayı 2 

2018 Yılına Ait 
Maliye Kanun Tasarısı  
Bütçe Hükümleri 

 
İlk Bölüm: 

2018 yılıyla ilgili olarak; alttaki başlıklar kapsamında olmak üzere gümrük, vergi, harç vesaire gelirlerden 

elde edilen toplam rakam 35.851.000.000 Dinar onaylanmıştır. 

- Birinci Bölüm     24.603.200.000 Dinar 

- İkinci Bölüm     10.431.000.000 Dinar 

- Hazinedeki Özel Hesaplar Kaynakları 816.800.000 Dinar 

 

Bahsi geçen bu gelirler; işbu kanuna ek olan ''A'' tablosuna göre dağıtılacaktır. 

 

İkinci Bölüm: 

2018 yılıyla ilgili olarak hazinedeki özel hesaplar kaynaklarıyla ilgili ise; işbu kanuna ek olan ''B'' tablosuna 

göre 816.800.000 Dinar olarak belirlenmiştir. 

 

Üçüncü Bölüm: 

2018 yılıyla ilgili olarak; alttaki başlıklar kapsamında olmak üzere ülke bütçesinin giderleri toplamda 

35.851.000.000 Dinar olarak belirlenmiştir. 

- Birinci Bölüm  : Genel Kiralama 14.751.000.000 Dinar 

- İkinci Bölüm  : Kamu Kurumları 1.150.000.000 Dinar 

- Üçüncü Bölüm : Kamu Girişimleri 5.636.000.000 Dinar 

- Dördüncü Bölüm : Acil Durum Giderleri 404.200.000 Dinar 

Birinci Kısım Toplamı    21.941.200.000 Dinar 
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İkinci Kısım: Genel Borç Faizleri 

Beşinci Bölüm  : Genel Borç Faizleri 2.787.000.000 Dinar 

İkinci Kısım Toplamı    2.787.000.000 Dinar 

 

Üçüncü Kısım: Kalkınma Giderleri 

Altıncı Bölüm  : Direk Yatırımlar   2.713.845.000 Dinar 

Yedinci Bölüm  : Genel Finansman  1.632.574.000 Dinar 

Sekizinci Bölüm : Acil Kalkınma Giderleri 128.420.000 Dinar 

Dokuzuncu Bölüm : Kullanılan Dış Kaynaklara 646.161.000 Dinar 
Bağlı Kalkınma Giderleri 

Üçüncü Kısım Toplamı  5.121.000.000 Dinar 

 

Dördüncü Kısım: Genel Ana Borcun Ödenmesi 

Onuncu Bölüm : Genel Ana Borcun Ödenmesi 5.185.000.000 Dinar 

Dördüncü Kısım Toplamı 5.185.000.000 Dinar 

 

Beşinci Kısım: Hazinedeki Özel Hesaplar Giderleri 

Onbirinci Bölüm : Hazinedeki Özel Hesaplar Giderleri 816.800.000 Dinar 

Onbirinci Kısım Toplamı     816.800.000 Dinar 

 

Üstte belirtilen giderler işbu kanununa ek olan ''C'' tablosuna göre dağıtılacaktır. 

  



7 

 

4. Bölüm: 

2018 yılıyla ilgili olarak devlet programların giderleri 10.919.501.000 Dinar olarak belirlenmiştir. 

Üstte belirtilen gider işbu kanununa ek olan ''D'' tablosuna göre dağıtılacaktır. 

 

5. Bölüm: 

2018 yılıyla ilgili olarak; üçüncü bölümün : ''Devlet Bütçesi İçin Kalkınma Giderleri'' kapsamında 

9.079.000.000 Dinar olarak belirlenmiş olup alttaki başlıklar kapsamında dağıtılmıştır. 

 

Üçüncü Bölüm: Kalkınma Giderleri 

Altıncı Bölüm   : Direkt Yatırımlar  3.332.641.000 Dinar 

Yedinci Bölüm   : Genel Finansman  2.029.366.000 Dinar 

Sekizinci Bölüm   : Acil Kalkınma Giderleri  900.160.000 Dinar 

Dokuzuncu Bölüm  : Kullanılan Dış Kaynaklara 2.816.833.000 Dinar 
Bağlı Kalkınma Giderler 

Üçüncü Kısım Toplamı      9.079.000.000 Dinar 

Üstte belirtilen gider işbu kanununa ek olan ''E'' tablosuna göre dağıtılacaktır. 

 

6. Bölüm: 

2018 yılıyla ilgili olarak ana genel borcun geri ödenmesi kapsamında devlet net kredileri için 4.251.000.000 

Dinar tahsis edilmiştir. 
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7. Bölüm: 

2018 yılıyla ilgili olarak devlete bağlı olan genel kamu kurumları için mütselesilen olmak üzere 

1.007.571.000 Dinar olup işbu kanuna ek olan ''F'' tablosuna göre tahsis edilecektir.  

 

8. Bölüm: 

2018 yılıyla ilgili olarak; Genel Muhasebe Yayının 62 bölümü kapsamında kamu kuruluşlarına kredi vermesi 

için Maliye Bakanına azami 100.000.000 Dinar tahsis edilmiştir. 

 

9. Bölüm: 

2018 yılıyla ilgili olarak; var olan yasalara uygun olarak devlet garantisi için İslami çekler vermesi için Maliye 

Bakanına azami 3.000.000.000 Dinar tahsis edilmiştir. 

 

Rejim Matuk Bölgesinin 

Kalkınma Heyetin Yetkilerin Genişletilmesi 

10. Bölüm: 

31 Aralık 1988 tarihli, 1989 maliye kanunu ile ilgili 145 No'lu kanunun 105. bölümün hükümleri iptal 

edilip yerine aşağıdakiler hükümler geçerli olacaktır: 

105. bölüm (yeni): Rejim Matuk Bölgesi Kalkınma Dairesinin yetkileri; Rejim Matuk ve El Mahdas 

bölgelerinin ilgili yerel kurum ve daireler ile işbirliği yaparak geliştirmekle belirlenmiştir. Bu amaçla daire 

aşağıdaki görevlerden sorumludur: 

1. Projeyi tamamlayıp takibini yaparak sonuçlarını değerlendirmek için tüm önemli bilgileri toplamak, 

araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak. 

2. İki Proje için genel programı yapmak ve yıllık çalışma planını hazırlamak. 

3. İki proje için tahsis edilen fonları kontrol etmek. 

4. İki projenin tüm başarı unsurlarını bulundurmaya gayret göstermek. 
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Hazinde Kapsamında Bulunan 

'' Yerel Toplulukları kamu Ortak Hesapları'' Adlı Özel Hesabın Kaldırılması 

11.Bölüm 

1) 14 Mayıs 1975 tarihli ve 36 sayılı kanun gereğince tahsis edilen yerel topluluklar kamu ortak fonlarına dair 

hazinedeki ''Yerel Toplulukları kamu Ortak Hesapları'' adlı hesap kaldırılır ve kaynakları devlet bütçesine 

aktarılır. 

2) Yerel topluluklar kamu ortak fonlarına dair 14 Mayıs 1975 tarihli ve 36 sayılı kanun hükümleri iptal edilir. 

3) Yerel topluluklar için devlet bütçesinden tesis edilen fonları maliye ve yerel topluluklar bakanlarının ortak 

kararıyla dağıtılır. 

Tunus Dayanışma Bankasının sermayesinin hisselerinin artışı için devlete katılma ruhsatı verilmesi 

12.Bölüm: 

Tunus Dayanışma Bankası sermayesinin hisselerin artışı için, bankaya tahsis edilen Yirmimilyon Dinar (20 000 

000) değerindeki tutar milli dayanışma fonuna aktarması için Maliye Bakanlığına izin verilmiştir. 
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Kuruluş Kurma Teşviki  

13.Bölüm: 

İşletme ve bireylerle ilgili vergi kanunun 71. bölümüne bakılmaksızın; finans, yenilenebilir enerji hariç olmak 

üzere enerji, madencilik, emlak ve telekomünikasyon sektörleri dışındaki yeni kuruluşlar, 2018 ve 2019 

yıllarında yatırım ruhsatı alan ve faaliyete geçtiği tarihten itibaren gelir vergisinden ve şirket vergilerinden 4 

yıl muaf tutulur. 

Vergi muafiyeti için yeni kuruluşların yatırım iznini aldığı tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde faaliyet geçip 

muhasebe mevzuatına göre muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu bölüm hükümleri, aynı ürün veya hizmet sunmak için yasal biçimini değiştiren kuruluşları 

kapsamamaktadır. 

 

KOBİ'leri teşvik mevzuatı 

14.Bölüm: 

Sanayi ve küçük ile orta büyüklükteki işletmeler bakanlığının bütçesinde KOBİ'leri teşvik fonları tahsis edilir. 

Bu fonlar aşağıdaki işlemleri finanse etmeyi amaçlamaktadır: 
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- Verilen teşvik kredileri gereğince mali ve ekonomik araştırmaları yapmak, banka ve finans 

kurumlarındaki durumu incelemek ve finansal yapıyı yeniden yapılandırma programını takip etmek. 

- Teşvik kredisini alan kuruluşların sermayesini yeniden yapılandırmak ve katkı borcunu vererek 

kuruluş sahibine verilir. Ancak bu kuruluşların bu katkı borçlarını alabilmesi için; öz finans durumunu 

desteklemesi için toplam sermayenin %10 ' unu bulundurması gerekmektedir 

- Mali ve ekonomik araştırmalar çerçevesinde belirlenen ve bankalar tarafından verilen kredi borcu 

yeniden finansmanını sağlamak. 

- Mali Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında kredilerin teminatı sağlamak. 

Bu fonlar, ticaret, emlak, Finans ve akaryakıt sektörü dışındaki kuruluşlara verilir. 

KOBİ' lerin mali yapılandırma teşvik kredileri verme kuralları hükümet kararıyla belirlenir. 

Teminat sağlama yetkisi Maliye Bakanlığı ile imzalanacak sözleşme gereğince Tunus Teminat Kurumuna 

verilir. 

Bu fonlar için devlet bütçesinden 100 milyon Dinar değerinde finans tahsis edilecektir. 
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KOBİ'lere Destek Devamlılığı 

15.Bölüm: 

Şirket ve bireyleri vergi kanunu 49. maddesinin 1. Fıkrasına ilave olarak alttaki bölüm eklenecektir: 

Bu oranlar, asıl faaliyetten gelen ve bu kanunun 11. bölümünün mükerrer I fıkrasında belirtilen kazançların 

%20 oranıyla belirlenir. Bu durum aşağıda belirtilen yıllık işlemleri rakamları aşmayan şirketler için geçerlidir. 

-  Transfer ve satış amaçlı alış işlemler için 1 milyon Dinar. 

-  Hizmet ve ticari olmayan faaliyetler için 500 bin Dinar. 

Ödemeler dikkate alınmaksızın yukarıda bahsi geçen işlem limitleri hesaplanır. 

 

Doğal Afetlerden Doğan Zararların Karşılanması İçin 

Tarım Fonu Oluşturulması 

16.Bölüm: 

 

1) Tarım ve deniz avcılığı sektörler için '' Doğal Afetlerden Doğan Zararların Karşılanması İçin Fon'' adlı 

fon oluşturulur, bu fonun amacı gerek tarım gerek deniz avcılığı sektöründe doğal afetlerden dolayı 

doğan zararların karşılanmasıdır. Fon işlem faaliyetleri ve koşulları devlet kararıyla belirlenir. 

Fon gider ödenekleri yetkisi tarım bakanlığına verilir. Fon işlemlerine dair maliye bakanlığı ile yapılan 

sözleşme gereğince bir sigorta şirketi yetkilendirilir. Yetkilendirme işlemi Maliye Bakanı ile ilgili sigorta 

şirketi arasındaki anlaşmaya uygun olarak yapılır.  
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2) Bahsi geçen fon aşağıda belirtildiği şekilde finanse edilir: 

- Devlet bütçesinden yıllık 30 milyon Dinar değerinde bir tutar tahsis edilir. 

- Devlet kararıyla katılımcıların katkılarıyla. 

- Devlet kararı gereğince ürünler listesi üzerinde 1% oranında bir dayanışma vergisi eklenerek. 

 

Tarım Ve Deniz avcılığı Sektörü  

Rekabet Gücünü Geliştirme Fonu Kaynakları Desteği 

17.Bölüm: 

1983 yılına ait, 30 Aralık 1983 tarihli ve 113 sayılı maliye kanunu 97. maddesinde belirtilen %2 oranı, sonraki 

maddelerde %2,5 olarak belirlenir. 

 

Yüksek Öğretim Sertifika Sahipleri İstihdam Teşviki 

18.Bölüm: 

Kalkınma bölgelerinde tüm sektörlerde ilk kez iş arayan yüksek öğretim sertifikası olan Tunus vatandaşlarını 

istihdam eden özel kuruluşlar, istihdam tarihinden itibaren 3 yıl boyunca sosyal dayanışma kanunu gereğince 

devlet teşvikleri kazanır. Bu teşvikler, aşağıdaki belirtilen kuruluşlar; Ocak 2018 tarihinden itibaren 31 aralık 

2020 tarihine kadar olan süre boyunca bu teşvikten yararlanacaktır.
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- Geçerli olan mevzuat gereğince sosyal dayanışma kanunundaki teşviklerden yararlanmayan, 

-Faaliyetlerine son vermemiş ve 29 Nisan 2016 tarihli ve 36 sayılı kanunu kapsamındaki işletmeler, 

- Vergi ve sosyal dayanışma fonları ile ilgili olarak olumlu durumu gösteren. 

Bu teşvikleri alma şartları, hükümet karar ile belirlenir. 

 

Kalkınma Bölgelerindeki Kuruluşların Vergi 

Sisteminin Birleştirilmesi 

19.Bölüm: 

1 ubat 2017 tarihli ve 8 sayılı vergi ayrıcalık sistemi kanununun 20. bölümüne aşağıdakiler eklenir: 

1 Mükerrer) Vergi mevzuatının 64. bölümün hükümleri; Mart 2017'den önce yatırım izni alıp faaliyete geçen 

birey ve şirketlerin aynı mevzuatın 63. bölümüne göre kalkınma bölgelerindeki yatırımlarından elde edilen 

gelir ve kazançları için uygulanmaktadır.  

- Ocak 2018 itibarıyla 31 Aralık 2017 tarihinde kar ve gelir vergisinden kaynaklanan ödemeleri tamamen veya 

kısmen yapmış olan kuruluşlar. 

- Yatırım teşvik kanununa istinaden 31 Aralık 2017 tarihinde kar ve gelir vergisinden kaynaklanan ödemeleri 

tamamen veya kısmen yapmamış olan kuruluşlar. 

- Ocak 2018 itibarıyla 31 Aralık 2017 tarihinde kar ve gelir vergisinden kaynaklanan ödemeleri tamamen veya 

kısmen yapmamış olan kuruluşlar. 
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Turizm Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların Tüketim Vergisinin İptali 

20.Bölüm: 

Tüketim vergisi sistemine dair 02 Haziran 1988 tarihli ve 62 sayılı kanununa mükerrer 6. Bölüm revize 

edilerek aşağıdaki maddelerin ilavesinden sonra eklenir.  

6. Bölüm (Mükerrer) 

Vergi ayrıcalıklarına dair 14 Şubat 2017 tarihli ve 8 sayılı kanunun 5. bölümü gereğince Turizm faaliyetlerinde 

kullanılan 87.03 m sayılı vergi tarifesinde belirtilen araçların tüketim vergisi iptal edilir. 

Bu teşvikleri alma şartları; hükümet karar ile belirlenir. 

 

Çevre Koruma Vergisi Kapsamında Yerli Ürün İle İthal Edilen Ürünü Eşit 

Seviyede Koyulması 

21. bölüm: 

1) 2003 yılına ait, 17 Aralık 2002 tarihli, 101 sayılı ve 2002 yılına ait maliye kanununun 58. bölümün 

birinci fıkrasında belirlenen tabloya aşağıdakiler eklenir: 
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Bent 

No. 

Tarife 

No. 

Ürün Beyanı 

44.10  Ahşap levhalar, OSB levhaları (Oriented Strand Board) ve reçine veya başka bir 

bağlama metoduyla bağlanmış olsa da benzer diğer ahşap levhaları. 

44.11  Reçine veya başka bir bağlama metoduyla bağlanmış olsa da ahşap lifleri ve bitkisel 

maddelerden yapılan levhalar 

 

2) 2003 yılına ait, 17 Aralık 2002 tarihli, 101 sayılı ve 2002 yılına ait maliye kanununun 58. bölümün 

ikinci fıkrasında belirlenen tabloya aşağıdakiler eklenir: 

 

Bent 

No. 

Tarife No. Ürün Beyanı 

38.19 381900000 Hidrolik fren sıvıları, hidrolik hareket devri için hazırlanan diğer sıvılar, madeni yağ 

içermez veya bu yağların ağırlığınca oranı %70'ten düşük 

40.11  Yeni pnömotik dış lastik 

44.10  Ahşap levhalar, OSB levhaları ve reçine veya başka bir bağlama metoduyla 

bağlanmış olsa da benzer diğer ahşap levhaları. 
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Bent 

No. 

Tarife 

No. 

Ürün Beyanı 

44.11  Reçine veya başka bir bağlama metoduyla bağlanmış olsa da ahşap lifleri ve bitkisel 

maddelerden yapılan levhalar 

84.18M 841821 Basınçla çalışan ev tip buzdolapları 

 

Atık Gıda Yağları İhracat Vergisi 

22. Bölüm: 

151800950 ve 151800990 sayılı vergi tarifesinde belirtilen kullanılmış gıda yağları ihracatı için bir tonluk 

ihracatında 1000 dinar değerinde vergi genel tazminat fonunun yararına çıkartılır. 

Bahsi geçen bu vergi için ekstraksiyon, denetim, yaptırım ve anlaşmazlık gümrük vergisi kuralları uygulanır. 

 

Konserve zeytinyağı fonu desteği 

23. Bölüm: 

2006 yılına ait, 30 Aralık 2005 tarihli, 2005 mali yılıyla ilgili 106 sayılı maliye kanunu 38. maddesinde 

belirtilen %0,5 oranını, sonraki maddelerde %1 olarak belirlenir. 
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Yatırım Tasarruf Hesapları Ve Hayat Sigorta Hesapları Yoluyla  

Uzun Ve Orta Vadeli Tasarruf Teşviki 

24. Bölüm: 

 

1) Şirket ve bireyler vergi kanunu 39. maddesinin 15. Paragrafında yer alan 20.000 Dinar olan tutarı 

50.000 Dinara yükseltilir. 

2) Şirket ve bireyler vergi kanunu 38. maddesinin 15. Paragrafında yer alan 2.000 Dinar olan tutarı 

4.000 Dinara yükseltilir. 

3) Şirket ve bireyler gelir vergisinin kanunun 38. bölümün 1. ve 2. maddesinde kullanılan ''10 yıl'' ve 

''on yıl'' yerine ''8 yıl'' ve ''sekiz yıl'' ifadesi geçer. 

4) Şirket ve bireyler gelir vergisinin kanunun 38. bölümün 1. ve 2. maddesinde ve 38. bölümün 

herhangi bir yerinde kullanılan ''fazlalar'' ifadesinden sonra ''kâr'' ve/veya ''kârlar'' ifadesi geçer. 

 

Şirketlerin Kooperatif Vergi sigortası 

25.Bölüm: 

 

1) Şirket ve bireyler gelir vergisinin kanunun 46. bölümünün 2. fıkrasında yer alan hükümler iptal 

edilir.  

2) Şirket ve bireyleri vergi kanunu 49. maddesinin 1. paragrafına aşağıdakiler eklenir: 

- Kooperatif sigortası. 

3) Bu bölümün hükümleri Ocak 2018 tarihinden itibaren tahakkuk edilen kârlar için uygulanır. 
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Katma Değer Vergisi Ayrıcalıkları Hükümleri İlavesi 

26.Bölüm: 

1) Katma değer vergisi kanununa aşağıdaki şekilde 19. bölüm ilave edilir: 

19. Bölüm dördüncü: 

Geçerli olan vergi mevzuatı gereğince katma değer vergisinin gerektirdiği koşullara sahip olmayan 

kişiler, katma değer vergisini ödememek veya indirimden faydalanmak adına bu durumu belgelerle 

vergisi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. 

Vergi dairesi; bahsi geçen vergi ayrıcalığının yasal bir temeli olmadan kullanıldığına dair bir ihbar alması 

durumunda vergi tahsilat prosedürleri kanunun 10. ve 47. maddesi gereğince ayrıcalık belgesini iptal 

prosedürlerini başlatır. 

Buna ek olarak geçerli olan vergi mevzuatı gereğince ceza uygulanır. Üstelik vergi ayrıcalığının yasal bir 

temeli olmadan kullananlar, katma değer vergisinin gerekli ödemleri ile cezayı hazineye ödemek 

mecburiyetinde olur. 

2) Katma değer vergisi kanunu 11. bölümünün 5. fıkrası iptal edilir. 

3) Vergi prosedürleri kanununa aşağıdaki konuları kapsayan 84. madde eklenir 
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84. bölüm sekizinci: 

Katma değer vergisi kanunu 19. bölümün birinci fıkrasının hükümlerine uymayanlar 1.000 Dinar değerinde 

bir ceza ödemek mecburiyetinde kalır. 

Yukarıdaki paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla katma değer vergisinin ayrıcalık belgesini geri 

vermeyen kanun hükümlerinde belirtilen mücbir sebep durumları dışında Maksimum 30.000 Dinar olmak 

üzere her gecikme günü için 1.000 Dinar değerinde ceza ödemekle cezalandırılır. 

4) Vergi prosedürleri kanunu 47. bölümünün hükümlerine aşağıdakiler eklenir. 

İlgili kanunun 84. bölümünün birinci fıkrasında belirtilen ceza hükümleri uyarı yapmaksızın uygulanır. 

Aynı bölümün ikinci fıkrasında belirtilen ceza hükümleri, belgelerin geri verilmemesi durumunda ilgili 

kanunun 10. bölümün hükümleri gereğince uyarı yapıldığı tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde 

uygulanır. 

5) Vergi prosedürleri kanununa aşağıdaki konuları kapsayan mükerrer 105. madde eklenir. 

105. bölüm (Mükerrer) 

Vergi prosedürleri kanunu 47. bölümün dördüncü fıkrasının hükümleri gereğince vergi dairelerin uyarı 

yapılmasının ardından katma değer vergisi kanunu 19. bölümünde belirtilen vergi ayrıcalıkları dayanak 

olmadan kullananlar 10.000 Dinar ile 100.000 Dinar arasında değişen ceza ödemekle cezalandırılır. 
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6)  Katma değer vergisinin kanunun 11. ve 15. ve 18. bölümlerde kullanılan ''karar'' ve ''vergisiz satış 

idari kararı'' yerine ''atma değer vergisiz belgesi'' Söz dizimi bağlamı gereğince ifadesi geçer. 

7)  Vergi prosedürleri kanunu 47. bölümündeki ''ikinci ve üçüncü fıkralarında'' ifadesi iptal edilir ve 

yerine ''ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında'' ifadesi geçer. Aynı zamanda 27. ve 50. bölümün 

üçüncü fıkrasındaki '' üçüncü fıkrada'' ifadesi iptal edilir ve yerine ''üçüncü ve dördüncü 

fıkrasında'' ifadesi geçer. 

 

Gümrük Kanununda Belirtilen İdari Cezalar Kapsamında 

Gümrük Depoları Ve Alanları Kullanım Engeli Cezası 

27. Bölüm: 

Vergi prosedürleri kanunu 403. bölümünün hükümlerine; aşağıda belirtildiği gibi mükerrer 1 fıkrası 

eklenir.  

Mükerrer 1 - Bu fıkranın hükümleri gümrük depoları ve ihracat alanlarını kötüye kullanılanlar için 

uygulanır.
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Kamu Ve Özel Sektör Ortaklıklarına Ve Projelere Katılımı Performansa Yetki Verme Yükümlülüğüne 

Bağlanır. 

28. Bölüm: 

Haklar ve Ceza Davaları Dergisi'nin 110. Bölümü hükümleri aşağıdaki şekilde revize edilecektir: 

Devletin denetimi altındaki devlet, yerel gruplar, kamu kurumları, işletmeler ve kuruluşlarının 

kamusal-özel sektör ortaklığı projesine işlerlik, kira sözleşmeleri, kamuya açıklama beyanları, 

mümkün olan en fazla vergiden azami 20 gün önceden olan tüm vergi izinlerini tevdi edenler 

haricinde, katılmak mümkün değildir. Danışma, doğrudan müzakere veya otomatik teklifin kabulü 

üzerine teklif çağrısı ya da rekabet çağrısı ya da eylemin yapıldığı tarihten itibaren zaman aşımına 

uğramdan teklif talep etmeden açık arttırma yapılıncaya kadar.  

artırmada teklif talep edilmeden ve zamanla düşmedi. 

 

Sözleşmelere Misilleme Olması Açısından İkili Anlaşmalarda Kayıt İçin  

Gerekli Olan Vergi Sistemi Açıklamaları 

29. Bölüm: 

1) Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 3. Bölümünün 1 sayılı basımına ''Anlaşmalar'' terimi ardında 

''Veya İlzamlar'' eklenir. 

2) Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 3. Bölümünün 1 sayılı basımı altta belirtildiği revize edilir: 

11- Anlaşmalar, ilzamlar, duyurular, orijinal isin kullanma, sanayi veya sanat veya edebi kullanım 

hakkını kullanma, kullanım hakkı, meslek sahibi sıfatlarıyla sanatçılarla veya sporcularla bedel karşılığı 

yapılan el yazılı sözleşmeler. 

3) Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 20. Bölümünün 19 sayılı basımı altta belirtildiği revize edilir: 
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Sözleşme Ve Anlaşma Türü Vergi 

Oranı 

Anlaşmalar, ilzamlar, duyurular, orijinal isin kullanma, sanayi veya sanat veya edebi 

kullanım hakkını kullanma, kullanım hakkı, meslek sahibi sıfatlarıyla sanatçılarla veya 

sporcularla bedel karşılığı yapılan el yazılı sözleşmeler. 

%0,5 

 

4) Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 32. Bölümü (Yeni) altta belirtildiği revize edilir: 

32. bölüm (Yeni): 

20. bölümün 19 sayılı basımında belirtilen kayıt vergi bedeli; uygulanan yasa ve kanunlara göre 

hesaplanır. 

Ancak süresiz olarak imzalanan ve 3 seneden fazla süreli olarak yapılan anlaşmaların vergi bedelleri; 

anlaşmaların ilk üç yıllık olan döneme göre hesaplanır. 

5) Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 16. Bölümünün dördüncü fıkrasının ardında alttaki paragraf 

eklenecektir: 

Üniversiteler, spor dernekleri, festival heyetleri, organizasyon ve sanat gösterileri organizatörleri; 

kendi görev ve işleri, üniversitelerin veya spor derneklerin sporcularla veya sanatçılarla yapacağı 

anlaşmalar kapsamında olmak üzere her üç gösteri için azami onbeş gün önce kontrol ve denetim 

görevini üstelenen bölge merkezine haber vermek zorundadır. Yapılacak bildirimde; anlaşama 

yapanların kimlikleri, anlaşma konusu ve anlaşmaya konu olan ücret yer alacaktır. Ayrıca yapılan 

anlaşmaların bir nüshası bölgesel denetim merkezine gönderilecektir. 
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Gayrimenkul Bağışı Adı Altında Yapılan Vergi İmtiyazları İle 

Nesiller Ve Eşler Arasında Yapılan Ticari Usullerle İlgili Açıklamalar 

 

30. Bölüm: 

1) Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 23. Bölüme aşağıda yer alan mükerrer IV afıkrası eklenecektir: 

Mükerrer IV- Aynı gayrimenkulle ilgili olmak üzere her beş yılda bir kez olmak üzere kayıt yapılmasına 

izin verilecektir. Bahsi geçen bu işlemler işbu bölümün 18 sayılı basımı, üçüncü tarifesinde I sayılı 

fıkrasında yer almaktadır. 

 

2) 1980 yılına ait ve 31 Aralık 1980 tarihinden tarihli 88 sayılı kanunun 26. Bölümü ikinci 

fırkasına sıradaki paragraf eklenecektir: ''İşbu fıkranın hükümleri; aynı gayrimenkul için olmak 

üzere her beş yılda bir kez uygulanır''. 

3) 2003 yılına ait Maliye kanunun vergilendirilmemiş gayrimenkullerle ilgili olan 61 sayılını 

bölümün dördüncü fırkasına sıradaki paragraf eklenecektir: ''İşbu fıkranın hükümleri; aynı 

gayrimenkul için olmak üzere her beş yılda bir kez uygulanır''. 

Kaçakçılık Önleme Girişimleri 

31. Bölüm: 

Meclis yayınların 388 sayılı bölümünde yer alan ''altı ay ve üç yıl'''ı ''Üç ve beş yıl'' olarak 

değiştirilecektir.  

 

Ceza Kanunundaki Kamu Davalarında Kullanılmak Üzere Vergi İşlemlerin Uyarlanması 

Ve Bu Konudaki Yetkinin Açıklığa Kavuşturulması 

32. Bölüm: 

1) Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 74. Bölüme aşağıda yer alan üçüncü fıkra eklenecektir: 

Vergi ceza davalarıyla ilgili verilen kararlar kapsamında olmak üzere temyiz, istinaf veya takip için 

Maliye bakanı, genel müdür, ulusal denetim birimi başkanı, büyük şirketlerden birinin yönetim 

başkanı, orta şirketlerden birinin yönetim başkanı ve denetim yerel merkezi başkanı iş akışına uygun 

olarak görevlendirilir.  

Temyiz dilekçesi; temyiz edilen kararın teslim tarihinden itibaren azami otuz gün içinde takip 

mahkemesi kalem müdürlüğüne teslim edilir. Bahsi geçen temyiz dilekçesinde; özel vekalete gerek 

duymaksızın temyiz gerekçeleri belirtilir.  

2) Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 74. Bölümün ikinci fıkrasında yer alan ''Genel'' kelimesinin 

ardında ''Vergi ihlalini tespit eden vergi dairesinin bulunduğu asliye mahkemesinin olduğu yerde '' 

eklenecektir. 
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Şirket Sermayelerine Katılımıyla Sağlanan Vergi Tahsilatı İmtiyazları Hükümleri 

 33. Bölüm: 

1) Şirketler ve bireyler için Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 39 dördüncü, 48 dördüncü, 73 ve 74. 

Bölüme aşağıda paragraf eklenecektir: 

İşbu bölümde yer alan vergi imtiyazı arazi mülkiyeti için kullanılmaz. 

2) Şirketler ve bireyler için Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 77. Bölüme aşağıda paragraf 

eklenecektir: 

İşbu derginin 76. Bölümünde belirtilen şirketlerde yatırım işlemleri hariç olmak üzere işbu bölümde 

yer alan vergi imtiyazı arazi mülkiyeti için kullanılmaz 

 

 

Haczedilen Malların Kullanılmasıyla İlgili Daha Fazla Esneklik Tanınması 

34. Bölüm: 

1) Meclis yayının 360. Bölümün 1 sayılı fıkrasının başına alttaki paragraf eklenecektir: 

- ''Haczedilen malın değerine bakılmaksızın'' 

2) Meclis yayının 360. Bölümün 1 sayılı fıkrasının sonuna alttaki paragraf eklenecektir: 

- Kaçak olarak sokulan veya kaçakçılıkta kullanılan taşıma araçları 

3) Meclis yayının 360. Bölümün 1 sayılı fıkrasının ikinci bölümü alttaki gibi revize edilecektir: 

- Telef olmadan veya bozulmadan muhafazası imkansız olan hayvanlar veya mallar. 

4) Meclis yayının beşinci bölümün dördüncü kısmın onebşinci başlığın altında alttaki bölüm 

eklenecektir: 
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Beşinci bölüm 

Malların İmha Edilmesi 

362. Bölüm Mükerrer: Başvurulan hakim, gümrük birliğinin talebi üzerine, ilgili gümrük dairesine, 

bozulmuş veya hasar görmüş ele geçirilen malların testini yaptırması için yetki vererek, bunların 

test sonuçlarına dayanarak imha edilmesini yetkili kılabilir. İmha etme masraflarını İhlal eden 

tarafa yüklenir. 

 

Ticaret Dengesinin Açığını Kontrol Altına Alacak Tedbirleri Tanımlamak 

35. Bölüm: 

1) İthalat sırasında uygulanacak vergi oranı belirleme işlemleri; 1989 yılına ait, 30 Aralık 1989 

tarihinde onaylanan 113 sayılı kanunda belirlenen serbest tarifeye göre yapılır. Ayrıca bahsi geçen 

talimatlar; işbu kanunun ekinde bulunan tablo ve çizelgelere göre revize edilmiştir. 

2) 1989 yılına ait, 30 Aralık 1989 tarihinde onaylanan 113 sayılı kanunda belirlenen serbest tarifeye 

göre belirlenen vergi oranları ve 25-97 bölümlerde belirtilen revize paragraflarında yer alan talimatlar 

saklı kalmak kaydıyla ithalat vergi oranı %20'den %30'a arttırılmıştır. 

3) 1989 yılına ait, 30 Aralık 1989 tarihinde onaylanan 113 sayılı kanunda belirlenen serbest tarifeye 

göre belirlenen vergi oranları ve 25-97 bölümlerde belirtilen revize paragraflarında yer alan 

talimatlara göre; işbu kanunun 2 sayılı ekine göre ithalat vergi oranı %0'dan %15'e arttırılmıştır. 

4) 2003 yılına ait, 29 Aralık 2003 tarihinde onaylanan 80 sayılı kanunun 14 sayılı bölümüne göre ithal 

edilecek hammadde, yarı mamul, yerel piyasada üretilmeyen ürün, başak bir ürüne dönüştürülecek 

ürün, başka bir ürün üretiminde kullanılacak ürün ve diğer malzemeler vergiden muaf sayılacaktır. 

5) 1995 yılına ait, 10 Temmuz 1995 tarihinde onaylanan 1212 sayılı talimatlara ve revizelere göre taze 

ve kurutulmuş meyve vergisi; her bir kilo gram muz için 0,500 Dinardan 0,600 Dinara arttırılmıştır. Bu 

talimat; vergi talimatları 08.03 bendinde yer alan taze meyveleri de kapsamaktadır. 

 

Türkiye Menşeli Ürünler İçin İstisnai tarife işlemleri 

36. Bölüm: 

25 Kasım 2004 tarihinde Tunus'ta imzalanan, 2005 yılına ait 36 sayılı kanuna istinaden 11 Mayıs 

2005 tarihinde onaylanan kanuna göre 33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84 ve 85 sayılı 

bölümlerde yer alan Türk menşeli ürünler Tunus Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 

serbest bölge oluşturma anlaşmasına tabidir. Vergi oranı; sabit olan vergi oranları saklı tutarak 

uygulanmakta olan vergi oranları %90 oranında uygulanır. 

 

İstisnai gümrük vergileri, iki yıllık süre ile Ocak 2018 itibari ile Türk menşeli ürünler için uygulanır. 

Bu gümrük vergileri, yukarıda söz edilen iki yıllık süre geçtikten sonra aşamalı olarak üç yıl süresince 
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eşit oranlarla iptal edilir.  

 

Tüketim Malzemeleri İthalatında 10% İle %15 Arasında artış 

37. Bölüm: 

Birey ve şirketler gelir vergisi kanununun 51. bölümünde belirtilen tüketim malzemeleri ithalatında 

Ocak 2018 tarihinden itibaren aralık 2018 tarihine kadar15% oranı ile artış uygulanır.  

İthalat Sevkiyat Araçların  

X Ray Cihazları İle Denetimi Vergisi Oluşturulması 

38. Bölüm: 

Geçici kabul sırasında sevkiyat araçlarında X-ray ışınlarıyla denetim amacıyla ''Sevkiyat birimlerini x 

ray cihazlarla denetim ücreti'' adı altında bir vergi oluşturulacaktır. 

İthalat sevkiyat araçlarının X ray cihazları ile denetimi vergisi, yükü yirmi feeti geçmeyen konteyner 

için 100 Dinar, diğer türlü sevkiyat araçları için 200 Dinar olarak belirlenmiştir 

İthalat sevkiyat araçların X ray cihazları ile denetimi vergisi için mal çekme, ihlal denetim, ceza ve 

anlaşmazlık kuralları uygulanır. 

 

Katma Değer Vergisi Oranı Gözden Geçirilmesi 

39. Bölüm: 

1) Katma değer vergisi kanunu 7. bölümünün birinci fıkrasındaki %18 oranı yerine %19 oranı 

uygulanacaktır.  

2) Geçerli tüm mevzuat ve yönetmeliklerde katma değer vergisinin %12 oranı yerine %13 oranı 

uygulanacaktır. 

3) Katma değer vergisi kanunu ile eklenen ''B'' tablosunun 1. fıkrasındaki 25 sayısı silinir. 

4) Katma değer vergisi kanunu ile eklenen ''B'' tablosunun 1. fıkrasına aşağıdaki şekilde 13 üçüncü 

sayısı eklenir: 

13 üçüncü) Demir nakliye faaliyetleri için gerekli donanım malzemeleri ve yedek parçalar. 

 

Tüketim Vergisi Gözden Geçirilmesi 

40. Bölüm: 

Tüketim vergisi sistemi ile ilgili 2 Haziran 1988 tarihli ve 62 sayılı kanun ile ekli tablo iptal edilir ve 

aşağıdaki gibi uygulanır: 
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Vergi Tarife 
No. 

Ürün Açıklamaları Tüketim Vergisi 

17.04 Şeker ürünleri (Beyaz çikolata dahil), kakao içermeyen….  %10 

18.06M 180620 ile 180610 tarifede yer alan ürünler hariç olmak 
üzere kakao içeren çikolata ve diğer gıdalar,  %10 

19.05 Kakao içerse de fırın ürünü olan ekmek, börek, bisküvi ve 
benzeri ürünler, waffer ekmeği, eczacılıkta kullanılan 
perçinler ince ekmeği, pirinç patlakları ve be3nzeri ürünler %10 

20.09M Üzüm dahil olmak üzere mayalanmamış, alkol katılmamız 
meyve ve sebze suları. Taze meyve suları hariç diğer meyve 
sularına şeker veya tatlandırıcı eklenebilir. 

%25 

21.01 Kahve veya çay özü, kahveden veya çay özünden üretilen 
ürünler, kavrulmuş kahvenin alternatifi olan kavrulmuş 
hindiba veya özleri ve konsantreleri  

%25 

21.03M 21039099 No'lu tarifedeki ürünler hariç olmak üzere salata 
için hazırlanmış soslar, karışık baharatlar, hardal sosu ve 
hazır hardal 

%25 

21.05 Kakao içerse de dondurmalar ve yemeklik diğer dondurma 
çeşitleri 

%10 

21.06M 210690 No'lu tarifede belirtilen, sigarayı bırakmaya yarayan 
tablet veya sakız veya diğer şekilde hazırlanmış hariç olmak 
üzere başka tarifede yer almayan ürünler. 

%40 

22.02M Şeker, tatlandırıcı veya aromalı alkolsüz soda ve gazlı sular %25 

22.03 Sınıflandırılmış bira 0,018 Dinar cl 

22.04M  Doldurulmuş ve sınıflandırılmış alkol 

 Azami 1 litre kapasiteli şişelere doldurulmuş köpüren 
alkol 

 Şişelenmiş şarap, alkol ile işlenmiş üzüm suyu veya 
meyve suyu 

 Taze üzümlerin veya üzüm suların mayalanması elde 
edilen diğer alkoller 

7,5000 Dinar hl 
24,000 Dinar ünite 
3,750 Dinar Ünite 

1,8 Dinar l 
 

22.05 Taze üzümden fermente edilmiş ve bitki veya kokulu 
maddelerle aroma katılmış şaraplar 

%100 

22.06 Diğer alkollü içecekler (Elma, armut ve bal sıvısı) %25 

22.07 - ham veya etil alkol, hacmine göre alkol oranı asgari %80, 
tadı kötü ve devlet için kullanılır 
- ham veya etil alkol, tadı kötü ve ev için kullanılır 
- etil alkol, hacmine göre alkol oranı asgari %80, tadı iyi, 
devlet için eczacılık ve parfüm üretiminde kullanılır 
- etil alkol, tadı iyi, devlet için eczacılık ve parfüm üretiminde 
kullanılır 
- etil alkol, turşu için kullanılan alkol hariç olmak üzere 
alkollü içecekler üretimi için kullanılır 
 
 
 
 

16,000 Dinar hl 
 

16,000 Dinar hl 
 

16,000 Dinar hl 
 

16,000 Dinar hl 
 
 

570,000 Dinar hl 

22.08M - Damıtma yöntemiyle edile edilen alkol 
- viski, konyak, votka, cin ve diğer benzer içecekler 
- Pastis, rekard, anizat, tiparin 

%100 
%100 

 
%100 
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24.01 Ham tütün veya mamul edilmemiş veya tütün atıkları %40 

24.02 Uçları kesilmiş olsa da türün veya benzeri puro, sarılmış 
sigaralar, norma sarılmış sigaralar,  

%135 

24.03 Tütünden veya benzeri üründen mamul ürün, homojen 
tütün veya tütün özü %135 

25.15 - mermer, travertan, ikosin, heykel ve inşaat için kireçli 
taşlar, oyulmuş kireçli taşlar 
- asgari 2,5 altına düşmeyen ve sadece testere gibi kesivi 
aletlerle kesilen, blok veya büyük parça mermer, travertan, 
ikosin, heykel ve inşaat için kireçli taşlar, oyulmuş kireçli 
taşlar 

%10 
 
 
 
 

%25 

25.16M - ham veya ön işlem olarak oyulmuş granit veya taş 
- oyuma veya inşaatlarda kullanılmak üzere ham veya ön 
işlem olarak oyulmuş granit veya taş 

%10 
 

%25 

28.18M 251810000 No'lı tarife kapsamında yer alan kirçlenmemiş 
dolomit taşı 

%25 

27.09 Ham petrol yağları, ham metal ince yağlar 0,400 Dinar/ hl 

27.10M - ince benzin 
- kurşunsuz ince benzin 
- Normal benzin 
- Uçak benzini (karbüratör dahil) 
- White spirit 
- Ateşleme yakıtı 
- Normal gazolin 
- Düşük oranda kükürtlü gazolin 
- Ev tipi viol oil 
- Hafif viol oil 
- Ağır viol oil 
- Yağlama veya temizleme yağları 
- Vazelin ve parafin yağı 
- White spirit yağı hariç diğer yağlar 

23,632 Dinar /hl 
41,382 Dinar /hl 
21,801 Dinar /hl 
1,990 Dinar /hl 
1,690 Dinar /hl 
3,540 Dinar /hl 

12,116 Dinar /hl 
29,6181 Dinar /hl 

8,190 Dinar/ 100 kg 
3,900 Dinar/ 100 kg 
2,074 Dinar/ 100 kg 
0,997 Dinar/ 100 kg 

0,875 Dinar /hl 
1,690 Dinar /hl 

 
 
 
 
 

27.11M - azami ağırlığı 13 kilo gram geçmeyen şişelere doldurulmuş 
petrol yağı, propan ve betan 
- Ağırlığı 13 kilo gram geçen şişelere doldurulmuş petrol yağı, 
propan ve betan 
- Araç yakıtı olarak kullanılmak üzere hazırlanan doğal gaz 

8,256 Dinar/ ton 
 

44,700 Dinar/ ton 
 

0,113 Dinar/ m3 
 

33.02M Alkol karışımlar dahil olmak üzere parfüm karışımları, bu 
karışımların içeriğindeki hammaddeler sanayi alanında 
kullanılan hammaddeleri, parfüm karışımında kullanılmayan 
ancak alkol hazırlanması için kullanılan maddeler 

%40 

33.03 - parfümler ve kozmetik suları (Makyaj) %25 

33.04 Kozmetik ürünler (Makyaj), güneş ve bronzlaşma kremleri 
dahil olmak üzere cilt bakım ürünleri (ilaç olmayan), el ve 
ayak tırnakları bakım ürünleri %25 
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48.13 Seri veya tüp içerisinde hazırlanmış olsa da sigara yaprakları %40 

68.02 İşlenmiş ve değişik çeşitliğe sahip inşaat taşları (68.01'de 
belirtilenler hariç), mozaik taşları ve benzeri taşlar, doğal ve 
yapay olarak renkelendirilmiş taş parçacıkları 

%50 

69.07M 690723000, 690722000 ve 690721000 sayılı tarifede yer alan 
fayans, seramik, kaplama taşları, mozaik taşları ve benzeri 
taşlar %10 

70.13M Masa, mutfak, tuvalet, ofis ve iç süsleme için camdan veya 
kristalden üretilen malzemeler 

%40 

87.03 - binek araçlar sınıfındaki turizm araçları (87.02'dekiler 
hariç), yarış arabaları dahil: 
- Ambulans arabaları ve 8 veya 9 koltuklu, engelli taşımaya 
yarayan, engelliler okullarında veya ruhsat sahibi kimseler 
tarafından kullanılan arabalar hariç sıralı pistonlu arabalar 
veya basınç olmadan ateşlenen arabalar 
* azami 1000 cm3 
* 1000 cm3 – 1300 cm3 
* 1300 cm3 – 1500 cm3 
* 1500 cm3 – 1700 cm3 
* 1700 cm3 – 2000 cm3 
* 2000 cm3 üstü 
- Ambulans arabaları ve 8 veya 9 koltuklu, engelli taşımaya 
yarayan, engelliler okullarında veya ruhsat sahibi kimseler 
tarafından kullanılan arabalar hariç sıralı pistonlu arabalar 
veya basınçla (Dizel veya yarı dizel) ateşlenen arabalar 
* azami 1500 cm3 
* 1500 cm3 – 1700 cm3 
* 1700 cm3 – 1900 cm3 
* 1900 cm3 – 2100 cm3 
* 2100 cm3 – 2300 cm3 
* 2300 cm3 – 2500 cm3 
* 2500 cm3 üstü 

 
 
 
 
 
 
 
 

%63 
%69 

%125 
%157 
%213 
%250 

 
 
 
 
 
 

%94 
%100 
%157 
%238 
%263 
%300 
%334 

87.04M Sürücü koltuğuyla birlikte Koltuk sayısı 3 koltuğu geçen, 
İnsan veya mal taşımaya yarayan ve azami brüt ağırlığı 3500 
kg geçmeyen araçlar 

- Ateşleyici motorlu, basınçlı, 87042199 ve 87042131 
sayılı tarife kapsamında yer alan tarife 

- Kıvılcım sistemiyle çalışan motorlu, 87043199 ve 
87043131 sayılı tarife kapsamında yer alan tarife 

 
 
 
 

% 75 
 

%50 

87.11M Üç tekerlekli olanlar hariç olmak üzere motosikletler ve ilave 
destek motorlu motosikletler:  

• 50 cm3 – 125 cm3 

• 125 cm3 üstü 
%30 

%100 

89.03M Yat, gemi, gezi veya spor tekneleri %50 

90.19M Küvetlerde ve jakuzilerde kullanılanlar dahil olmak üzere 
901910901 sayılı tarifede yer alan ve tüm vücut veya bir 

%50 
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kısmı için suyla masaj aletleri  

91.01 Zaman ölçemeye yarayan saatler dahil olmak üzere kol ve 
cep saatler, değerli veya normal madenlerden üretilen veya 
kaplanan saatler 

%50 

91.03 Değerli veya normal madenlerden üretilen veya kaplanan 
saatler ve alarm saatleri 

%50 

91.11'den 
91.13M'e 

kadar 

- Değerli veya normal madenlerden üretilen veya kaplanan, 
saatler için kutular ambalajlar ve kutular 

%50 

95.04M Çocuk beyin gelişimi için kullanılan kağıtlar hariç olmak üzere 
oyumn kağıtları 

%60 

 

2) 2003 yılına ait, 17 Aralık 2002 tarihli, 101 sayılı ve 2002 yılına ait maliye kanununun 65. Bölümünde 

yer alan tablo altta belirtildiği gibi revize edilir: 

Vergi 

Tarife No. 

Ürün Açıklamaları Tüketim Vergisi 

87.03 - binek araçlar sınıfındaki turizm araçları (87.02'dekiler 

hariç), yarış arabaları dahil: 

- Ambulans arabaları hariç sıralı pistonlu arabalar veya basınç 

olmadan ateşlenen arabalar 

* azami 1300 cm3 

* 1300 cm3 – 1500 cm3 

* 1500 cm3 – 1700 cm3 

* 1700 cm3 – 2000 cm3 

* 2000 cm3 üstü 

- Ambulans arabaları hariç sıralı pistonlu arabalar veya 

basınçla (Dizel veya yarı dizel) ateşlenen arabalar 

* azami 1700 cm3 

* 1700 cm3 – 1900 cm3 

* 1900 cm3 – 2100 cm3 

* 2100 cm3 – 2300 cm3 

* 2300 cm3 – 2500 cm3 

* 2500 cm3 üstü 

 

 

 

 

20 

38 

48 

65 

84 

 

 

 

 

48 

50 

69 

79 

88 

110 
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3) 2014 yılına ait, 19 Ağustos 2014 tarihinde onaylanan 54 sayılı kanunun 33. Bölümündeki 

tabloda yer alan %10 oranı yerine %13 oranı kullanılacaktır. 

4) 87.03 sayılı tarife kapsamında ithal edilen arabaların gümrük vergi oranları hem termal hem 

elektrik motora sahip olan çift motorlu araçlara göre %30 düşürülecektir.  

5) 1998 mali yılla ilgili 1997 yılına ait, 29 Aralık 1997 tarihli ve 88 sayılı kanunun 66. Bölümü iptal 

edilir. 

 

Dağıtılan Temettüler Üzerinde Tahakkuk Eden Verginin Arttırılması 

41. Bölüm:  

Şirketler ve bireyler için Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 52 sayılı bölümün ''E Mükerrer'' fıkrasında 

birinci ilave fıkradaki %5 olan oranı %10'a çıkartılmıştır.  

 

Tedarikçilerin Tunus'ta İkamet Etmeyen Bankalardan Çekilen  

Kredilere Uygulanan Faizlere İndirime Gidilmesi 

42. Bölüm:  

Şirketler ve bireyler için Kayıt ve Vergilendirme Dergisinin 52 sayılı bölümün ''H'' fıkrasında birinci 

ilave fıkradaki %5 olan oranı %10'a çıkartılmıştır. 

 

Sigorta Tarifelerin Tek Sisteme Bağlanması 

43. Bölüm:  

Kayıt ve vergi yayının 147 sayılı bölümündeki %5 oranını %6 ve %10 oranını %12'e arttırılmıştır. 

 

Turistik Otellerde Konaklamayla İlgili Vergilendirme 

44. Bölüm:  

12 yaşını geçen ve otelde konaklayan her kişi için alttaki tarifeye göre vergi ödenecektir: 

- 2 yıldızlı otellerde konaklanan her gece için 1 Dinar. 

- 3 yıldızlı otellerde konaklanan her gece için 2 Dinar. 

- 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklanan her gece için 3 Dinar. 

Ödenen vergi toplamı; arka arkaya konaklanan 7 gece için tahakkuk eden vergi miktarını geçemez. 

Tahakkuk eden vergi aylık olarak otelin bulunduğu bölgedeki maliyeye ödenir.  

Ödenen vergi; bu amaç için hazırlanan makbuz karşılığında tahsil edilir. Verginin ödenmemesi veya 

eksik ödendiği durumlarda tedarikçiye uygulanan cezaların aynısı uygulanır. 

Oteller bu işlem için; maliye tarafından imzalanmış defter tutması gerekmektedir. Bahsi geçen defter 

alttaki bilgileri kapsayacaktır:  
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- Konuğun adı, soyadı, uyruğu ve yaşı 

- Otelde konaklama süresi 

- Otelde konaklanan gece sayısı. 

 

Bahsi geçen vergi; Ocak 2018'den önce turizm acenteleriyle yapılan sözleşmelere uygulanmaz. 

 

Telekomünikasyon Hizmetleri, Bazı Yazılar Ve Dokümanlar 

İle İlgili Vergi Tarifelerin Gözden Geçirilmesi 

45. Bölüm:  

1) Kayıt ve vergi yayının 1'den 12'ye kadar olan yayının, 16'dan 18'e kadar olan yayının, 22'den 25'e 

kadar olan yayının, 27 ve 28 sayılı yayının 23 sayılı bölümündeki ile aynı bölümün 92 sayılı kısmındaki 

II sayılı fıkrasındaki 20 Dinar olan tarife 25 Dinara çıkarılmıştır. 

2) Kayıt ve vergi yayının 117 sayılı bölümdeki I fıkrasındaki 8'den 8 dördüncüye kadar olan sayılar iptal 

edilerek alttaki 8 (Yeni) kullanılacaktır. 

Sözleşmeler, Yazılar Ve İdari Dokümanların Türü Vergi Miktarı 

I. Sözleşmeler Ve Yazılar 

….. 

8 (Yeni)- Telefon hizmeti, internet hizmeti ve bu hizmetlerle ilgili 

finansmanlar (bireyler için kullanılan ve kurumsal için uygun 

olmayan internet) 

Faturalandırılmış her bir 

Dinar için 0,140 Dinar 

 

3) 9 ve 10 sayılı basımın 117 sayılı bölümündeki birinci fıkrasında 1, 2, ve 3'ten 7'ye kadar olan 

sayıları alttaki gibi revize edilir: 

Sözleşmeler, Yazılar Ve İdari Dokümanların Türü Vergi Miktarı 

I. Sözleşmeler Ve Yazılar  

1- Genel memur sicil ve defterleri Her bir kağıt için 

5,000 Dinar 

2- Orantılı vergi işlemleri için hazırlanana sözleşmeler ve yazılar, 20. 

Bölümdeki 19 Yeni'de belirtilen anlaşmalar hariç diğer anlaşmalar ve 

mahkemeden çıkan kararlar 

Her bir kağıt için 

5,000 Dinar 

3- Kişiler ve ürünler için hava ve deniz yolculuğu biletleri ve onun yerine 

geçen belgeler 

Her bir kağıt için 

5,000 Dinar 

4- Şirket merkezin belirtildiği ticari evraklar Her bir belge 
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için 0,6000 

Dinar 

5- Şirket merkezin belirtilmediği ticari evraklar Her bir kağıt için 

5,000 Dinar 

6- İşbu bölümde 8 Yeni'de belirtilen faturalar hariç olmak üzere faturalar Her bir fatura 

için 0,6000 

Dinar 

7- Kredi çeki 25,000 Dinar 

II- İdari evraklar  

9-Vergi değeri olmayan ve belli değer sahip olan belgeler 

Vergi ana beyanı (6-1-6 üçünü) 

10,000 Dinar 

10- Devlet tarafında ruhsat veya belge olarak verilen hizmet 5,000 Dinar 

 

4) Kayıt ve vergilendirme dergisinin 119 sayılı bölümün 6 sayılı sayısında yer alan "İletişim ağı 

bulunan kurumlar" terimi yürürlükten kaldırılır ve "Telekomünikasyon şebekeleri veya internet 

servis sağlayıcılarının operatörleri" kelimeleri ile değiştirilir. 

5) Kayıt ve vergilendirme dergisinin 119 sayılı bölümün 6 sayılı derginin 124 sayılı fıkrasına ''Telefon 

finansmanı'' ardında ''veya internet'' yazılacaktır. 

6) Kayıt ve vergilendirme dergisinin 119 sayılı bölümüne alttaki bölüm eklenecektir: 

a. Devlete, oluşumlara ve genel işletmelere vergiye tabi telefon ve internet hizmetleri 

faturaları düzenlenirken tahakkuk eden vergiler faturayla birlikte ödenir. 

7) Kayıt ve vergilendirme dergisinin 126 sayılı bölümünde yer alan ikinci fıkra iptal edilerek 

alttaki fıkra eklenecektir: 

Telefon ve internet hizmetini veren kurumlar; ağı ve internet hizmetini alan taraflara vergi ile ilgili 

bilgi vermekle mükelleftir. 

 

Ağırlaştırılmış Kamu Borcunun İyileştirilmesini Kolaylaştırmak 

46. Bölüm: 

1) Genel muhasebe yayınına alttaki mükerrer 80 sayılı bölüm eklenecektir: 

Ağırlaştırılmış kamu borçlar; maliye bakanlığı tarafından belirlenen koşullara ve usullere göre kamu 

muhasebeciler için bir taahhüt kamu borç tahvili veya garantili tahviller ile ödenebilir. 
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2) Tahakkuk borçtan kalan tutarın Nisan 2018 tarihine kadar tamamı veya %20 olarak ön ödeme 

yapıp kalan miktar için taahhütlü çekler verilmesi kaydıyla Ocak 2018 tarihinden önceki ağırlaştırılmış 

kamu borcunun gecikmesinden doğan gecikme cezaları iptal edilir. 

Ayrıca bahsi geçen taahhütlü çeklerin son tarihi 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir. 

 

2018 Ve 2019 Yılları İçin 

Devlet Bütçesi İçin Esaslı Vergi Oluşturulması 

47. Bölüm: 

1) 2018 ve 2019 yılları için; bankalar ve finans kuruluşlarıyla ilgili olarak 2016 yılına ait, 11 Temmuz 

2016 tarihinde onaylanan 48 No'lu kanun gereği, sigorta talimatlarına uygun olarak bankaları ve 

finans kuruluşları bağlayan ve devlet bütçesiyle ilgili esaslı vergi oluşturulacaktır. 

 

Vergi şu şekilde hesaplanır : 

- Beyan vadesi 2018 yılında gelmiş olan şirketler için; vergiye tabi onaylanmış karlardan %5 olarak 

belirlenmiştir. Bu durumda asgari tutar 5.000 Dinar. 

- Beyan vadesi 2019 yılında gelmiş olan şirketler için; vergiye tabi onaylanmış karlardan %4 olarak 

belirlenmiştir. Bu durumda asgari tutar 5.000 Dinar. 

 

2) Belirtilen vergiler; şirket vergi tahsilat talimatlarıyla aynı olarak aynı vadede ve aynı yöntemle tahsil 

edilir. 

 

Belirtilen vergi tutarı şirketler ana vergisinden çıkarılamaz. 

Bu durum; şirketler vergi sisteminde olduğu gibi takip edilerek oluşan ihlaller ve ihtilaflar tespit edilir. 

 

Katılımcı Sosyal Katkı Oluşturmak 

48. Bölüm 

1)  Sosyal fonlar lehine katılımcı sosyal katkı oluşturulmuştur. 

Bu katılıma katılabilecek olanlar: 

-  Gelirleri; Doğal Varlık ve Şirketler Vergi İle Gelir Vergisinin 44 sayılı maddede belirtilen gelir vergisi 

çizelgesine göre gelir vergisine tabi olan gerçek kişiler, 

-  Şirketlere uygulanan vergilere tabi olan şirketler ve kuruluşlar ve bu vergiden muaf olan şirketler ile 

kuruluşlar. 

 

2) Katılımcı sosyal katkının eşitliği: 
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- Vergi talimatların 44 sayılı bölümünde belirtilen vergi çizelgesine göre; gerçek kişiler ile puan 

eklenerek şirketler için tahakkuk eden ve bahsi çizelgeye göre hesaplanan gelir vergisi arasında farkı, 

gerçek kişiler için vergi oranına göre puan eklenmemesidir. 

- Şirketler vergisine tabi şirket ve kuruluşlar için tahakkuk eden vergiye puan eklenmesidir. Ancak şu 

anda yürürlükteki talimatlara göre puan eklenmeyip alt sınır olarak belirlenen miktarlar altta 

belirtilmiştir: 

• %35 oranında şirketler vergisine tabi olan şahıslar için 300 Dinar. 

• %25 veya %20 veya %15 oranında şirketler vergisine tabi olan şahıslar için 100 Dinar. 

- Şirketlere uygulanan şirketler vergisinden yürürlükteki talimatlara uygun olarak 

tamamen muaf olan şirketler ve kuruluşlar ile 1989 yılına ait, 30 Aralık 1989 tarihinde 

onaylanan 114 sayılı talimatın 12 sayılı bölümünde belirtildiği gibi asgari vergi tutarına 

bakılmaksızın gerçek kişiler ve kurumlar vergisi: 200 Dinar. 

3) Tahakkuk eden katılım payı; şirketlere uygulanan vergi sisteminde olduğu gibi aynı vadede ve aynı 

şekilde tahsil edilir ve gerektiğinde tedarikçiden kesilir. 

 

Katılım payı, gerçek kişilerin gelirleri veya kurumlar vergisi üzerinden alınan vergi matrahından 

çıkartılamaz. 

 

Bu katkı gözlemlenmekte ve gerçek kişilerin gelirleri ve kurumlar vergisi ile ilgili olduğu gibi ihlaller ve 

bunlarla ilgili uyuşmazlıklar da incelenmektedir. 

4)  Bu Bölümün hükümleri, Ocak 2018'in başından itibaren gerçekleştirilen gelir ve karlar için 

geçerlidir. 

 

Sanatkarlar; Ulusal Meclis Tarafından Geleneksel Üretim Alanlarda Çalışanlara Verilen Kredilerden 

Dolayı Tahakkuk Eden Borçların Ödenmesinden Muaf Tutmak 

49. Bölüm: 

Sanatkarlar; ulusal meclis tarafından geleneksel üretim alanlarda çalışanlara 2008 yılına kadar ve 

azami 2.000 Dinara kadar verilen kredilerden dolayı tahakkuk eden borçlarından muaf tutulacaktır. 
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Ağır Ve Tehlikeli Hastalıklardan Mustarip Kişilere Bakım Ve İhtiyaç Desteği  

Veren Derneklere Vergi Kolaylığı Verilmesi 

50. Bölüm: 

1) Katma değer derginin 9. bölümünün 4. paragrafının 5. Sayıya ek olarak alttaki paragraf 

eklenecektir: 

Ağ operatörü işletenler; yardım ve destek toplamak için kullanılan kısa SMS bedellerinden tahakkuk 

eden katma değerin indirimlerini yapacaktır. Bahsi geçen bu indirim ağır ve tehlikeli hastalıklardan 

mustarip olan kişilere bakım hizmetlerini veren ve yardım toplamak için devletten ilgili onayları alan 

dernekler için yürürlükteki olan talimatlara uygun olarak yapılacaktır. 

Bu indirimden yararlanabilmek için; ağ operatör çalıştırıcıları tahakkuk eden işlemlerle ilgili evrakları, 

SMS yoluyla bağış toplamak için izin verilen ayın bir sonraki ayında ilgili makamlara teslim edecektir. 

 

2) 2002 yılına ait, 28 Aralık 2001 tarihinde onaylanan 2001/ 123 sayılı maliye kanunundaki 68 sayılı 

bölümündeki ikinci fıkranın ardında alttaki bölüm eklenecektir: 

Ağların operatörleri, Katma değer derginin 9. bölümünün 4. paragrafının 5. sayıya uygun olarak 

yardım ve bağış toplamak için devletten izin alan ve ağır hastalıktan mustarip kişilere bakım 

hizmetlerini veren derneklere bağış toplamak için kullandığı kısa SMS'lerden dolayı tahakkuk eden 

vergi kendi işlemlerinde dolayı tahakkuk eden toplam vergiden çıkaracaktır 

 

Daimi Geliri Olmayanlar İçin 

Konut Kredisi Garantisi Fonu Oluşturulması 

51. Bölüm: 

''Daimi geliri olmayanlar için konut kredisi garantisi fonu'' adı altında bir fon oluşturulacaktır. Bu fon 

için devlet bütçesinden 50 Milyon Dinar tahsis edilecektir. Daimi geliri olmayan ancak alınacak 

arsanın durumu yasalara ve inşaat durumuna uygun olduğunu kanıtlayan vatandaşlar bu fondan 

yararlanabilirler 

Fon, Maliye Bakanlığı ile yapılan bir anlaşma uyarınca Tunus Sigorta Şirketine emanet edilecektir. 

 

Yeşil Alanlar Ve Parklar İnşaatı Ve Bakımı İçin Tahsis Edilen Bütçe  

52. Madde: 

1) Gerçek kişilerin gelirleri ve Kurumlar Vergisi 5 sayılı paragrafın Vergi Dergisinin 12 sayılı bölümün 

beşinci fıkrasına üçüncü bölümüne altta paragraf eklenecektir: 

5 üçüncü: Çevre bakanlığı ve ilgili bakanlıkla yapılan anlaşma gereği yeşil alanlar ve parklar inşaat ve 

bakımı işi için tahsis edilen bütçe 150 bin Dinar. 
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2) Vergi Dergisi'nin 14 sayılı maddesinin 9 numaralı bölümündeki ''Bağışlar ve yardımlar''ın ardında 

''konular'' kelimesi eklenecektir. 

 

Sosyal Konutlar İçin Tahsis Edilen Programlar Kapsamında Verilen 

Kredilerin Ödeme Koşulların İyileştirilmesi İçin İşlemlere Devam Edilmesi 

53. Bölüm: 

2015 yılına ait, 18 Ağustos 2015 tarihinde onaylanan 30 sayılı kanunun 25 sayılı maddesinde yer 

talimatların geçerliliği 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

Yazılı Tunus Basının Desteklenmesi 

54. Bölüm: 

2016 yılına ait, 17 Aralık 2016 tarihinde onaylanan, 2016 yılıyla ilgili 78 sayılı maliye kanunun 67 sayılı 

bölümün hükümler iptal edilerek yerine alttaki talimat geçerli olacaktır: 

2011 yılındaki işlemlerle mukayese edildiğinde 2016 yılında en az %10 oranında düşün yaşayan Tunus 

yazılı basın kurumlar devletin sunduğu sosyal yardımlardan faydalanabilir. Ancak yasal nedenlerden 

dolayı kapanmaya giden kurumlar bu durumdan faydalanmayacaktır. Bahsi geçen sosyal yardım; 

sosyal sigortalar kurumunda kayıtlı olan Tunus vatandaşı çalışanlar için arka arkaya olmak üzere dört 

dönem boyunca primlerin ödenmesinden ibarettir. 

Bu bölümde belirtilen durum; Ocak 2017 başından itibaren geçerli olmak üzere beş sene devam 

edecek ve şartlar ile prosedürlerin uygulanması için bir hükümet emri uygulanır. 

 

Keşif Hakkıyla İlgili Yaptırımları Konsolide Ve Koordine Etmek 

55. Bölüm: 

1) Haklar ve tahsilat işlemleri yayının mükerrer 100 sayılı bölümündeki birinci fıkrada yer alan ''17 

sayılı bölüm'' ibaresi iptal edilerek yerine ''17 ve mükerrer 17 sayılı bölüm'' eklenecektir. 

2) Haklar ve tahsilat işlemleri yayının 102 sayılı bölümündeki ikinci fıkrada yer alan ''17 sayılı yeni 

bölüm'' ibaresi iptal edilerek yerine ''17 ve mükerrer 17 sayılı bölüm'' eklenecektir. 

 

Tarım Kredilerinden Cayma İşlemlerine Tahsis Edilen Tutarlarda Artış 

56. Bölüm: 

Devlet bütçesine veya devlet faydası için sağlanan dış kredilere dayalı tarım kredilerinden cayma 

işlemlerine tahsis edilen tutarlarda artış yapılmıştır. Bu işlem; 2014 yılına ait, 30 Aralık 2013 tarihinde 

onaylanan 2013/54 sayılı kanunun 79 sayılı bölümünde belirtilmiştir. Ayrıca; Seksenmilyon Dinar (80 

milyon Dinar) olan rakamı Yüzotuzmilyon Dinar (130 milyon Dinar) olarak revize edilmiştir. 
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2018 Yılı İçin Devlet Yetkilerine Ve Yerel Topluluklar 

Yetkililerine Ve İdari Yönetime Sahip Kamu 

 Kuruluşlarına Tahsilat Yetkisi Verilmesi 

57. Bölüm: 

Devlet; Ocak 2018 tarihinden itibaren Aralık 2018 tarihine kadar devlet yetkileri, yerel topluluklar 

yetkilileri ve idari yönetime sahip kamu kuruluşların çalışanlarına tahsilat yetkisi vermiştir. Bahsi 

geçen tahsilat miktarı; kendi aylıklarına ve ücretlerine uygulanan kesintiye denk gelmek kaydıyla 2016 

yılına ait, 05 Ocak 2016 tarihinde onaylanan 1 sayılı hükümet emri kapsamında 2017 ve 2018 yılları 

için planlan genel ve özel uygulanan artışlarla aynı olacaktır. 

 

Her hâlükârda tahsil edilen tutar;  2016 yılına ait, 05 Ocak 2016 tarihinde onaylanan 1 sayılı hükümet 

emri kapsamında belirtilen artışlardan az olmayacaktır.  

 

İşbu maddedeki talimatların yerine getirilmesi;  tedarikçiden tahsil edilecek ve düşülecek tutarda 

indirime yol açmayacaktır. Bahsi geçen bu işlemler; bahsi geçen tahsilattan önce hesaplanan gelire 

eşit olan indirime ve artıştan ile kolaylıklardan faydalanan taraflar için tahakkuk eden gelir vergisinin 

düşmesine yol açamaz. 

 

2018 Yılına Ait Maliye Kanunun Uygulanma Tarihi 

58. Bölüm: 

1)  işbu kanunda yer alan aykırı hükümlere özen gösterilerek işbu kanunun uygulanmasına başlama 

tarihi Ocak 2018. 

2) İşbu kanunun ithalattaki vergi oranın artışına yol açan 35, 36, 37, 39 ve 40 sayılı bölümler alttaki 

durumlarda uygulanmaz: 

- İşbu kanunun yürürlüğe girmeden önce sunulan belgelere istinaden yüklemenin Tunus'a doğru yola 

çıktığını kanıtlıyorsa, 

- Serbest bölge veya depoya girmeden direk tüketime yönelik olan mallar. 
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EK 1: Gümrük Vergisi Artışı Konulu İthal Ürünlerin Listesi 

 

Bent 
No. 

Tarife No. Ürün Açıklaması Vergi 
Tutarı 

M03.03  
 
 
 
 

030341 
030342 
030343 
030344 
030345 
030346 

 
030349 

03.04. maddesindeki balık etleri dışındaki dondurulmuş 
balıklar. 
- Ton balığı (thunnus türü), karnı çizgili ponet balığı 
(Katsuwonus pelamis), dalak, yumurta ve erkeklik bezleri 
hariç: 
-- Beyaz ton balığı (thunnus alalunga) 
-- Sarı yüzgeçli ton balığı (thunnus albacares) 
- - Karnı çizgili ponet balığı: 
-- Şişman ponet balığı (Thunnus obesus): 
-- mavi yüzgeçli kırmızı ton balığı (thunnus thynnus): 
-- mavi yüzgeçli kırmızı güney ton balığı (thunnus maccoyii): 
-- diğeri 

 
 
 
 
 

36 
36 
36 
36 
36 
36 

 
36 

04.09  Doğal bal 36 

M08.04  
 

080420m 
 

080420901 
080420909 

 

Taze veya kurutulmuş hurma, incir, avokado, guava, mango, 
mangosten 
- incir:  
- kurutulmuş: 
- Doğallığı değiştirilmiş 
- Diğerleri 

 
 
 
 

36 
36 

M08.04  
 

080430000 

Taze veya kurutulmuş hurma, incir, avokado, guava, mango, 
mangosten 
- Ananas 

 
 

36 

M08.04  
 

080440000 

Taze veya kurumuş hurma, incir, avokado, guava, mango, 
mangosten 
Avokado 

 
 

36 

M08.04  
 

08045000 

Taze veya kurutulmuş hurma, incir, avokado, guava, mango, 
mangosten 
-guava, mango, mangosten 

 
 

36 

M08.04 080810 Taze elma, armut, Ayva 
-Eelma 

 
36 

M0810 08105000 Diğer meyveler, taze  
- kivi 

36 

M12.07  
120740 

120740900 

Yağ tohumları ve meyveleri (kırık olabilir) 
- Susam tohumları 
- - diğeri 

 
 

36 

34.04  Yapay ve hazır mumlar 30 

M34.05  
 
 
 
 

340520000 
 

340530000 

Parlatma malzemeleri, ayakkabı, mobilya, zemin, araç ve cam 
temizleme malzemeleri ve benzer ürünler (dolgu malzemeleri, 
lastik malzemeleri ve benzer) 34.04 maddesindeki mumlar 
hariç. 

 
 
 
 
 

30 
 

30 

- Parlatma malzemeleri, ahşap mobilya, zemin ve benzer 
ahşap ürünler temizleme ve parlatma malzemeleri 

- Araç parlatma ve temizleme malzemeleri, metal parlatma 
hariç 
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340540000 

340590 

- Cila ve cila ürünleri  
30 
30 

- Diğeri: 

M84.50  
m84509000 
845090009 

Ev ve alan yıkama ve kurutma ürünleri 
- Parçalar  
-- diğeri: 

 
 
 

30 

M85.28  
 
 
 
 
 

852871191 

Monitör ekranları, projektör, uydu alıcı cihazları hariç, uydu 
alıcı cihazları dahil olmak üzere radyo yayınları cihazları, ses ve 
görüntü kaydetme cihazları (video). 

 
 
 
 
 
 

30 

Uydu alıcı cihazları dahil olmak üzere radyo yayınları cihazları, 
ses ve görüntü kaydetme cihazları (video). 

-- Görüntüleme cihazları hariç: 

-- Ses ve görüntü alıcı cihazları 

M85.29  
 
 

852910951 
852871191 

85.25 ile 85.28 arasındaki maddelere dahil olan cihazlar içi 
kullanılan parçalar veya cihazlarla direk olarak kullan 
malzemeler: 
- Her türlü anten ve bu tip ürünlerle kullanılan ürünler: 
-- diğeri: 
-- uydu alıcıları 
--Yayın yakalama malzemeleri 

 
 
 

30 
30 

M87.11  
 

871120'den  
871150'ye 

kadar 
 

871190m 

Motosiklet ( sabit motorlu normal motosiklet dahil), 
Yardımcı motorlu normal motosikletler, 
Yan arabalı motosikletler. 

 
 
 
 

30 
 

30 

-- Silindir kapasitesi 50 cm3 den fazla olan sıralı içten yanmalı 
motorlar: 

- Silindir kapasitesi 50 cm3 den fazla olan sıralı olmayan ve 
elektrikli olmayan motosikletler: 

M87.06  
 

870600110 

87.01 ile 87.05 arasındaki maddelere dahil araçların motorlu 
şasileri. 

 
 

30 Otobüsler ve kamyonlar şasileri 
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EK 2: İthalatta Gümrük Vergisi 0'dan  %15'e Artışa Konu Olan Ürünler Listesi 

 

Bent No. Tarife No. Ürün Açıklaması 

25.24  Taş ipeği (Asbest veya Amyant) 

M27.10  Petrol yağlar, metallerden elde edilen yağlar, ham yağ hariç, 

başka maddede veya bölümde belirtilmeyen yağlar, hacmince 

asgari %70'i petrol yağı veya maden yağı olan ürünler, ancak 

bu durumdaki yağlar ürünlerin temel maddesi olmak zorunda, 

yağı atıkları 

271012 m  -- hafif yağ ve müstahzarlar 

271012219 ------ diğer 

271012259 ------ diğer 

271012319 ------ diğer 

271012709 ------ diğer 

271012909 ------ diğer 

271019 m -- diğeri: 

 -- yağlama yağları: 

271019119 ------ diğer 

271019210 ------ diğer 

271019292 ------ diğer 

271019319 ------ diğer 

271019519 ------ diğer 

271019559 ------ diğer 

271019939 ------ diğer 

271019999 ------ diğer 

27109100 m - Yağ atıkları: 

 -- (PCBs), (PCTs) veya (PBBs) içeren ürünler  

271091009 -- diğer 

271099009 -- diğer 

M28.01  Flor, brom ve iyot 

28.04  Hidrojen ve nadir gazlar 

M28.06 280620 Klor sülfürik asit 

M28.36  Karbonat, Perokso Karbonatlar ve Amonyum karbonat, 
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28.3640. maddedeki Potasyum karbonat hariç 

30.06  İşbu bölümdeki 4. notta bahsedilen farmasötik müstahzarlar 

 30069200 -- Farmasötik müstahzarların atıkları: 

M32.01  Bitkisel kökenli tabaklama malzemeleri, tuzleri, eterleri, 

esterler ve diğerleri 

 32.0110 Quebracho (Kibrako) ekstresi 
 32.0120 Mimoza özü (akasya) 
 32.0190900 -- Diğeri 

32.02  Organik tabaklama Malzemeleri, inorganik tabaklama 

malzemeleri, tabaklamadan önce kullanılan enzimatik 

malzemeler. 
32.03   Bitkisel veya hayvansal renk boyaları (hayvansal kömür hariç 

olmak üzere boya ekstreleri dahil),  bitkisel veya hayvansal 

renk boyaları esaslı, bu bölümün (3) sayılı notta belirtilen 

malzemeler. 

32.05  Çökertmelik boyalar,  bu bölümün (3) sayılı notunda belirltilen 

boyalar 
32.07  Toz, granül veya cam yongaları dahil olmak üzere pigment 

yüzey boyası, matlaştırıcı, çömlek boyaları, parlak boyalar, 

cam ve benzeri ürünler için boya, cam yapılabilir malzemeler 

ve sıvı parlatıcı maddeler. 
32.12  

Sucul olmayan ortamda yüzey boyaları (Toz ve yongalar 

dahil), sıvı veya macun, boya işlerinde kullanılan, mühür 

kağıtları, perakende atış amaçlı hazırlanan diğer boya 

malzemeleri 
32.13  

Sanatkarlar veya öğrenciler veya ressamlar (portre ressamları) 

için hazırlanan, tüp, şişe, kavanoz ve diğer ambalajlı renkleri. 

32.15  Yazıcı mürekkebi, yazı veya çizme mürekkebi (konsantre veya 

dondurulmuş) 
33.01  Koku yağları, koku Reçine ''Rzinoad'' ve emdirme veya 

demlendirme yöntemiyle çıkartılan diğer koku yağları, 

sekonder ürünler  
M33.06  Ağız ve diş bakım kozmetik ürünleri (Dış macunları ve tozları 

dahil) 
Yapay dişleri sabitleme malzemeleri, perakende satışa 
hazırlanmış diş temizleme ipleri,   

33.0620000 Diş temizleme ipi  (Dental floss) 
M34.01  Sabun, sabun gibi kullanılmak üzere bar, parça veya kalıp 

şeklinde hazırlanan temizleme ürünleri, perakende olarak 
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satışa hazır olan sıvı veya krem cilt bakım ürünleri 

 Bar veya kalıp şeklinde hazırlanmış, sabun, ürün, temizleme 

ürünleri, perakende olarak satışa hazır olan sıvı veya krem cilt 

bakım ve temizleme ürünleri 
34011100 

Kozmetik ürün olarak üretilmiş ''tuvalet'' (Tıbbi malzemeleri 

içeren ürünler dahil) 
340111001 -- Tıbbi sabun 

M34.02  Yüzey için aktif organik ürünler (Sabun hariç), losyonlar, 
temizleme ürünleri (çamaşır deterjanları dahil), sabun 
içerebilir, 34.01 sayılı benttekiler hariç 

 Perakende satışı için hazırlanmış olsa da yüzey için aktif 

organik ürünler 

340211 -Aniyonik (Negatif yük): 

340212000 
-Katyonik (Pozitif yük): 

340213000 
-Noniyonik 

34021900 -Diğer 

34.03  Yağlama ürünleri (kesim yağları, vida sökme yağları, antipas 

ve aşınmaya karşı olan yağlar, yağlama esaslı yağlar dahil), 

doku, deri ve kürk yağlama yağları ve diğerleri 

34.07  Çocuk eğlence sektöründe kullanılanlar dahil olmak üzere 

kalıp hazırlama macunları, ''Diş hekimliği mumu'' olarak 

bilinen ürünler, levhalar, at nalı veya benzer şekillerde 

hazırlanmış ve perakende satışı için hazır ürünler, kireç esaslı 

ve diş hekimliği alanında kullanılan diğer ürünler (Kireç veya 

kalsiyum sülfür) 

35.01  Gluten (Gazein), tuzlar ve türevleri, glüten tutkalı  

35.02  Albümin (süt suyu açısından iki veya ikiden fazla 

komponentten oluşan ve kuru maddeye göre ağırlığınca 

%80'den fazla protein içeren), tuzları ve diğer türevleri 

35.03 350300 Jöle (Yüzeyi boyalı, dikdörtgen veya kare olarak hazırlananlar 

dahil), türevleri, balık tutkalı, 35.01'deki tutkal hariç olmak 

üzere hayvansal diğer tutkal türleri  

35.04 350400 Himon ve türevleri, diğer protein maddeleri ve türevleri, 

başka kapsama alınmayanlar, tabaklanma yapılmamış deriler, 

kromla işlenmiş olabilir 

35.05  Dikstrin ve revize edilmiş nişasta türleri, esası nişasta veya 
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dikstrin veya revize edilmiş nişasta türl Dikstrin ve revize 

edilmiş nişasta türleri eri olan tutkallar 

350510 Dikstrin ve revize edilmiş nişasta türleri 

350520 
Tutkala: 

35.06  Başka kapsama girmeyen, yapıştırma amaçlı hazırlanan 

tutkallar, tutkal veya yapıştırma amacıyla kullanılan ve net 

ağırlığı 1 kg geçmeyen ürünler 

 --diğer 

350699001  

350699002  

350699003  

35.07  Enzimler, başka kapsama girmeyen ve belirtilmeyen 

hazırlanmış enzimler 

M36.02  Barut tozu hariç olmak üzere hazırlanmış patlayıcılar 

360200001 -Flominat cıva, nitrojen kurşun ve benzeri malzemeler esaslı 

hazırlanan patlayıcılar 

360200002 --Dinamit 
360200003 --Kokulu trinetro finolat (Milinit, güçlü patlayıcı), trinetro 

ksilinolat (Ksilit), trinbero tuluvin (Tulit) ve diğerleri 

3603 360300 Güvenlik fitilleri, patlayıcı fitilleri, yanma veya patlama amaçlı 

kapsüller, yakma malzemeleri, elektrikli patlayıcılar 

M36.04  Havai fişekleri, işaretleme patlayıcıları, don önleyici füzeler, 

sis işaretleyicileri ve teknik amaçlı kullanılan diğer ateşleyiciler 

360490001 
--ışık işareti çeşitleri 

360490009 
--diğer 

37.01  Fotoğraf için düz levhalar, hassas, kağıt hariç başka 

malzemeden çekilmemiş, mukavva kağıt veya dokular, şipşak 

foto çekimi, hassas, çekilmemiş, ambalajlanmış olabilir 

37.02  Fotoğrafçılık amaçlı rulo halinde filmler, hassas, kağıt hariç 

başka malzemeden çekilmemiş, mukavva kağıt veya dokular, 

rulo şeklinde şipşak filmleri, hassas, çekilmemiş 

37.03  Fotoğrafçılık amaçlı Kağıt ve mukavva kağıt, dokular, hassas 

ve çekilmemiş 

37.05  Fotoğrafçılık amaçlı levhalar ve filmler, çekilmiş, çıkartılmış, 
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sinema çekimi için filmler hariç 

37.07  Fotoğrafçılık amaçlı kimyasal ürünler (vernik, tutkal, yapıştırıcı 

maddeler ve benzerleri hariç), fotoğrafçılık sektörü için 

karışım olmayan ürünler, belli ağırlıktaki ambalajlara 

doldurulmuş, direk kullanımı amacıyla perakende satışı için 

hazırlanmış 

38.01  Yapay grafit, yapışkan grafit, grafit veya karbon esaslı 

müstahzarlar, macun şeklinde veya kitle veya başka şeklide 

yarı mamul 

38.02  Aktif edici kömür, aktif edici madeni ürünler, kullanılan 

hayvansal toz dahil   

38.03  Rafine olmuş olsa da yağlar 

38.04  Selüloz yapımında artakalan deterjanlar, konsantre olabilir, 

şekeri çekilmiş olabilir, glütenler dahil. 38.03'teki yağlar hariç  

38.05  Çam reçineleri veya kükürt yardımıyla hazırlanan kağıt 

hamurundan ortaya çıkanlar, çam ağaçları üzerine damıtma 

veya diğer işlemleri sonucunda elde edilenler, esas maddesi 

Alfa- Tripinol olan çam yağı 

38.06  Galvanik ve reçineli asitler ve türevleri, galvanik yağlar, 

eritilmiş tutkallar 

38.07  Ahşap katranı, ahşap katranı yağları, ahşap alkolü, bitkisel zift, 

bira ve benzeri ürünleri varilleri boyamak için kullanılan 

ürünler, esası galvanik veya reçine veya bitkisel zift olan 

ürünler 

M38.08  Böcek, kemirgen, mantar ve zararlı bitki ilaçları, bitki büyüme 

engelleyici veya düzenleyici, temizleyiciler ve benzeri, 

perakende satışı için ambalajlanmış ve hazırlanmış ürünler 

(şerit veya fitil şeklinde olup sinek öldürmeye yarayanlar)  

 İşbu bölümün 1 sayılı notunda yer alan çeşitler 

380852 DDT, INN, net ağırlığı 300 gram geçmeyen ambalajlar 

380859 
--diğer 

380893 
--Zararlı bitki ilaçları, bitki büyüme öncleyici veya düzenleyici 

380894 
--antiseptikler 

380899 
--diğer 
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38.09  Boyama ve boya sabitleme işlemleri için hazırlama 

malzemeleri ve ürünleri (renk hazırlama veya sabitleme 

müstahzarları), dokuma, kağıt, deri ve benzeri ürünlerin 

hazırlanmasında kullanılan ve başka grupta yer almayan 

38.10  Metal yüzeyleri temizlemek için müstahzarlar, metal eritmek 

için müstahzarlar, metal kaynağı için müstahzarlar, tozlar ve 

macunlar, metalden ve başka malzemeden oluşan, kaplama 

ve dolum için kullanılan, bar ve çubuk şeklinde olup kaynak 

için kullanılan 

  

38.11  Motor yakıtı ateşlemek müstahzarlar, antioksidanlar, yapışma 

önleyicileri, yağı akışkanlığı iyileştirici ürünler, metal aşınma 

önleyicileri ve diğer ilaveleri (Gazolin dahil), madeni yağlar 

için kullanılan diğer sıvılar 

38.12  Kauçuk için hızlandırıcılar, kauçuk için müstahzarlar, başka 

grup kapsamına alınmamış, antioksidan müstahzarlar, kauçuk 

için sabitleyici  

38.13  Yangın söndürücü cihazları parçaları, yangın söndürücü 

roketleri 

38.14  Organik eriticiler ve hafifleticiler, başka grup kapsamına 

alınmamış, boya ve vernik sökücü ürünler 

38.15  Reaksiyon başlatıcı ürünler, düzenleyici ve reaksiyon 

hızlandırıcı, başka grup kapsamına alınmamış katalizatör 

38.17  Karılık benzinat alkail, karışık neftalin alkail, 27.07 ve 29.02'de 

belirtilenler hariç 

38.18  Elektronik alanda kullanılmak üzere aktive edici kimyasal 

unsurlar, disk veya ince yongalar veya benzer şekilde olabilir, 

Elektronik alanda kullanılmak üzere aktive edici kimyasal 

bileşenler 

38,19  Hidrolik frenler için sıvılar, hidrolik hareket aktarıcı sıvıları, 

petrol yağ veya madeni yağlar içermeyen veya ağırlığınca 

%70'ten içeren  

38.20 
 Antifriz ve don önleyici ürünler 

38.21  Mikroorganizmalar için müstahzarlar (Virüsler ve benzerleri) 
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veya bitkisel ve insan veya hayvansal dokuları 

38.23  Mono karbonlu endüstriyel asitler, rafineden elde edilen asit 

yağları, doymuş endüstriyel alkol 

38.24  Döküm kalıpları hazırlamak için bağlayıcılar, kimyasal ve 

benzeri üretim için ürünler (doğal karışımlar dahil), başka 

grup kapsamına girmeyenler 

38.25  Kimyasal endüstri ve benzeri endüstri alanlar atıkları, başka 

grup kapsamına girmeyenler, belediye atıkları, kanalizasyon 

atıkları, işbu bölümün 6 sayılı notunda yer alan atıklar 

38.26  Biyolojik dizel yakıtı, petrol yağı veya madeni yağdan elde 

edilen yağları içermeyen, veya her biri ağırlığınca %70'ten az 

içeren 

39.04  Primer halleriyle olmak üzere polimar klorid finil veya 

olifinatlar 

390430 
Klorid finilden elde edilen Kopolimar, asetat finil 

39.15  Çöpler, parçalar, atıklar, yarı mamul türler, tam mamul 

ürünler 

39.16  Kesiti 1 mm geçen tek kıllar, çubuk, bar veya özel şekle sahip 

olanlar, yüzeyi işlenmiş olabilir, ancak başka şekilde işlenmiş 

olmayacak 

39.18  Yüzey plastik kaplayıcıları, kendiliğinden yapışkanlı olabilir, 

rulo veya kare şeklinde olabilir duvar ve tavan plastik 

kaplamaları, işbu bölümde 9 sayılı notta belirtildiği gibi 

40.05  Kompozit volkanize edilmemiş kauçuk, prime haliyle veya 

levha veya şerit halinde 

40.06  Volkanize edilmemiş kauçuk diğer şekilleri (çubuk veya tüp 

veya özel şekiller) ve diğer çeşitler (disk veya halka) 

40.07 
 Volkanize edilmiş kauçuktan ipler, halatlar ve yastıklar 

M40.09  Volkanize edilmiş ancak sertleştirilmemiş kauçuktan borular 

ve hortumlar, malzemeleriyle birlikte veya olmadan (ekler ve 

dirsekler gibi) 

 Yalnızca metalle güçlendirilmiş veya birleştirilmiş 

40092100 --malzemeleriyle birlikte 

40092200 --malzemeleri olmadan 
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 -Yalnızca dokuma malzemeleriyle güçlendirilmiş veya 

birleştirilmiş 

40093100 
--malzemeleriyle birlikte 

40093200 
--malzemeleri olmadan 

 -Yalnızca diğer malzemelerle güçlendirilmiş veya birleştirilmiş 

40094100 --malzemeleriyle birlikte 

40094200 --malzemeleri olmadan 

40.14  Volkanize edilmiş ancak sertleştirilmemiş kauçuktan, sağlık 

veya eczacılık alanda kullanılan çeşitler (bebek emzikleri 

dahil), sertleştirilmiş kauçuk içerebilir 

401490009 
--diğer 

40.15  Kıyafet çeşitleri ve malzemeleri (normal eldivenler, parmaksız 

eldivenler, dört parmağı ayrı başparmağ ayrı kaplayan 

eldivenler dahil), volkanize edilmiş ancak sertleştirilmemiş 

kauçuktan mamul eldivenler 

401590000 
--diğer 

40.16  Volkanize edilmiş ancak sertleştirilmemiş kauçuktan mamul 

diğer ürünler 

401610000 -kauçuktan 

40169500 -şişirilebilir diğer çeşitler 

40.17  Her türlü sertleştirilmiş kauçuk, çöp ve atık dahil, 

sertleştirilmiş kauçuktan mamul 

41.01  İnek türünden (bizon dahil) ve at türünden ham deriler 

(yumuşak veya tuzlanmış veya kurutulmuş veya kireçlenmiş 

veya asitlenmiş veya farklı bir şekilde muhafaza edilmiş ancak 

tabaklama işlemi görmemiş veya inceltilmemiş veya daha 

fazla hazırlanmış), tüyleri alınmış veya kesilmiş olabilir 

41.02  Kuzu türünden ham deriler (yumuşak veya tuzlanmış veya 

kurutulmuş veya kireçlenmiş veya asitlenmiş veya farklı bir 

şekilde muhafaza edilmiş ancak tabaklama işlemi görmemiş 

veya inceltilmemiş veya daha fazla hazırlanmış), yünü alınmış 

veya kesilmiş olabilir, işbu bölümün 1C'de belirtilenler hariç 

41.03  Diğer türden ham deriler (yumuşak veya tuzlanmış veya 

kurutulmuş veya kireçlenmiş veya asitlenmiş veya farklı bir 
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şekilde muhafaza edilmiş ancak tabaklama işlemi görmemiş 

veya inceltilmemiş veya daha fazla hazırlanmış), tüyleri 

alınmış veya kesilmiş olabilir, işbu bölümün 1B'de ve 1C'de 

belirtilenler hariç 

41.04  İnek türünden (bizon dahil) ve at türünden tabaklanmış 

deriler, tüyleri alınmış olabilir, kesilmiş olabilir ancak başka 

şekilde hazırlanmamıştır 

410411 
-Nemli haliyle (''Wet Blue'' dahil) 

41041110 -Doğal gözenekleriyle birlikte deri dış yüzleri, kesilmemiş, deri 

yüzleri parçaları 

41041110 
-İnek türünden (bizon dahil) 

410411101 
-white blue 

410411511 
-white blue 

410411591 
-white blue 

410411901 
-white blue 

410419 
-diğer 

41041910 -İnek türünden (bizon dahil) 

410419101 
-white blue 

410419511 
-white blue 

410419591 
-white blue 

41041990 
-Diğer 

410419901 
-white blue 

41.05 

 

Kuzu türünden tabaklanmış deriler, yünü alınmış olabilir, 

kesilmiş olabilir ancak başka şekilde hazırlanmamıştır 

 410510001 -Nemli haliyle (''Wet Blue'' dahil) 

M41.06  Diğer hayvanlar türünden tabaklanmış deriler, tüyü veya yünü 

alınmış olabilir, kesilmiş olabilir ancak başka şekilde 

hazırlanmamıştır 

41062110 
-kuzu türünden: 

410621001 -Nemli haliyle (''Wet Blue'' dahil) 

410640 
-Sürüngenlerden: 

 -Diğer: 

410691000 
-Nemli haliyle (''Wet Blue'' dahil) 

410692000 -Kuru haliyle 
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41.15  Kurutulmuş deriler, esası deri veya elyaf, levha veya şerit 

halinde, rulo da olabilir, kesik veya atık olabilir, doğal deriden 

veya yenilenmiş deriden hazırlanabilir, deri ürünleri üretimi 

için uygun olamayan, deri talaşı, tozu ve unu 

42.05 
 Doğal veya yenilenmiş diğer deri çeşitleri 

42.06  İpek böceği bağırsakları hariç olmak üzere bağırsaklardan 

veya mesanelerden veya kas tendonlarından yapılan 

44.01  Yakıt ahşap, yuvarlak parçalar, dallar veya benzer şekidle, ince 

ahşap ve parçalar, ahşap atığı ve talaşı, parça veya kalıp 

halinde birikmiş olabilir 

44.02  Ahşap kömürü (kabuk veya çekirdek kömürü dahil) 

44.09  Özel şekillerde (düz, tırtıklı, çizgili, kademeli, etrafları 

traşlanmış, V bağlantılı tipli, oyulmuş, bombeli) işlenmiş 

ahşaplar (yer parkeleri için parçalar ve toplanmamış bölümler 

dahil) 

44.21 
 Diğer ahşap çeşitleri 

45.01  Doğal mantar, ham veya kolay bir şekilde hazırlanmış, mantar 

atıkları, ezilmiş veya çekilmiş mantar 

45.02 

 

Doğal mantar, kabuğu soyulmuş,  kare şeklinde ve dikdörtgen, 

levhalar veya şerit halinde (tıpa yapmak için yanları 

temizlenmiş olabilir)  

46.02 

 

Sepet yapım çeşitleri, 46.01'de yer alan ürünlerden elde 

edilmiş, örülerek yapılan, bitkisel elyaftan elde edilen 

47.01  
Otomatik ahşap hamuru 

47.02  
Eritme yöntemiyle kimyasal ahşap hamuru 

47.03 

 

Soda veya sülfat yöntemiyle elde edilen kimyasal ahşap 

hamuru, eritme yöntemiyle olanlar hariç 

47.04 

 

Kükürt yöntemiyle elde edilen kimyasal ahşap hamuru, eritme 

yöntemiyle olanlar hariç 

47.05  

Kimyasal ve otomatik olarak ortak bir yöntemle elde edilen 

ahşap hamuru 

47.06 

 

Geri dönüşüme uygun ve selülozdan üretilen kağıt ve 

mukavva kağıt atıklardan elde edilen ahşap hamuru 

47.07 
 

Geri dönüşüme uygun kağıt ve mukavva kağıt atıklardan elde 
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edilen ahşap hamuru 

M48.04  Kağıt ve mukavva kağıt, kaplanmamış Kraft, rulo veya levha 

halinde, 48.02 ve 48.03'tekiler hariç 

 -kağıt ve mukavva kağıt 

 -Beyazlatılmamış 

480411 -Ambalaj ve rulo kağıdı, zımparalanmamış veya tek taraflı 

zımparalanmış 

480419 
--Diğer 

 Diğer kağıt ve mukavva kağıt Kraft, 150 gram/m2 geçmeyen 

480431 -Beyazlatılmamış 

480439 
--Diğer 

 Diğer kağıt ve mukavva kağıt Kraft, 150 gram/m2'den fazla 

olan ancak 225gram/m2 geçmeyen 

480441 -Beyazlatılmamış 

480442 Ortak bir yöntemle beyazlatılmış, kimyasal olarak elde edilen 

elyafların; toplam ağırlığa göre %95'ten fazla  

480449 
-Diğer 

 Diğer kağıt ve mukavva kağıt Kraft, 225gram/m2 ve fazlası 

480451 -Beyazlatılmamış 

480452 Ortak bir yöntemle beyazlatılmış, kimyasal olarak elde edilen 

elyafların; toplam ağırlığa göre %95'ten fazla  

480459 
-Diğer 

M48.05  Kağıt ve mukavva kağıt, kaplanmamış, rulo veya levha 

halinde, 3 sayılı notta belirtilen işleme yöntemlerinden farklı 

yöntemlerle işlenmiş 

 
480540000 

-Filtreleme amaçlı kağıt ve mukavva kağıt 

  -Diğer: 

 
M 48059100 

150 gram/m2 geçmeyen White top liner tipi 

 M 48059200 150 gram/m2 geçene ancak 225 gram/ m2 geçmeyen White 

top liner tipi 

 480593 225 gram/ m2 veya daha fazla 

48.06  Kükürtlü kağıt ve mukavva kağıt, yağ için veya resim aktarmak 

için, kristal olarak bilinen kağıt ve diğer şeffaf ve yarı şeffaf 

kağıt, rulo veya levha halinde 
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48.07  Toplanmış (yapıştırma ile toplanmış düz katmanlar) kağıt ve 

mukavva kağıt, kaplanmamış ve emdirilmemiş, içeriden 

mukavva olabilir, rulo ve levhalar halinde 

48.09  Karbon kağıdı, otokopili kağıt (kaplanmış veya emdirilmiş, 

kopyalama işlemi veya ofset levhaları için hazırlanmış), basılı 

olabilir, rulo ve levhalar halinde 

48.12 
 Kağıt hamurundan filtrelenmiş levhalar 

48.13  Belli ölçülerle kesilmiş sigara kağıtları, defter veya tüp 

şeklinde 

48.14  Benzer duvar kağıtları ve kaplamaları, cam için şeffaf kağıt 

48.16  Karbon kağıdı, otokopili kağıt (48.09'daki hariç), kopyalama ve 

ofset levhaları, kutular içinde hazırlanmış olabilir 

48.22  Kağıt hamurundan veya kağıttan veya mukavva kağıttan rulo 

boru ve taşıyıcılar (delikli veya sertleştirilmiş olabilir) 

49.05  Her türlü duvar haritası ve atlası, dünya haritası 

51.09  Yün veya ince tüyden iplikler, perakende satış için hazırlanmış 

olabilir 

51.10  Kalın tüyden veya at tüyünden yapılmış kalın iplikler (at kılı 

dahil), perakende satış için hazırlanmış olabilir 

52.04  İpekten iplikler, perakende satış için hazırlanmış olabilir 

52.05  İpekten iplikler (dikiş için olanlar hariç), ağırlığınca %85 veya 

daha fazla pamuk içerir, perakende satış için hazırlanmamış 

olabilir 

52.06 

 

İpekten iplikler (dikiş için olanlar hariç), ağırlığınca %85'ten az 

pamuk içerir, perakende satış için hazırlanmamış olabilir 

52.07 
 

İpekten iplikler, perakende satış için hazırlanmış olabilir 

54.01 

 

Karışım veya yapay iplikler, perakende satış için hazırlanmış 

olabilir 

54.02 

 

Karışım iplikler (dikiş iplikleri hariç) perakende satış için 

hazırlanmamış olabilir, 67 disteks'ten az olanlar 

54.03 

 

Yapay iplikler (dikiş iplikleri hariç) perakende satış için 

hazırlanmamış olabilir, 67 disteks'ten az olanlar 

54.04 

 

67 disteks'ten daha büyük kıllar, kesiti 1 mm'dan fazla 

olmayacak, levha veya benzer şekilde (yapay saman gibi), 
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karışımdan hazırlanmış, görünen kesiti 5 mm'den fazla 

olmayacak 

54.05 

 

67 disteks'ten daha büyük kıllar, kesiti 1 mm'dan fazla 

olmayacak, levha veya benzer şekilde (yapay saman gibi), 

yapay malzemeden hazırlanmış, görünen kesiti 5 mm'den 

fazla olmayacak 

54.06 

 

Yapay veya karışım iplikler (dikiş iplikleri hariç) perakende 

satış için hazırlanmış olabilir 

55.08 

 

Devamlı olmayan yapay veya karışım iplikler (dikiş iplikleri 

hariç) perakende satış için hazırlanmış olabilir 

55.09 

 

Devamlı olmayan karışım iplikler (dikiş iplikleri hariç) 

perakende satış için hazırlanmamış olabilir 

55.10 

 

Devamlı olmayan yapay iplikler (dikiş iplikleri hariç) 

perakende satış için hazırlanmamış olabilir 

55.11 

 

Devamlı olmayan yapay veya karışım iplikler (dikiş iplikleri 

hariç) perakende satış için hazırlanmış olabilir 

56.01 

 

Dokuma malzemelerinden dolgu, boyu 5 mm geçmeyen 

dokuma elyafları, dokuma tozu ve dokuma malzemelerinden 

düğümler  

56.02  
Emdirilmiş, kaplanmış, boyanmış keçe 

56.03 

 

Dokuma olmayan (örülmemiş), emdirilmiş, kaplanmış, 

boyanmış olsa da  

56.08 

 

İplerden veya halatlardan yapılan düğümlü ağlar, parça veya 

boylamasına, balık veya başka bir şey avlamak için hazır ağlar, 

dokumadan yapılma 

56.09 

 

54.04 veya 54.05 sayılı bent kapsamına giren, ipleden veya 

levhalardan yapılan ürünler, iplerden veya halatlardan 

yapılan, başka yerde belirtilememiş 

58.04 

 

Tül ve diğer tüller, diğer ağ kumaşları, kroşe dahil olmak üzere 

dokuma kumaşlar hariç, dantel, süsler, 60.02-60.06'ya kadar 

olan bentlerdekiler hariç 

58.06 

 

Kumaş şeritleri (dar dokunan kumaşlar), 58.07 sayılı bentteki 

çeşitler hariç, paçasız şeritler, paralel yapıdan oluşan ve 

yapışkan yardımıyla toplanan 
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58.07 

 

Dokuma etiket, işaret ve benzer ürünler, belli ölçülerde 

kesilmiş parçalar, dikiş yapılmamış 

58.08 

 

Örgüler, elbiseler, benzer süs türleri, dikişsiz, örülmüş ve 

kroşeler hariç, çorap, süs topları ve benzeri 

58.11 

 

Dolgulu dokuma ürünleri, elbiseler, dikiş veya başka yöntemle 

elde edilmiş, bir veya birden fazla dokuma ürün içerir, 58.10 

sayılı benttekiler hariç 

59.02 

 

Dış çerçeveler için, yüksek kaliteli naylon veya poliemidat 

veya polyester veya fiskostan yapılmış dokuma ürünleri,  

59.04 

 

Naylon yer örtüsü, belli şekillerde kesilmiş, boyalı veya 

dokuma ürünleri içeren yer kaplamaları, belli şekillerde 

kesilmiş 

59.05  
Dokuma ürününden elde edilmiş duvar örtüleri 

59.06  
59.02 sayılı benttekiler hariç olmak üzere esnek dokumalar 

59.07 

 

Emdirilmiş veya boyanmış diğer dokumalar, tiyatro veya 

stüdyolar arka efekt ve dekor için dokumalar,  

59.08 

 

Işıkları, lambalar, çakmaklar, mumlar ve benzerleri için 

örülmüş dokumalar, gaz lambası için ince kumaşlar, üretime 

hazırlanmış tüp şeklinde kumaşlar, emdirilmiş olabilir 

59.09 

 

Dokuma hortumlar, benzer dokulardan yapılmış, astarlı veya 

metalle güçlendirilmiş veya başka malzemeyle desteklenmiş 

olabilir 

59.10 

 

Malzeme taşımak için taşıma hatları, dokumdan yapılmış, 

emdirilmiş veya boyanmış olabilir, metalle güçlendirilmiş veya 

başka malzemeyle desteklenmiş olabilir  

59.11 

 

Teknik kullanım için dokuma ürünleri, işbu bölümün 7 sayılı 

notta belirtilmiştir 

61.17 

 

Elbise için hazır diğer ilaveleri, kroşeleri elbise parçaları ve 

ilaveleri 

62.17 

 

Elbise için hazır diğer ilaveleri, kroşeleri elbise parçaları ve 

ilaveleri, 62.12 sayılı benttekiler hariç 

M 63.05  
Dolum ve ambalaj poşetleri 

 630510 Dokumdan veya kabuktan yapılmış, 53.03 sayılı bent 

kapsamında 
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M 63.07 
 Hazır türler, elbise örnekleri tasarım modelleri dahil 

 
630720000 

Can yelekleri 

M 63.10  Yeni veya kullanılmış dokuma ip, halat, kalın halat,  

63101000 -sınıflandırılmış 

631010009 
-Diğer 

63109000 
-Diğer 

631090009 
-Diğer 

65.01 

 

Keçeden ham şapkalar, kalıpsız, tarafları hazırlanmamış, 

astarsız, süssüz 

65.02  Keçeden ham şapkalar, örülü veya tüm maddelerden 

toplanan şeritlerin örülmesiyle elde edilmiş, kalıpsız, tarafları 

hazırlanmamış, astarsız, süssüz 

65.07  Şapkaların içini hazırlamak için şeritler, hazır astar, örtüler, 

şapka gövdeleri, şapka çerçeveleri, şapka yanları, şapka 

sabitleme kemerleri 

66.02  Yürüme bastonları, oturaklı bastonlar, kırbaçlar ve jokey 

kırbaçları ve benzerleri 

66.03  66.01 ve 66.02 bentleri kapsamına giren ürünlerin için süsler 

67.03  İnsan saçından yapılmış peruk, düzenlenmiş, taranmış, 

hazırlanmış veya başka şekilde yapılmış, takma saç işinde 

kullanılmak üzere hayvan yünü ve saçı veya doukmalar 

68.01 
 Yol döşemeleri için taş, fayans ve doğal taşlar (Ardoazlar 

hariç) 

M 68.04  Gövdesiz, öğütme, parçalama, elyaftan ayırma, bileme ve 

benzer işler için öğütücüler, doğal taşlardan veya bileme 

taşlarından yapılmış olabilir, başka madde parçaları da olabilir 

68041000 Öğütme, parçalama ve elyaftan ayırma için öğütücüler 

 Diğer öğütücüler 

68042100 
Doğal veya yapay elmastan 

  

 680422304'ten 
Bileme malzemelerinden veya seramikten 

680423000'a 
kadar 

Doğal taşlardan 

68.06  Maden elyafları, taş elyaf, benzer maden elyaf, firmokolit, 

köpük, benzer metal ürünleri, ısı veya ses izolasyonu için 
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yapılmış karışımlar. 68.11 ve 68.a2 sayılı bentler veya 69 sayılı 

bölümdeki ürünler kapsamına girenler hariç 

68.07  Asfalttan veya benzer maddeden üretilen (Kömür katran zifti 

gibi) 

68.11  Kaya ipliği elyaflarından (Aspastos) yapılan ürünler, çimento 

veya selülozik elyafla yapılan  

68.12  İşlenmiş kaya ipliği elyafı, esası kaya ipliği veya kaya ipliğiyle 

magnezyum karbonat, bu karışımlardan yapılan veya kaya 

ipliğinden yapılan (ipler, dokumalar, elbiseler, başörtüleri, 

ayakkabılar ve örtüler gibi), güçlendirilmiş olabilir, 68.11 ve 

68.13 sayılı benttekiler hariç 

68.14  İşlenmiş mika ve ürünleri, yenilenmiş mika dahil, kağıt veya 

mukavva kağıt veya başka malzeme üzerinde tutturulmuş 

olabilir 

68.15  Taştan veya başka metal malzemelerden (karbon elyafları 

dahil) yapılan ürünler, yakıt yosunundan yapılan ürünler, 

başka grup kapsamında bulunmayan ürünler 

M 69.03  Ateşte işlenmiş seramik ürünleri (tıkaçlar, taşıyıcılar, borular, 

raylar ve benzerleri), silisik kazılar veya silisik toraklardan 

yapılanlar hariç 

 690310000 Ağırlığınca %50'den fazla grafit, karbon veya ürünlerin 

karışımından içerir 

 
690390 

-Diğer 

69.06 
 

Borular, tüpler, su gider kanalları ve benzerleri, seramik 

70.01  Cam atıklarından toz cam ve parça cam 

70.03  Dökülmüş cam, inceltilmiş cam, levha veya başka şekildeki 

cam, bir tarafı yansıtıcı olabilir veya olmayabilir ancak farklı 

şekilde işlenmiş 

70.04  Çekilmiş ve şişirilmiş cam, levhalar, bir tarafı yansıtıcı olabilir 

veya olmayabilir ancak farklı şekilde işlenmiş 

70.11  Bir tarafı açık cam boşlukları ve tüpleri, elektrik ampulleri 

veya benzeri için 

70.14  İşaret veya görsel için cam çeşitleri (70.15 sayılı benttekiler 

hariç), görsel olarak işlenmemiş 
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70.15 

 

Saat, alarm ve benzer ürünler için cam, normal veya tıbbi 

gözlükler için cam, dışbükey veya kavisli veya benzeri, bu 

camları yapmak için iç boş cam topları ve kesitleri,  

70.18 

 

Cam boncukları, inciler, değerli taşlar ve benzerleri, benzer 

cam ürünleri, süs takı olanlar hariç, camdan gözler, insan 

yapay gözü hariç, küçük heykeller, ateşte üfleyerek yapılan 

cam süsleri, çapı 1 mm'den az küçücük cam topları,  

70.19 

 

Camdan elyaflar (cam yünü dahil) ve ürünleri (ip ve dokuma 

gibi) 

 
 

 

71.01 

 

Doğal ve çiftlik incileri, işlenmiş veya sınıflandırılmış, ancak 

iplerle toplanmamış, takılmamış veya düzenlenmemiş, 

kolayca taşınması için geçici olarak iple toplanmış doğal ve 

çiftlik incileri 

 
 

 

71.02 
 

Elmas, işlenmiş olabilir ancak takılmamış veya düzenlenmemiş 

71.03 

 

Elmas hariç olmak üzere değerli taşlar ve benzeri taşlar, 

işlenmiş veya sınıflandırılmış, ancak iplerle toplanmamış, 

takılmamış veya düzenlenmemiş, kolayca taşınması için geçici 

olarak iple toplanmış doğal ve çiftlik inciler 

71.04 

 

Değerli taşlar ve benzeri taşlar, yapılmış veya yenilenmiş, 

işlenmiş veya sınıflandırılmış, ancak iplerle toplanmamış, 

takılmamış, kolayca taşınması için geçici olarak iple toplanmış 

doğal ve çiftlik inciler 

71.05 

 

Değerli taşlar ve benzeri taşlar, yapılmış veya yapay olmak 

üzere toprak ve toz 

71.06 

 

Gümüş (altın veya platin kaplı gümüş dahil), ham veya yarı 

mamul veya toz haliyle 

71.07 

 

Gümüş tabakayla kaplı normal metaller, ham veya yarı mamul 

haliyle 

71.08 

 

Altın (platin kaplı altın dahil), ham veya yarı mamul veya toz 

haliyle 

71.09 

 

Altın tabakayla kaplı normal metaller, ham veya yarı mamul 

haliyle 
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71.10 
 

Platin, ham veya yarı mamul veya toz olarak 

71.11 

 

Platin tabakayla kaplı normal metaller, ham veya yarı mamul 

haliyle 

71.12 

 

Değerli metalle veya değerli metal tabakasıyla kaplı normal 

metaller atıkları, değerli metallerin geri işlenmesi için değerli 

metaller veya değerli metallerin içine katıldığı ürünlerin 

atıkları 

 
71.15  Değerli metalle veya değerli metal tabakasıyla kaplı diğer 

ürünler 

71.16  Doğal inci veya çiftlik incisi veya değerli taşlar veya benzeri 

taşlardan yapılan ürünler (Yapay veya yenilenmiş) 

72.06  Alaşım halinde demir ve sert metal ve diğer ilkel şekillerde 

(72.03 sayılı benttekiler hariç) 

72.08  Demir veya başka alaşımlardan yapılan haddelenmiş düz 

ürünler, borular, eni 600 mm veya daha fazla, kaplı veya 

boyanmış olmayan 

M 7210  Demir veya başka alaşımlardan yapılan haddelenmiş düz 

ürünler, borular, eni 600 mm veya daha fazla, kaplı veya 

boyanmış 

72103000'dan 
Elektrik yardımıyla çinko ile boyanmış veya kaplanmış 

721090'a kadar 
-Diğer 

72.11 

 

Demir veya başka alaşımlardan yapılan haddelenmiş düz 

ürünler, borular, eni 600 mm veya daha fazla, kaplı veya 

boyanmış olmayan 

72.12  Demir veya başka alaşımlardan yapılan haddelenmiş düz 

ürünler, borular, eni 600 mm'den az, kaplı veya boyanmış 

72.15 
 Demirden veya alaşım olmayan metallerden demir çubukları 

73.03  Dökme demirden özel boru ve tüpler, içi boş 

M 73.04  Dökme demirden kaynaklı özel boru ve tüpler, içi boş 

 -Diğer, yuvarlak kesitli, demir veya alaşım olma metalden 

730431 
Soğuk şekim veya haddelenmiş 

730439 
-Diğer 

7313 

 

Demirden ve sert metalden dikenli teller, teller, tekli (dikenli 

olmasa da), çiftli gevşek çevrilmiş, surlarda kullanılan 
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73.15 
 Demirden veya sert metalden yapma zincirler ve parçaları 

 
73.17  Demirden veya sert metalden yapma çiviler, iğneler, kağıt 

iğneleri, dalgalı veya düz, klipsler (83.05'tekiler hariç), ve 

benzeri ürünler, bronz başlıklar olanlar hariç olmak üzere 

başlıkları her türlü malzemeden olabilir 

M 7318  Demirden veya sert metalden yapma vidalar, somunlar, 

çengeller, çiviler, dübeller, vidalar, rondelalar (yaylar dahil), 

perçinler ve benzer ürünler 

731814 
-Kendiliğinden sabitlenen vidalar 

M 731816 
-Somun 

731816391 
-Kelebek somun 

731816601 
-Kelebek somun 

731816911 
-Kelebek somun 

731816921 
-Kelebek somun 

731816991 
-Kelebek somun 

M 731823 
-Perçinler 

731823009 -Diğer 

731824000 
-Dübeller ve dübel vidaları 

M 73.21  Demirden veya sert metalden yapma ocaklar, sobalar, pişirme 

fırınları ve sobaları (merkezi ısıtma kullanılmak üzere baca 

ilaveli olarak hazırlanan), gazlı mangallar ve ocakları, elektrikli 

olmayan ısıtıcılar ve parçaları  

M 73219000 
-Parçaları: 

 732190001 Petrolle çalışan ocakların yanan başlıkları 

M 73.24  Demirden veya sert metalden yapma sıhhi tesisat 

malzemeleri 

73242100 -Küvetler 

732421001 -Dökme demir, mine kaplı olsa da 

732429 
-Diğer 

732429001 
-Boyalı olmayan 

74.07 

 

Bakırdan yapma çubuklar, levhalar, şeritler ve özel şekiller 

(profiller) 

74.08 
 Bakır telleri 

74.09  Bakırdan yapma kalınlığı 0,15 mm'den fazla levhalar ve 
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şeritler 

74.10  Bakırdan yapraklar (kağıttan veya mukavvadan ve plastik 

maddeden veya benzeri maddeden yapma taşıyıcı üzerinde), 

azami kalınlığı 0,15 mm (taşıyıcı hariç) 

74.12  Bakırdan yapma boru ve tüp malzemeleri (ekler ve dirsekler 

gibi) 

74.13  Elektrik izolasyonu olmayan bakırdan örgülü teller, kablolar ve 

hatlar 

74.15  Bakırdan veya demirden veya sert metalden yapma çiviler, 

iğneler, kağıt iğneleri, klipsler (83.05'tekiler hariç), ve benzeri 

ürünler, vidalar, dübelli çiviler  

74.19 
 Bakırdan diğer çeşitler 

M 76.07  Alüminyum yapraklar (kağıttan veya mukavvadan ve plastik 

maddeden veya benzeri maddeden yapma taşıyıcı üzerinde), 

azami kalınlığı 0,2 mm (taşıyıcı hariç) 

 -Taşıyıcı üzerinde olmayan 

760711190 
-Diğer 

760711900 
-Diğer 

76.14  Elektrik izolasyonu olmayan alüminyumdan örgülü teller, 

kablolar ve hatlar 

76.16  Alüminyumdan diğer çeşitler 

80.07 
 Kalaydan diğer çeşitler 

82.02  El testereleri, her türlü testere bıçakları (delme, kesme, dişli 

olmayan bıçaklar) 

M 82.03  Törpü, ahşap törpüsü, penseler (kesici olanlar dahil), 

mandallar, metal makasları, boru kesicileri, vida ve çivi 

kesicileri, delme matkap uçları ve benzer el malzemeler 

820310000 
Törpü, ahşap törpüsü ve benzer malzemeler 

820330000 Metal kesicileri ve benzer malzemeler 

820340000 Boru kesicileri, vida ve çivi kesicileri, delme matkap uçları ve 

benzer malzemeler 

M 82.04  Bağlama anahtarları, ayarlanabilir anahtarlar (İngiliz), el 

malzemeleri (sarım torku ölçemeye yarayan dahil, musluk 

bağlama anahtarı hariç), başlığı değiştirilebilir olanlar 
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820420000 
Başlığı değiştirilebilir olanlar 

M 82.05  El malzemeleri (cam için elmaslı olanlar dahil), başka grup 

kapsamına girmeyen, kaynak ocakları, mengeneler, otomatik 

aletlerin parçaları veya su püskürtmeli kesim aletlerin parçası 

olanlar hariç, örsler, taşınabilir demirci malzemeleri, elle veya 

ayakla çevrilen gövdeli bileme tekerlekleri, 

820510000 
-Delme ve spiral aletleri 

820530000 -malalar, içbükey keskiler ve benzeri 

820560000 Kaynak ocakları 

M 82.07  Değiştirilebilir el malzemeleri, otomatik çevriliyor olabilir 

(pres, basınç, tezgah, tornalama, vida sökme ve bağlama gibi), 

metal çekme kalıpları ve toprak ile kaya delme malzemeleri 

dahil 

820720 
-metal çekme kalıpları 

820730 -Pres, basınç ve delme malzemeleri 

820740 
-iç ve dış yiv açma 

820750 
-Kaya delmek hariç delme malzemeleri 

820760 
-Oyma ve düzeltme malzemeleri 

820770 
-Ayrıma malzemeleri 

820780 
-Tornalama malzemeleri 

820790 
-Değiştirilebilir diğer malzemeler 

82.08 
 Aletlerin bıçakları ve bıçak uçları,  

82.09  Metalden veya seramikten yapma, monte olmayan başlıklar 

ve uçlar 

82.10 
 Elle çevrilen, ağırlığı 10 kg veya daha az, yemek ve içecek 

hazırlamakta kullanılan otomatik aletler 

M 82.11  Kesici bıçaklar, ağaç budama bıçakları, 82.08'deki bıçakları 

hariç 

821194000 
-Bıçaklar 

M 82.12  Tıraş bıçakları (şerit veya benzeri şekildeki mamul olmayan 

bıçaklar) 

82122000 
Güvenli tıraş bıçakları (şerit veya benzeri şekildeki mamul 

olmayan bıçaklar) 

82129000 -Diğer parçalar 
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M 82.14  Diğer kesici aletler (Kırpma, kasap, bıçak, kesme ve 

benzerleri), el ve ayak tırnak törpü setleri 

82141000 Kağıt kesicileri, zarf açma bıçakları, silgiler, kurşun kalem 

açıcıları ve bıçakları 

821410009 821410'taki ürünlerin bıçakları 

M 83.01  Anahtarlar, kilitler, sürgüler (anahtarlı veya mekanizmalı 

olanlar veya elektrikle açılanlar), normal metalden yapma, 

kilitler, önceki malzemelerin normal metalde yapma 

anahtarları 

830120000 Arabalarda kullanılan kilitler 

830150000 Çerçeveli kilitler 

830160000 Parçalar 

830170000 Tek taraflı anahtarlar 

M83.02  Normal metalden yapma montaj aletleri, mobilya, kapı, 

merdiven, pencere, perde, araba gövdeleri, kutular, dolaplar 

ve benzerlerinde kullanılanlar, askı ve şapka askıları, 

tekerlekler, kapı kapatma mekanizmaları 

 
830260000 

Kapı kapatma mekanizmaları 

83.05  Her türlü kağıt için normal metalden dosyalar, tutucular, 

köşeler, kağıt tutucuları, fihrist başlıkları, kütüphane 

malzemeleri, klipsler 

M83.07  Normal metalden yapma esnek boru ve tüpler ve malzemeleri 

830710000 Demirden veya sert alaşımdan 

83.08 

 

Kapaklar, çerçeveler, kilitli kapaklar, normal metalden 

numuneler, elbise için askılar, ayakkabı, takı, kitap, çadır, 

seyahat, çivi ve benzeri ürünler için normal metalde yapma 

malzemeler 

83.09  Kapaklar, şişe kapakları, spirallı kapaklar, varil kapakları, 

mühürler ve benzeri ürünler, normal metalde yapma 

83.10  Tabelalar, isim ve adres levhaları, benzer levhalar, rakam, 

işaret ve harf levhaları, normal metalde yapma, 94.05'te 

kapsama girenler hariç 

M82.02  Su buharı ve diğer buharlar hazırlama kazanları (düşük 

basınçlı üreten, merkezi ısıtmada kullanılan kazanlar hariç) 
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M 840219 
Buhar için diğer kazanlar, ortak kazanlar dahil 

840219108 
Saatte 5 tondan az su buharı üreten kazanlar  

840219900 
Diğer 

84022000 
Su kazanları 

840220009 
Diğer 

840290000 Parçaları 

84.03  Merkezi ısıtma için kazanlar, 84.02'dekiler hariç 

 84.02 ve 84.03 kapsamındaki ürünler için yardımcı 

malzemeler (gaz dönüştürücüleri ve benzeri malzemeler), 

buhar makinesi için yoğunlaştırıcılar 

840490000 Parçaları  

M84.05  Su veya havayla çalışan gaz oluşturucuları, filtreleriyle birlikte, 

suya çalışan benzer gaz oluşturucuları, filtreleriyle birlikte 

840590000 Parçaları 

M 84.06  Buhar türbinleri 

840690 
Parçaları 

M 84.07  İç yanmalı motorlar: sıralı veya dönmeli sistem, kıvılcımla 

yanar (patlayıcı motorlar) 

84071000 
Uçak motorları 

 
Deniz araçları motorları 

840721 
Dış motorlar (sabit olmayan) 

840729000 
Diğer  

840910000 
Diğer motorlar 

M 84.09  84.07 ve 84.08'deki motorlar için temel parçalar 

840910000 
Uçak motorları için 

M 84.10  Türbinler, suyla çalışan, ve ilaveleri 

841090000 
Düzenleyiciler dahil olmak üzere parçalar 

M 84.11 
 

Jet türbinler, itici türbinler ve diğer gazlı türbinler 

 841191000 Jet veya itici türbinler için 

 841199000 Diğer 

M 84.12  Diğer motorlar ve hareket ettirici aletler 

841290 
Parçalar 

84.14  Hava pompaları ve hava boşaltma pompaları, hava veya diğer 

gazlar basınçları ve fanları, hava vakumu ve değişimi için fanlı 
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cihazlar şeklinde kapaklar), hava filtresi dahil 

841480 Diğer 

841490000 Parçalar 

84.16  Sıvı veya katı yakıtla çalışan fırınlar için ateşleyiciler, otomatik 

ocaklar,  otomatik parçaları dahil, 

841690000 Parçalar 

84.17  Sanayi veya laboratuvar fırınları, atık veya çöp yakma fırınları 

dahil, elektrikli olmayan 

841790000 Parçaları 

84.18  Buzdolapları ve derin dondurucuları, diğer soğutma aletleri ve 

malzemeleri (soğutma ve dondurma), elektrikli ve elektrikli 

olmayan, ısı basıncı, 84.15 kapsamına girenler hariç 

84186900 Diğer 

841869007 Soğutma veya dondurma odaları 

M84.19  Aletleri cihazlar, malzemeler, laboratuvar malzemeleri, 

elektrikle çalışabilir (85.14 kapsamına girenler hariç), ısı 

değişikliğiyle yaparak maddeyi işleme almak, ısıtma, soğutma, 

kızartma, damıtma, sterilize etme, buharlaştırma, kurutma, 

yoğunlaştırma ve benzeri işlemler, ev tipi olanlar hariç, 

hemen su ısıtıcıları, elektrikli olmayan 

841990 Parçalar: 841990853'teki ev kullanımı için olanlar hariç 

M84.21  Santrifüj cihazları, santrifüj sistemiyle kurutma cihazları, sıvı 

ve gazları filtreleme cihazları  

 Sıvı ve gazları filtreleme cihazları 

842112000 Tekstil ve ürünleri kurutma cihazları 

 Parçaları 

842191000 Santrifüj cihazları, santrifüj sistemiyle kurutma cihazları dahil  

842199000 Diğerleri 

M84.22  Bulaşık makinaları, şişe yıkama, temizleme ve kurutma 

makinaları, dolum, kapatma ve etiket yapıştırma makinaları, 

şişe, kavanoz ve benzeri ambalajlar için kapatma makinaları, 

ürün kapatma ve ambalajlama makinaları (ısı sonucu 

çekilmeyle), gazlı içecekler dolum ve gaz ekleme makinaları 

 Bulaşık makinaları 
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842219000 Diğerleri 

842290 Parçaları 

M84.23  Tartım cihazları (5 cg veya daha az hassas tarılar hariç), 

kantarlar, balans makinaları, her türlü tartı için ağırlık 

parçaları 

 Diğer ağırlık cihazları 

842382 30 kg üzerinde ve 5000 kg altındaki cihazlar 

842390 Her tülü tartı için ağırlık malzemeleri 

M84.24  Sıvı ve tozu püskürtmek için elle çalışabilecek otomatik 

cihazlar, dolu olabilir, püskürtme tabancalı, benzer cihazlar, 

buhar ve kumlama aletleri, benzer cihazlar ve aletler 

 Diğer cihazlar 

 842489 

842490 
Diğer 842489701'dekiler hariç 

M84.25 842541000 Kasnaklı kaldıraçlar, dikey veya yatay silindirli, kaldıraçlar 

 Araç için kaldıraç 

 Araç garjlarında kullanılan kaldıraçlar 

 842542000 Hidrolik kaldıraçlar 

 842549000 Diğer 

84.31  84.25 ve 84.30'daki ürünlerle kullanılacaklar 

M84.32  Tarım, bostan, ormanlarda ve toprağı, bahçeleri ve spor 

alanları hazırlamak için kullanılanlar 

843210000 Traktörler 

 Toprak kütleleri dağıtma aletleri, toprak düzeltme aletleri, çim 

sökme aletleri 

843221000 Diskle toprak düzeltme aleti 

M84.33  Tarım mahsulü toplama aletleri, saman sıkıştırma olanlar 

dahil, çim biçme makinaları, yumurta veya meyveyi tarım 

ürünlerinden ayıklama makinaları,  

 Bahçe ve spor alanları çim biçme makinaları 

843311 Motorlu, yatay dönen kesim makinası 

843319 Diğer 

84.36 
 

 Tarım, bahçelerde, bostanlarda kullanılan, tavukçulukta ve 

arıcılıkta kullanılan, ısıya dayalı bitki yetiştirme, yumurta için 
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kuluçka  

 Diğer alet ve cihazlar 

843680100 

843790000 
Laboratuvar ortamlarında bakteri kültürü için cihazlar 

M84.37  Çekirdek, bakliyat ve benzeri ürünler için temizleme veya 

sınıflandırma veya ayıklama aletleri, değirmenlerde kullanılan 

alet ve cihazlar, tarlalarda kullanılanlar hariç 

 Parçaları 

M84.38  İşbu bölüm işi kapsamına giren ancak bahsi geçmeyen 

makinalar, sanayi, gıda veya içecek hazırlamak için kullanılan, 

hayvansal veya bitkisel yağı kullanımında kullanılan,  

 Parçaları 

843890009 Diğerleri 

M 84.39  Selülozik elyaftan hamur için alet ve makinalar, kağıt ve 

mukavva kağıt hazırlama 

 Parçalar 

843991000 Selülozik elyaftan hamur için alet ve makinalar 

843999000 Diğerleri 

M84.40  Defter ve kitap ciltleme, defter dikme cihazları dahil 

844090000 Parçalar 

M84.41  Kağıt veya mukavva kağıt için hamuru işleyen alet ve cihazlar, 

her türlü kesim makinaları dahil 

844190 Parçalar 

M84.42  Levhalar veya silindirleri hazırlamak için her türlü makine ve 

cihaz (84.56'dan 84.65'a kadar olan tüm maddelerdekiler 

hariç), basım cihazları, basım amaçlı hazırlanan taşlar 

(silinmiş, oyulmuş veya düzgünleştirilmiş) 

844240000 Bu makine ve cihazlar için parçalar 

M84.43  Levha veya silindir yardımıyla basım aletleri ve cihazları, 

84.42'daki basım malzemeleri, diğer basım aletleri, fotokopi 

ve faks cihazları, birlikte veya ayrı ayrı 

 Parçalar ve malzemeler 

844391 Levha veya silindir yardımıyla basım aletleri ve cihazları, 

84.42'daki basım malzemeleri 
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844399 Diğerleri 

M84.51  84.50'deki hariç olmak üzere çamaşır yıkama, kurutma, 

ütüleme, presleme (ısıya dayalı presler dahil), boyama, 

hazırlama ve benzer işler için makinalar, örtü örtme 

makinaları (Yer muşambaları gibi), katlama, sarma, kesme ve 

bileme makinaları 

 Kurutma cihazları ve aletleri 

845121000 Her bir cihaz için azami kapasite 10 kg kuru çamaşır 

845190000 Parçalar 

M84.52  Dikiş makinaları, 84.40'takş defter ve kitap dikiş makinaları 

hariç, dikiş makinaları için mobilya, örtüler, iğneler 

845210 Ev tipi dikiş makinaları 

845230000 Dikiş makinaları için iğneler 

845290000 Dikiş makinaları ve parçaları için mobilya, malzeme ve örtüler 

M84.53  Deri tabaklama, hazırlama ve işleme, ayakkabı tamiri cihazları, 

dikiş makinaları hariç 

845390000 Parçalar  

M84.54  Eritilmiş metalleri ayıklama ve çevirme cihazları, demircilik ve 

haddecilikte kullanılan cihazlar 

845490000 Parçalar 

M84.55  Silindir yardımıyla inceltme işlemleri makinaları (Haddecilik) 

845590000 Diğer parçalar 

M84.66  84.56'dan 84.65'e kadar olan içerikle ilgili kullanılmak üzere 

parçalar ve malzemeler, taşıyıcılar, sabitleyiciler, 

kendiliğinden açılan kalem başlıkları, aletlere monte olan 

malzemeler, manuel taşıyıcıları, el çevrilebilecek otomatik 

makinalar 

 Diğerleri 

846691 8464 kapsamına giren aletler için 

 8465 kapsamına giren aletler için 

846692 Dökülmüş ve kalıpla yapılmış, dökme veya sert demirden 

yapılan 

846693 8456-8461 kapsamına giren aletler için 

846694 8462-8463 kapsamına giren aletler için 
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M84.67  Basınçlı hava ve hidrolik olarak veya elektrikli motor ile ve 

kendiliğinden elektrikli olmayan motorla çalışan el 

malzemeleri 

 Parçalar 

846791000 Zincirli testereler 

846792000 Basınçlı havayla çalışan el malzemeleri 

84679900 Diğerleri 

M84.68  Kaynak aletleri ve cihazları, kesim yapabilir, 85.15 kapsamına 

girenler hariç, zemin sertleştirmek için gazı kullanan 

846890000 Parçalar 

M84.70  Cebe girebilecek hesap makinaları, hesap işlemleri yapmaya 

yarayan, eski bilgiler gözden geçirmeye yarayan aletler, pul 

mühürleme aletleri, bilet basma aletleri ve benzeri aletler, 

hesap makinalı yazar kasalar 

M84.74  Toprak, taşlar, ham madenler ve diğer sert maddeler (hamur 

ve tozlar dahil) ayıklama, ayırma, yıkama, öğütleme ve 

yoğurma aletleri, maden veya hamur veya çimento veya 

seramik kalıp oluşturma makinaları, yoğruma makinaları 

 Karıştırma ve yoğurma makinaları 

84743100 Betonarme karıştırıcıları 

847431003 Diğerleri 

847490 Parçaları 

84.75  Ampulleri ve elektrikli veya elektronikli tüpleri ve valfleri 

toplama aletler veya cam üzerinde hızlı reflektör görevini 

üstlenme veya ısı ile camı işleme makinaları 

84.76  Sigara ve pul ve yiyecek ile içecek gibi zeki satış makinaları, 

döviz değiştirme aletleri dahil 

847690 Parçalar 

M84.77 847790 
 

Tütün hazırlama veya yapma aletleriyle cihazlar, başka grup 

kapsamına girmeyen 

8478 Parçalar 

M84.79  Özel görevi olan ve başka grup kapsamına girmeyen 

makinalar 

847890000 Parçaları 
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M84.80  Maden dökümü için kalıp kutuları, kalıp zeminleri, kalıp 
numuneleri maden kalıpları (Alaşım için olanlar hariç) veya 
cam veya kauçuk veya metal veya plastik 

848020000 Kalıp zeminleri 

848030 Kalıp numuneleri 

848030100 Ahşaptan veya demirden 

848030900 Başka maddeden 
M8481  Musluk üretim sınıfları ve benzer malzemeler, borular, 

kazanlar, kaplar, basınç valfleri ve ısı valfleri (termostatik) 

848110 Basınç düşürme valfleri 

848120 Hidrolik olarak yağ veya basınçlı havayla çalışan ve hareket 

aktarımı cihazları valfleri 

848130 Dilli veya bloke valfleri (geri kaçışı önleyen) 

848140 Güvenlik veya artış valfi 

848180 Diğer aletler 

848180400 Güvenlik veya artış valfi 

 Su giriş ve çıkışları 

848180611 Fonttan  

848180631 Demirden 

848180691 Diğer  

848180991 Diğer 

848180900 Parçalar 

84.82  Top veya tekerlekli kaydıraklar 

84.83  Hareket aktarma kolonları, krankları, sandalyeleri, sürtme 

tekerlekleri, dişlileri, vites kutusu, hidrolik aksamlar, hareket 

düzenleyicileri (eklemli bağlantılar dahil) 

848330 Sızdırmazlık mekanizması 

84.84  İki veya daha fazla katmandan oluşan metal levhaları, bu 

katmanları oluşturdukları ayıraçlar, benzer ambalajlarda 

hazırlanmış 

848420000 Kaydırağı olmayan sandalyeler 

84.86  Boules parçaları üretmek için kesintisiz kullanılan aletler ve 

cihazlar, elektronik devreleri 

84.87  İletken veya izolasyon veya elektrik bobinajları içermeyen 

cihazlar ve aletler bu bölümde yer almayan 

M85.01  Elektrik jeneratörü (grup olanlar hariç) 
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  Sürekli akımlı jeneratörler 

 850131000 750 W geçmeyenler 

85.02  Elektrik grup jeneratörler ve elektrik devresi değiştiricileri 

85.03  85.01 ve 85.05 kapsamındaki aletlerle kullanılacak temel 

parçalar 

M85.04  Statik elektrikli elektrik grup jeneratörler ve elektrik devresi 

değiştiricileri (akım direnci gibi) ve bobinajlar 

  Akışkan izolasyonlu elektrik jeneratörler 

 850423 10000 KVA geçmeyenler 

 850423001 40 MVA eşit veya daha fazla 

  Diğer jeneratörler 

 850431210 1 KVA geçmeyenler 

 850440301 Elektrostatik değiştiriciler 

 850450 Diğer elektrik bobinajları 

 850490 Parçalar 

85.05  Manyentik elektrik, sürekli manyetik ve manyetik olması için 

alt yapının oluşturulması, zarflar ve kablolar, taşıma ve 

sabitleme malzemeleri, sürekli manyetik elektrik, hareket 

bağlantıları, hız değiştiricileri, fren, manyetik elektrik ve 

manyetik elektrikli kaldırma başlaıkları 

M8506  Elektrik için akü grupları ve parçaları 

 85069000 Parçalar 

85.07  Elektrik aksamları, sigortalar, dikdörtgen veya kare 

 850730 Nikel veya kadmyum 

 850760000 Lithiyum veya iyon 

 850790 Parçalar 

85.08  Elektrikli süpürgeler 

 850860000 Diğer elektrikli süpürgeler 

 85087000 Parçalar 

85.09  Ev tipi elektrikli aletler, kendiliğinden motorlu, 85.08'dekilerin 

etrsine 

 850990000 Parçalar 

85.10  Tıraş, saç kesimi, saç temizleme aletleri, kendiliğinden 

elektrikli motorlu 
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85.11  Hareket ateşleyici cihazlar, elektrikli, iç yanmalı motorlu, 

kıvılcım sistemiyle yanar, jeneratörlü, elektrik kesicili 

(manyetik ateşleyicilerde olduğu gibi) 

85.12  Aydınlatma ve işaretleme için elektrikli cihazlar (85.39'dakiler 

hariç), arabalarda ve motosikletlerde cam silme, donu eritme 

ve yoğunlaşmış buharı yok etme elektrikli cihazlar,  

 851210000 Normal motosikletlerde kullanılan aydınlatma ve işaretleme 

cihazları 

 851220001 Aydınlatma ve görsel işaretleme cihazı, diğer 

 851230900 Ses işaret cihazı 

 851240000 Cam silme, donu eritme ve yoğunlaşmış buharı yok etme 

elektrikli cihazlar 

85.13  Taşınabilir elektrik lambaları, kendi enerji kaynağıyla çalışan 

(kuru hücrelerden enerji alarak), 85.2'dekiler hariç 

 851390000 Parçalar 

85.14  Sanayi tipi veya laboratuvar fırınları (Elektrikle veya elektrik 

akımıyla çalışan), maddeleri ısıyla işlemek için kullanılan diğer 

cihazlar 

 851420 Fırınları, elektrikle veya elektrik akımıyla çalışan 

 851490 Parçalar  

85.15  Elektrikli kaynak aletleri, kesebilir, elektrikle ısıtılan gazla 

çalışan, lazer huzmesiyle çalışan, veya elektronik huzmeleriyle 

çalışan, madenlerde püskürtme aletleri 

85.16  Ani su ısıtıcıları, dalgıç ısıtıcılar, yer ve toprağı ısıtıcıları, saç 

kurutma elektrikli aletleri, el kurutucuları, elektrikli ütüler, ev 

tipi elektrikli aletler, 85.45 kapsamındakiler hariç 

 85169000 Parçalar  

85.17  Telefonlar, cep telefonları, telsiz telefonlar, ses ve görüntü 

aktarmaya yarayan telefonlar, 84.43, 85.25, 85.27 ve 85.28'de 

yer alanlar hariç 

 851770 Parçalar  

 851770002 Cep telefonu için data aktarma üniteleri 

85.18  Mikrofonlar ve taşıyıcıları, ses hoparlörleri, kendi alanlarında 

olabilir, kulaklık, ses kaynağıyla bağlantılı olabilir, tek 
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mikrofondan veya daha fazladan oluşan ses sitemi, ses 

akustiği için sistem 

  Ses hoparlörleri, ana cihazda olabilir 

 851821001 Tekli ses hoparlörleri, ana cihazda mevuttur 

 851830 Kulaklık, ses kaynağıyla bağlantılı olabilir, tek mikrofondan 

veya daha fazladan oluşan ses sitemi, 

 851840 Ses akustiği için sistem 

 851890000 Parçalar 

85.19  Ses kaydı veya yayını cihazı 

85.22  85.19'dan 85.21'e kadar olan maddeler kapsamına giren 

cihazlar için temel malzemeler 

85.26  Radar, hava radarı, radyo aracılığıyla uzaktan kontrol 

85.27  Radyo frekans yakalamak cihazı, aynı cihazla bağlanmış 

olabilir 

 852791 Ses kaydı ve yayını ile birleşik 

 852792 Ses kaydı ve yayını ile birleşik olmayan ancak saat yapımıyla 

bağlantılı 

85.28  Monitör ekranları, projektör, uydu alıcı cihazları hariç, uydu 

alıcı cihazları dahil olmak üzere radyo yayınları cihazları, ses 

ve görüntü kaydetme cihazları (video). 

 852842000 Direk bağlanarak kullanılabilir, 84.71'deki bilgi işlemciyle ile 

kullanılmak üzere hazırlanmıştır 

 852852 Diğer monitörler 

 852852100 Direk bağlanarak kullanılabilir, 84.71'deki bilgi işlemciyle ile 

kullanılmak üzere hazırlanmıştır 

 852852990 Diğer  

  Projektörler 

 852862000 Ses almayan uygun olabilen televizyon yayını yakalam cihazı 

veya hem ses he mde görüntü için video 

 852869800 Video yayını için uygun değildir 
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85.30  86.08 kapsamına girmeyen hariç olmak üzere demir yolu veya 

benzer kara yolları veya su geçişleri veya otoparkları veya 

havaalanları hareketleri düzenlemek için elektrikli cihazlar 

85.31  Güvenlik veya uyarı sistemi veya uzaktan kontrol için (alarm 

ve zil gibi, yangın ve hırsızlık uyarma sistemi), 85.12 veya 

85.30 sayılı bende girenler hariç 

 853110 Yangın ve hırsızlık uyarma sistemi ve beneri 

 853180 Diğer cihazlar 

 853190000 Parçalar 

85.33  Isılı olmayan elektrik direnci (Riyostat gibi değişken dirençler 

ve tork farkı ölçülmesi) 

 853390000 Parçalar 

85.34  Basılı devreler 

85.35  Elektrik devresini korumak üzere elektrik cihazları (Anahtarlar, 

sigortalar, şimşek engelleyicileri, frekans ayarlayıcı, elektrik 

şok emicileri, elektrik prizleri şok emicileri) frekans 1000 

volttan fazla 

 853510000 Fiyüzler  

 853529009 Hareketli devre kesici 

 85354000 Şimşek engelleyici ve frekans yönlendirici, elektrik şoklar 

emici 

 85359000 Diğerleri 

8536  Elektrik devreleri bağlayıcı, kesici, koruyucu elektrik cihazları 

(Anahtar veya röle gibi), eriyen kesiciler, şimşek 

engelleyicileri, bağlantı kutusu), frekans 1000 volta geçmez 

 853610 Fiyüzler  

  Röle 

 853641 Frekans 60 volt geçmez 

 85367000 Optik bağlayıcılar, kablolar ve optik huzmeleri 

85.39  Lamba ve elektrikli tüpler, ''kapalı lambalar'' olarak 

isimlendirilen ultraviyole kavisli lambalar, ışık saçan çift lamba 

(Led)  

 853921 Halojen  

 853932 Cıva buharı veya sodyumla çalışan lambalar, metalli lambalar 
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 853939 Diğerleri  

 853949000 Diğerleri 

 853990 Parçalar 

85.40  Negatif kutuplu valf veya elektronik tüp, sıcak veya soğuk 

veya ışıklı (boşaltılmış veya buharla veya gazla doldurulmuş 

tüpler gibi), 85.39 kapsamına girenler hariç 

85.43  Belli görevi olan elektrikli alet ve cihazlar, başka gruba 

girmeyen 

 854370 Diğer alet ve cihazlar 

 854370100 Tercüme veya sözlük görevini gören elektrikli aletler 

 854370903 Diğerleri 

 854390000 Parçalar 

85.44  İzolasyonu yapılmış tel ve kablolar (ortak eksenli kablolar 

dahil), elektriğe karşı diğer izolasyonlu parçalar, yandan 

bağlayıcı aparat bağlanmış olabilir, her bir ayrı izole edilmiş 

birden fazla optik kabloyla bağlanmış, tüm bu kablolar elektrik 

bağlayıcılarla bağlanmış veya yandan bağlanma aparatı var 

  Bobinaj sarım teli 

 854411 Bakırdan 

 854419000 Diğerleri 

 854470000 Optik elyaftan kablolar 

85.45  Kömürlü kutuplar, silme kömürleri, lamba kömürleri veya akü 

kömür grubu, grafit veya diğer kömürler, metalli veya 

metalsiz, elektrik alanında kullanılan 

84.46  Tüm maddelerden elektrik izolasyonları 

85.47  Elektrikli alet ve cihazlar için tamamı izolasyonlu 

malzemelerden yapılmış elektrik kesicileri, basit bir metal 

parçası içerebilir, kalıp yapılırken izolasyon maddesine 

katılmıştır, 85.46'deki izolasyonlar hariç, elektrik bağlantı için 

tüpler, içi izolasyonla astarlanmıi dışı normal metalden 

87.03  Yeni ve eski ambulanslar 

87.04  Nakliye araçları 

 870422109 (azami yüküyle birlikte) brüt ağırlığı 10 tondan fazla ancak 20 

ton geçmeyen  
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 870422919 (azami yüküyle birlikte) brüt ağırlığı 10 tondan fazla ancak 20 

ton geçmeyen 

 870422999 (azami yüküyle birlikte) brüt ağırlığı 20 ton geçen 

 870423 

870432 

(azami yüküyle birlikte) brüt ağırlığı 10 tondan fazla ancak 10 

ton geçen 

87.10  Tanklar ve zırhlı araçlar, motorlu, silahlı ve parçaları 

87.14  87.11-87.13 arasındaki bentlerdeki araçların parçaları ve 

malzemeleri  

 871410300 Tekerlek hariç olmak üzere motosiklet parçaları ve 

malzemeleri 

 871491 Çatallı gövdeler ve kollar 

 871492  

 871492100 Jantlar 

90.01  Optik elyaflar ve optik elyaf huzmeleri, optik elyaf kabloları, 

85.44'teki hariç, kutuplu levhalar, lensler (optik lensler dahil), 

prizmalar, aynalar ve optik öğeleri, her türlü maddeden ve 

oluşumdan yapılan, optik olarak işlenmemiş cam hariç 

 900110 Optik elyaflar ve optik elyaf huzmeleri 

 900120 kutuplu levhalar 

90.02  Lensler, prizmalar, aynalar ve optik öğeleri, her türlü 

maddeden ve oluşumdan yapılan, optik olarak işlenmemiş 

cam hariç 

  Gözlük ve benzer ürün çerçeveleri ve parçaları 

 900390000 Parçalar 

90.04  Tıbbi ve güneş gözlükleri ve benzerleri 

 900490 Diğerleri 

 900490104 Güneş gözlükleri plastik camları 

 900490407 Güneş gözlükleri plastik camları 

  Yakınlaştırıcı dürbünler (tek veya çift gözlü), teleskoplar ve 

diğer optik dürbünler ve kaideleri, diğer uzay araçları ve 

kaideleri, telsiz uzay araçları hariç (radyo) 

  Fotoğraf cihazları (sinema için olanlar hariç), fotoğraf için flaş 

cihazları, boşaltmalı olarak işleyen ve 85.39'da belirtilen 

lambalar hariç 
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90.07  Sinema kameraları, sinema yayın cihazları, kayıt ve ses 

cihazları içerebilir 

90.08  Hareketli olmayan fotoğraf sergileme cihazı (sihirli fanus), 

sinema hariç, fotoğraf cihazları, büyütme ve küçültme 

90.10  Fotoğraf ve sinema için laboratuvar cihazları ve aletleri, işbu 

bölümde başka kapsama girmeyen, negatifleri incelemek için 

aydınlıklı ekranlar, sergileme ekranları 

90.11  Fotoğraf ve sineme için mikroskoplar, fotoğraf sergileme 

mikroskopları 

90.13  Başka kapsama girmeyen sıvı kristal, lazer cihazları, çift valflı 

lazerler hariç, diğer optik cihazları ve aletleri, başka kapsama 

girmeyenler 

90.14  Pusulalar, denizcilik pusulaları ve denizcilik diğer araçları dahil 

90.15  Ölçüm için cihazlar ve aletler (çekimli ölçüm dahil), su 

planlama, okyanuslar bilimi, su bilimi, meteoroloji, jeoloji 

cihazları, pusulalar hariç, uzaklık ölçer 

91.17  Çizim ve planlama veya hesap için malzemeler (çizim aletleri, 

kopyalama cihazları, mühendislik çizim takımı, cetveller, 

numaralandırılmış daireler), elle uzunluk ölçümü (metre, 

mikrometre, kalınlık ölçümü), başka kapsama girmeyen 

90.18  Tıp, cerrahi, diş hekimliği veya veterinerlik aletleri ve cihazları, 

sentigraf ve diğer tıp elektrikli cihazları ve test cihazları 

 901832 Metalden yapılmış tüp injeksiyon ve dikiş iğneleri 

90.19  Otomatik tedavi cihazları, masaj aletleri, psikiyatrik cihazlar, 

ozon veya oksijenle veya tıbbi madde inhale tedavi cihazları, 

CPR cihazları ve diğer solunum cihazları 

 90191090 Diğerleri 

 901910902 Su masaj cihazları 

90.21  Değnekler, cerrahi tıbbi bağlar, alçılar, diğer kemik alçıları 

dahil protezler, tüm vücut için protezler, işitme cihazları, elde 

tutulan veya vücuda implante edilerek duyu kaybı telafisine 

yarayan cihazlar 

 902121  

 902121901 Takma dişler 
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 902129  

 902129001 Takma dişler 

90.24  Maddelerde esnekliği ve sertliği ölçemeye yarayan cihazlar 

(metal, ahşap, dokular, kağıt ve plastik gibi) 

90.25  Yoğunluk ölçer, termometreler, hava basınç ölçer, hava nem 

ölçer, kayıtlı veya kayıtsız ve aralarında ortak aletler 

90.26  Cereyan, basınç ve sıvılardaki değişkenler, izleme, denetleme 

cihazları (yükseklik, cereyan, manomtere, ısı ölçülmesi gibi) ve 

90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32'dekiler hariç 

90.27  Fiziki ve kimyasal analiz cihazları (polarimetre, ışık kırılması, 

ışık boyu, gaz veya duman analizi), viskositeyi ölçmek, 

genleşme veya yüzey akımın ölçülmesi, ısı birimini veya ses ve 

ışık ölçülmesi, mikroskobik inceleme içim kesit cihazlar 

90.28  Gaz, sıvı, elektrik sayaçları ve ayarlama cihazları, 902830 

kapsamındaki elektrik sayaçları hariç 

90.29  Diğer sayaçlar (devir, üretim, taksimetre, mesafe ve adım 

sayar benzeri sayaçlar), hız göstergeleri, takometre, 90.14 ve 

90.15 kapsamındakiler hariç, hız göreceli yavaşlaması 

göstergesi 

90.30  Elektrik değişken hızı ölçülmesi, elektrik miktarı takip dilmesi 

cihazları, 90.28'dekiler hariç, X-Ray veya Alfa veya Beta ve 

Gama ve evrensel ışınların fark edilmesi,  

90.31  Başka bölüm kapsamına girmeyen ölçüm cihazları ve aletleri, 

vücutların yan gölgeleri üzerinden vücutları kontrol etmek 

90.32  Öz denetim veya öz kontrol cihazları 

90.33  90 sayılı bölümde yer alan aletleri ölçme cihazları, başak 

kapsama girmeyen cihazlar 

91.07  Zaman ayarlama anahtarları, saat hareketi destekli diğer 

cihazlar, belli zamanda ayarlı cihazlar 

91.08  Saatlerin toplam hareketi, toplam olmak üzere 

91.09  Saatlerin hareketlerin toplamı, bir bütün olarak, 9108'deki 

saat aksanı hareketleri hariç,  

91.10  Saatlerin aksan hareketlerin toplamı, bir bütün veya ayrı ayrı 

olarak, saat aksanı toplam hareketi, tüm üretilmemiş saatlerin 
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aksanların hareketleri  

91.11  91.01 ve 91.02 kapsamına giren saatler ve parçaları 

 911120000 Normal metalden yapılmış, altın veya gümüş kaplama olabilir 

 91119000 Parçaları  

91.12  Bu bölümde yer alan saatler için kutular ve parçaları 

91.14  Saat üretimi için diğer parçalar 

93.01  Tabancalar ve 93.07deki silahlar hariç olmak üzere savaş 

silahları 

93.05  93.01 ve 93.04 sayılı kapsama giren ürünlerin parçaları 

93.07  Kılıç, hançer, mızrak, oklar, benzer kesici silahlar, parçaları ve 

kınları 

94.02  Tıp, diş hekimliği ve veterinerlik için mobilya (ameliyat 

masaları, muayene yatakları, yataklar, hastane malzemeleri, 

diş hekimi koltukları), berber koltukları, yönlendirmeli ve 

kaldırmalı benzer koltuklar ve parçaları 

95.03  Scooterler, pedallı ve tekerlekli araçlar, oyuncak taşıyıcıları, 

oyuncaklar, diğer oyuncaklar, eğlence için küçük demolar, her 

türlü yetenek ve zeka oyunları (bulmaca oyunları) 

  Hayvan veya yaratık tarzında oyuncaklar, diğer oyuncaklar ve 

parçaları 

 950300291 Parçaları  

 950300292 Diğerleri 

  Balonlar 

 950300309 Küçük demolar 

 950300350 Demonte küçük şekiller 

 950300390 Diğer şekiller 

  Motorlu oyuncak 

 950300610 Ahşaptan 

 950300690 Diğerleri 

95.06  Spor ve jimnastik için spor malzemeleri çeşitleri (masa tenisi 

dahil), açık hava oyunları, başka kapsama girmeyen, yüzme 

havuzları ve çocuk oyun parkları  

  Kar kaydırakları ve diğer kaydıraklar çeşitleri 

 950611 Kar kaydırakları 
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 950619000 Diğerleri 

 950629000 Su kaydırakları ve dalga sörf tahtaları, yelkenli sörf, su sporu 

için diğer malzemeler 

 950661000 Masa tenisi topu ve golf topu hariç olmak üzere toplar  

 950669 Diğerler  

 950699 Diğerler 

95.07  Olta ve balık avlamak için oltalar, balık avlamak için ağlar, 

kelebek avlamak için ağlar ve benzer ağlar, sahte kuşlar (yem 

olarak kullanılan) (92.08 ve 97.05 sayılı kapsama girenler 

hariç) ve benzer avcılık malzemeleri 

95.08  Dönen salınacakları, atış platformları, eğlenceli oyunlar, 

hareketli sirk, hareketli sergi platformu 

96.01  Fildişi, kemik, kaplumbağa sırtı kemiği, kurt veya boynuzlar, 

boynuz ve boynuzlar, mercan, kabuklu deniz hayvanları ve 

heykel, talaş ve kalıplar için diğer hayvanlardan işlenmiş 

(kalıpla yapılmış olabilir) 

96,02  Oymak amaçlı bitkisel veya madeni maddeler, bu 

maddelerden üretilenler, mumdan veya benzer maddeden 

kalıp veya oyularak yapılanlar, tutkal veya reçineden yapılan, 

kalıp hamurundan yapılan, başka kapsama girmeyen, 

sertleşmemiş işlenmiş jel  (35.03 hariç) ve sertleşmemiş jel 

ürünler  

96.03  Süpürgeler ve fırçalar (makine, alet veya araç için parça 

oluşturuyorsa), elle çalıştırılan, motorize edilmemiş 

süpürgeler, zemin veya duvar silecekleri, tüy serpme 

makineleri; elektrikli süpürgeler veya paçavra üretiminde 

kullanılan ambalajlar ve müstahzarlar; Kauçuk veya benzeri 

elastik malzemeler. 

 960350000 Makine, alet veya araç için parça oluşturan fırçalar 

96.04  El elekleri 

96.06  Düğmeler, çıtçıtlı düğmeler, düğme kalıpları ve tüm bu 

düğmeler için parçalar, tam mamul olmayan düğmeler (ham 

şekilde) 

96.07  Fermuarlar, dişli veya dişsiz ve parçaları 
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96.08  Tükenmez mürekkepli kalemler, keçeli boya kalemler, 

gözenekli uçlu kalemler, her türlü mürekkep kalemler, 

kopyalama kalemler, kurşun kalemleri, tüy ve kurşun kalem 

tutucuları, benzer ürünler, önceki gruplar için parçalar 

(kapaklar ve klipsler dahil), 96.09'dakiler hariç 

 960860000 Tükenmez kalemleri için kartuş kutuları 

 960899004 Diğerleri 

96.09  

Kurşun kalemleri (96.08'deki hariç), kalem kurşunları, pastel 

boya kalemleri, yazım veya çizim için kömür kalemleri, terziler 

için tebeşir 

 960920000 Siyah veya renkli kalem Kurşunları 
96.10  Çerçeveli olsun olmasın yazı veya çizim için diğer döşeme ve 

tabaklar. 
96.11  

Numaralı veya tarihli mühürler, benzer gruplar (baskı veya 

kabartma cihazları dahil), elle kullanılan, elle kullanılan ve elle 

yazılmış harf karakterleri içeren setler. 

96.18  Terziler için mankenler ve benzer ürünler, vitrin için 

kendiliğinden hareketli şekiller ve görüntüler. 
96.20  Tekli veya çiftli veya üç ayaklı taşıyıcılar ve benzerleri 

962000100 Fotoğraf makinesi için kullanılanlar 

962000919 Alüminyumdan  

962000999 Diğerleri  

 

 


