
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Değerli Üyemiz, 
 
Bilindiği üzere; mevzuatta yapılan değişiklikler, Odamız web sitesinde sürekli ve güncel olarak 
yayınlanmaktadır.   
 
İhtiyaç duyulan bilgiye kolay erişimin sağlanması amacıyla; Vergi, Sosyal Güvenlik ve Çalışma 
Mevzuatı konularında güncel bilgilerden hazırlanan 2015 Yükümlülükler Rehberi  meslek 
mensuplarımızın kullanımına sunulmuştur. 
 
Rehberde konuların dayanağına da yer verilerek daha geniş bilgi için kaynağına ulaşılması 
amaçlanmıştır. 
 
Rehber, içerik bağlantılı e-kitap olarak masaüstü kullanıma uygun olarak düzenlenmiş,  mevzuatta 
yapılacak değişiklikler doğrultusunda Haziran/2015 sonu itibariyle güncellenerek web sitemizde siz 
üyelerimizin kullanımına hazır bulundurulacaktır.  
 
Saygılarımla. 
 
Mehmet OKKALI 
ASMMMO Başkanı 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


AMORTİSMAN   
Amortisman Konusu  
Amortisman Ayırma Şartları 
Amortisman Uygulama Süresi 
Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli 
Amortisman Oranları  
Amortisman Oranları Listesi 


ARİZİ KAZANÇLAR 
Vergiye Tabi Arızi Kazançlar 
Arızi Kazanç Safi Miktarının Hesaplanması 
Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı 


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 
Asgari Geçim İndirimi uygulaması 
İndiriminin Hesaplanmasına Esas Alınacak Oranlar 
2015 Yılı Asgari Geçim İndirimini Tablosu 


BASİT USULDE VERGİLENDİRME 
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından İşyeri Kira Bedeline 
İlişkin Tutar 
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler 
Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Tespit Edilmiş Bulunan Emtia 
İçin Özel Hadler 


BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU 
İmzalatma Kapsamındaki  Mükellefler 
İmzalatma Kapsamı Dışında Kalan Mükellefler 
İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler 
İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler 


BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE 
UYGULANACAK CEZALAR 


Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden 
Verilmesi 
Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Pişmanlıkla Verilmesi 
Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler 


BİLDİRİM SÜRELERİ 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 
Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi 
İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik 
Vergisi 
İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması 


DAMGA VERGİSİ ORANLARI 
Akitlerle İlgili Kağıtlar 
Kararlar ve Mazbatalar 
Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar 
Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar 


DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR   
Resmi İşlerle İlgili Kağıtlar 
Öğrenci ve Askerlerle İlgili Kağıtlar   
İşçiler, Çiftçiler ve Göçmenlerle İlgili Kağıtlar 
Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar 
Kurumlarla İlgili Kağıtlar 


DAVA AÇMA SÜRELERİ 
Dava Konusu 
Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme 
Dava Dilekçesi, Savunmalar İle Davalara İlişkin Belgelerin Verileceği 
Yerler 
Yürütmenin Durdurulması 


DEFTER TUTMA 
Defter Tutma Hadleri 
Defter Tutma Mükellefiyeti 
Çiftçilerde Defter Tutma Ölçüleri 
Defterlerin Tasdik Makamı 
Defterlerin Tasdik Zamanı 
Ticaret Sicili Tasdiknamesi İbraz Zorunluluğu 
Defterlerin Tasdiki 


Açılış Onayı 
Kapanış Onayı 
Onay Yenileme 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI 
Mal ve Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar 
Safi Değer Artışı Kazancının Hesaplanması 
Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı 


DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 
EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 
EMLAK VERGİSİ ORANLARI 
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI  
ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI 
FATURA DÜZENLEME SINIRI 
GAYRİMENKUL  ALIM-SATIM İŞLERİNDE  YÜKÜMLÜLÜKLER   


Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların 
Vergilendirilmesi 
Değer Artışı Kazancının Beyanı 
Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı 
Gayrimenkul Alım - Satım İşleminde KDV   
Gayrimenkul Alım - Satım İşleminde Tapu Harcı   
Emlak Vergisi / Bildirimi 


GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA İSTİSNA 
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI   
GECİKME ZAMMI – GECİKME FAİZİ – PİŞMANLIK ZAMMI   


Gecikme Zammı 
Gecikme Faizi 
Pişmanlık Zammı 


GEÇİCİ VERGİ   
Geçici Verginin Mükellefleri 
Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar 
Geçici Vergi Oranı 
Vergilendirme Dönemleri 
Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti 
Geçici Verginin Eksik Beyanı ve Sonuçları  
Geçici Verginin Mahsubu  
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


Geçici Verginin İadesi 
GELİR VERGİSİ TARİFESİ 


2015 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 
2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 
2013 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 
2012 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 
2011 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 
2010 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 


GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI 
GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI (Yıllık Beyanname) 


Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler 
Beyannamenin Verilmesi, Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi 
Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler 


GELİR VERGİSİ BEYANINDA DİĞER İNDİRİMLER  
Hayat/Şahıs Sigorta Primleri 
Eğitim ve Sağlık Harcamaları 
Engellilik İndirimi   
Bağış ve Yardımlar 
Sponsorluk Harcamaları 
Doğal Afetlerle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar 
Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz 
Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar  
Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar   


HARCIRAHLAR  
Yurt İçi Harcırahlar 
Yurt Dışı Harcırahlar   


HARÇ TARİFELERİ 
Yargı Harçları  -  (1) Sayılı Tarife 
Noter Harçları - (2) Sayılı Tarife 
Vergi Yargısı Harçları - (3) Sayılı Tarife 
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar - (4) Sayılı Tarife 
Konsolosluk Harçları - (5) Sayılı Tarife 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları  
ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları - (6) Sayılı 
Tarife 
Gemi ve Liman Harçları - (7) Sayılı Tarife 
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları - (8) Sayılı Tarife 
Trafik Harçları - (9) Sayılı Tarife 


İHTİYATİ HACİZ 
İHTİYATİ TAHAKKUK 
İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV’DE İADE SINIRI 
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER 
KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERDE MUHATAP BANKANIN ÖDEME 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI  
KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI 


Tam Tevkifat Uygulanacak İşlemler 
Kısmi Tevkifat Uygulanacak İşlemler 
Kısmi Tevkifat Uygulanmasında Sınır 


KESİN MİZAN BİLDİRİMİ 
Bildirim Vermek Zorunda Olan Mükellefler 
Bildirimin Şekli 
Bildirimin Verilme Zamanı 
Düzeltme İşlemleri 
Diğer Hususlar 
Ceza Uygulamaları 


MAL/HİZMET ALIM VE SATIŞ BİLDİRİMLERİ (Form Ba ve Form Bs) 
Mal / Hizmet Alım ve Satışlarına İlişkin Bildirim Hadleri 
Bildirim Vermekle Yükümlü Mükellefler 
Bildirim Verme Yükümlülüğü Bulunmayanlar 
Bildirime Konu Alışlar / Satışlar 
Bildirimlerin Verilme Şekli ve Doldurulması 
Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi 
Düzeltme Amacıyla Bildirim Verilmesi 
Ceza Uygulaması 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER 
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 


Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri ile Motosikletler 
Minibüs, Panelvan, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Çekici 
Uçak ve Helikopterler 


ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ 
BULUNMAYAN MÜKELLEFLER 
ÖDEME VE TAHSİLATLARDA TEVSİK ZORUNLULUĞU 


İşyeri,  Konut Kirası Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu 
Mal ve Hizmet Bedeli Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu 
Tevsik Zorunluluğuna Uymayanlara Ceza Uygulaması 


ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI 
ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI 


Fatura Ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil 
ve Usul Hükümlerine Uyulmaması 
Damga Vergisinde 
Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde 
Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza 


Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen 
Beyannameler İçin Ceza Uygulaması 
Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda 
Verilen Bildirim Veya Formlar İçin Ceza Uygulaması 


REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ ORANLARI 
SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERDE 
GELİR VERGİSİ TEVKİFATI 
TECİL FAİZİ ORANI 
USULSÜZLÜK DERECELERİ 


I. Derece Usulsüzlükler 
II. Derece Usulsüzlükler 


USULSÜZLÜK CEZALARI  
ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR 
VERGİ LEVHASININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI 


Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


Vergi Levhasında Bulunacak Bilgiler 
Vergi Levhasının Alınma Süresi 
Vergi Levhasının Asılması veya Yayımlanması 
Vergi Levhasının bulundurulacağı Yerler 
Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi 
Vergi Levhasını Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler 
Hakkında Uygulanacak Ceza  


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU 
İŞLEMLER 
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI 
YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


AMORTİSMAN  


Amortisman Konusu  
İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya 


kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle mütemmim cüzüleri 
ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi 
haklar ile alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin iktisadi 
işletmelere dahil kıymetleri değerlemeye ilişkin esaslara göre tespit edilen 
değerinin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yok edilmesi amortisman 
konusunu oluşturur. 


İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak 
devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali 
öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde 
yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin 
itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler 
uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.  (VUK Madde: 313) 


Amortisman Ayırma Şartları  
İşletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetin amortismana tabi 


tutulabilmesi aşağıdaki şartları taşımasına bağlıdır. 
İktisadi kıymetin; 
a) İşletmenin aktifinde/envanterinde kayıtlı bulunması, 
b) Kullanma ömrünün bir yıldan fazla olması, 
c) Yıpranma, aşınma ve kıymetten düşmeye maruz bulunması 
d) Değerinin belirli bir tutarı aşması, 


halinde amortismana tabi tutulabilecektir. 


Amortisman Uygulama Süresi  
Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu 


sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan 
nispete bölünür.  


Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması 
veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek 
otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife 
girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi 
kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden 
bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. 


Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.  
Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan 


nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi 
uzatılamaz.  (VUK Madde: 320) 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli  
2015 takvim yılında değeri (*) 880.- TL’nı aşmayan peştamallıklar ile 


işletmede kullanılan ve değeri 880.- TL’nı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve 
demirbaşlar, amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider 
yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had 
topluca dikkate alınır. (V.U.K. madde: 313)  


(*) (VUK Genel Tebliği Sıra No : 442) 
Yıl Genel Tebliğ Tutar 


2014 (VUK Genel Tebliği Sıra No: 432)   800 TL 
2013 (VUK Genel Tebliği Sıra No: 422)    800 TL   
2012 (VUK Genel Tebliği Sıra No: 411)    770 TL   
2011 (VUK Genel Tebliği Sıra No: 402)    700 TL   
2010 (VUK Genel Tebliği Sıra No: 393)      680 TL 


Amortisman Oranları  
01.01.2004 Tarihinden Önce Aktife Giren İktisadi Kıymetler İçin 


Amortisman Uygulaması; 
01.01.2004 tarihinden önce aktife giren iktisadi kıymetler için 5024 


sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan hükümlere göre (değişiklikten 
önceki amortisman oranları ve süreleri esas alınmak suretiyle enflasyon 
düzeltmesine tabi tutulmuş değerler üzerinden)  amortisman ayrılmaya 
devam edilecektir. 


01.01.2004 Tarihinden İtibaren Aktife Giren Amortismana Tabi 
İktisadi Kıymetler İçin Uygulanacak Amortisman Oranları; 


01.01.2004 tarihinden itibaren aktife alınan amortismana tabi 
iktisadi kıymetler için 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 Sıra Numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği eki listede yer alan oranlar dikkate alınmak 
suretiyle  amortisman ayrılacaktır.   
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


Amortisman Oranları Listesi   


(V.U.K. Genel Tebliği 333 - Değişiklik 339, 365, 389,399, 406, 418,439) 


1. Binalar   
2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri  
3. Demirbaşlar  
4. Bilgi Sistemleri  
5. Elle Veri İşlenen Araçlar  
6. Taşıma Araçları  
7. Tarım  
8. Madencilik  
9. Petrol ve Gaz Sanayi  


10. İnşaat İşleri 
11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı 
12. Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı 
13. Bitkisel Yağ ve Bitkisel Yağ Ürünleri İmalatında Kullanılan 


İktisadi Kıymetler 
14. Balık Yağı, Balık Unu, Yaş Meyve, Kuru Meyve, Sucuk Pastırma, 


Nebati Yağ, Süt Ve Süt Mamulleri İmalatında Kullanılan İktisadi 
Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 


15. Çay Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç 
Gereçler 


16. Alkollü ve Alkolsüz İçecekler İle Bunlara Benzer İçecekler 
Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler 


17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı 
18. Özel İşleme Araçları İle Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı 
19. Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı 
20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı 
21. Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı 
22. Optik Alet Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel 


Araç Gereçler 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


23. Ağaç Ürünleri İmalatı 
24. Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler 
25. Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı 
26. Kauçuk Ürünleri İmalatı 
27. Nihai Plastik Ürünleri İmalatı 
28. Cam Ürünleri İmalatı 
29. Çimento İmalatı 
30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı 
31. Demir - Çelik ve Metal Ürünleri İmalatı 
32. Madeni Eşya ve Makine Sanayi 
33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı 
34. Motorlu Araçların İmalatı 
35. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı 
36. Gemi ve Bot Yapımı 
37. Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri  
38. Demiryolu Vagonlarının İmalatı 
39. Lokomotif İmalatı 
40. Demiryolu Rayları 
41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı 
42. Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık 
43. Telefonla Verilen İletişim Hizmetleri 
44. Medya ve İletişim Hizmetleri 
45. Elektrik Piyasası Faaliyetleri 
46. Suyun Elde Edilmesi, Depolanması, Arıtılması ve Dağıtılmasını 


ağlayan Hizmetler 
47. Doğal Gaz ve Gaz Üretimi ve Bunlarla İlgili Hizmetler 
48. Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı 
49. Atıkların Ayrıştırılmasının Ve Kaynakların Geri Dönüşümünün 


Yapıldığı İktisadi Kıymetler 
50. Belediyelere Veya Belediye İktisadi Teşekküllerine Ait Atık Su 


Arıtma Araçları 
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51. Belediyelere Veya Belediye İktisadi Teşekküllerine Ait 
Kanalizasyonlar 


52. Gerçekleştirilen İş Ve Hizmetler 
53. Petrol ve Petrol Ürünlerine İlişkin Dağıtım Ve Pazarlama 


Faaliyetleri  
54. İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri 
55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler 
56. Özel Maliyetler (Kira Müddeti Belli Olmayanlar) 
57. Araştırma-Geliştirme Giderleri 
58.     Konaklama İşletmeleri İle Lokanta-Gazino, Kahvehane, 


Kıraathane, Pavyon, Kır Bahçesi, Pastane, Bar Ve Emsali Umumi 
İstirahat Ve Toplantı Yerlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 


59. Turistik Tesisler ve Eğlence Faaliyetleri  
60. Tiyatro Dekorları (Otel Ve Tatil Köyleri Animasyon ve 


Gösterilerinde Kullanılan Dekorlar Dahil)  
61. Suda Yapılan Faaliyetler  
62. Berber, Kuaför, Güzellik Salonlarında Kullanılan İktisadi 


Kıymetler ve Özel Araç Gereçler  
63. İzolasyon Malzemeleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler  
64. Sterilizasyon İşlemlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 
65. Savunma Sanayi  
66. Denizcilik Sektöründe Kullanılan Bazı İktisadi Kıymetler 
67. Biodizel ve Gliserin, Butil Metil Ester, İzoktil Butil Metil Ester ile 


Rafine Yağ Üretiminde Kullanılan İktisadi Kıymetler 
68. Sualtı Canlılarının Sergilendiği Akvaryum Tesislerinde 


Kullanılan İktisadi Kıymetler 
69. Havaalanı Yer Hizmetlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler 


• 439 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 07.08.2014 tarih 29081 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 


• 418 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 08.09.2012 Tarih 28405 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 


• 406 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 02.03.2011 Tarih 27862 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 
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• 399 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 08.07.2010 Tarih 27635 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 


• 389 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 27.12.2008 Tarih 27093 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 


• 365 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 30.12.2006 Tarih 26392 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 


• 339 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 24.08.2004 Tarih 25563 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 


• 333 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 28.04.2004 Tarih 25446 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 


- 13 -


ASM
M


M
O 


 







YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


ARİZİ KAZANÇLAR 


Vergiye Tabi Arızi Kazançlar  
Gelir Vergisi Kanununun 82. Maddesinde vergiye tabi arızı kazançlar 


aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  
1- Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki 


muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.  
2- Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek 


faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle 
bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak 
edilmemesi karşılığında elde edilen hasılat.  


3- Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri 
karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve 
malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde 
doğan kazançlar dahil).  


4- Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil 
edilen hasılat.  


5- Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile 
ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz 
alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).  


6- Dar mükellefiyete tâbi olanların Türkiye ile yabancı memleketler 
arasında yaptıkları ulaştırma işlerini arızi olarak yapmalarından elde 
ettikleri kazançlar.  


Arızi Kazançların Safi Miktarının Hesaplanması   
Yukarıda yer alan arızi kazançların safi miktarının tespitinde;  
(1) numaralı maddede yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli 


ve satış dolayısıyla yapılan giderlerin,  
(2), (3), (4) ve (5) numaralı maddelerde yazılı işlerde elde edilen 


hasılattan, tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderlerin indirilmesi suretiyle 
hesaplanır. 


Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı   
2015 takvim yılında elde edilen (yukarıda  (1), (2), (3) ve (4) numaralı 


maddelerde yer alan)  arızi kazançlar   (henüz başlamamış olan ticari, zirai 
veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere 
iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının  (*) 
23.000.- Türk Liralık kısmı gelir vergisinden müstesnadır. (G.V.K. madde: 
82)  


(*) (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 287) 


Yıl B.K.K. – Genel Tebliğ Tutar 
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2014 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 285      21.000 TL 
2013 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 284      21.000 TL 
2012 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 280      20.000 TL 
2011 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 278      19.000 TL 
2010 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 273      18.000 TL 
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ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (G.V.K. Madde: 32)  


Asgari geçim indirimi gerçek usulde vergilendirilen ücretlerde 
uygulanır. 


Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin 
yıllık brüt tutarına; ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak 
hesaplanan indirim oranının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir 
vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen % 15’lik oranla çarpımı 
suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar 
hesaplanır. 


Asgari Geçim İndirimi uygulaması   
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki 


medeni hali ve aile durumu esas alınır. 
 İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan 


veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana 
veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 
yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, 
aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.  


 İndirim; ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı 
ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. 


Asgari Geçim İndirimi hesaplamasına esas olacak oranların 
belirlenmesinde; 


 Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan 
eş olarak dikkate alınacaktır.  


 Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca 
sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir. 


 Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını 
sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır. 


 Ücretliler durumlarında meydana gelen değişiklikleri (evlenme, 
boşanma, ölüm, doğum vb.) işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari 
geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin 
işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır. 


 Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim 
indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından 
gerçekleştirilecektir.  


 Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi 
uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate 
alınacaktır. 


 Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı 
beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine 
veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek vergi zıyaı 
hükmündedir.  
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 İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen 
gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle 
birlikte ücretliye nakden ödenecektir. 


 Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret 
geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup 
edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade 
yapılmayacaktır. 


 Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret 
üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde 
asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi 
uygulamasında dikkate alınmayacaktır. 


 Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde 
veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari 
geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir. 


İndiriminin Hesaplanmasına Esas Alınacak Oranlar (G.V.K. Madde: 
32)   


Oran 
Asgari geçim indirimi ücretin elde edildiği takvim yılı 


başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından 
büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt 
tutarına; 


Mükellefin kendisi için…………………….……………… %  50’si 
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için…… % 10’u 
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere: ilk iki 


çocuk için…………………………………………………………….. % 7,5’i 


Diğer çocuklar için…………………………………………. %    5’i 
Olmak üzere şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan 


indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın gelir vergisi 
tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen % 15’lik oranla çarpımı 
suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar 
hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ödenecek vergiden mahsup edilir.  
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2015 Yılı Asgari Geçim İndirimini Tablosu  


Asgari Ücret : 1.201,50  
Asg. Ücret Gelir Vergisi : 153,19  
Yıllık Brüt Asg. Ücret : 14.418,00  


Ücretlinin Medeni 
Durumu 


 (1) 
Oran 
 (2) 


İndirim 
Matrahı  


(3) 


Yıllık 
İndirim 


Tutarı (4) 


Aylık 
İndirim 


Tutarı (5) 
( Yıllık Brüt 


Asgari Ücret  x  
A.G.İ.  Oranı ) 


( 3 x % 15 ) ( 4 / 12) 


Bekar % 50 7.209,00 1.081,35 90,11 
Evli + Eşi Çalışmayan  % 60 8.650,80 1.297,62 108,14 
Evli + Eşi Çalışmayan + 1 
Çocuklu 


   % 67,5 
9.732,15 1.459,82 121,65 


Evli + Eşi Çalışmayan + 2 
Çocuklu 


% 75 
10.813,50 1.622,03 135,17 


Evli + Eşi Çalışmayan + 3 
Çocuklu 


% 80 
11.534,40 1.730,16 144,18 


Evli + Eşi Çalışmayan + 4 
Çocuklu 


% 85 
12.255,30 1.838,30 153,19 


Evli + Eşi Çalışmayan + 5 
Çocuklu 


% 90 
12.976,20 1.946,43 153,19 


Evli + Eşi Çalışan % 50 7.209,00 1.081,35 90,11 
Evli   (Eşi Çalışan) + 1 
Çocuklu 


   % 57,5 
8.290,35 1.243,55 103,63 


Evli   (Eşi Çalışan) + 2 
Çocuklu 


% 65 
9.371,70 1.405,76 117,15 


Evli   (Eşi Çalışan) + 3 
Çocuklu 


% 70 
10.092,60 1.513,89 126,16 


Evli   (Eşi Çalışan) + 4 
Çocuklu 


% 75 
10.813,50 1.622,03 135,17 


Evli   (Eşi Çalışan) + 5 
Çocuklu 


% 80 
11.534,40 1.730,16 144,18 


* Asgari ücretin 2015 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak
hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 153,19 TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi 
tutarı aylık 153,19 TL’yi aşamayacaktır. 
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BASİT USULDE VERGİLENDİRME   


Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından İşyeri Kira Bedeline 
İlişkin Tutar (G.V.K. madde: 47)   


2015 takvim yılında işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde 
emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde  yıllık kira bedeli toplamı 
büyükşehir  belediye sınırları içinde (*) 6.000.- TL diğer yerlerde (*) 4.000.- 
TL. olarak uygulanır.  


 (*) (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 287) 


Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (G.V.K. 
madde: 48)   


1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra 
satanların yıllık alımları tutarının 84.000.- TL’nı, veya yıllık satışları 
tutarının 120.000.- TL’nı aşmaması, 


2- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların 
bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatının 40.000.- TL’nı aşmaması,  


3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işerin birlikte yapılması halinde, 
yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 84.000.- TL’nı aşmaması.   


Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri 
emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan 
emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine 
ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.  


Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Tespit Edilmiş Bulunan Emtia 
İçin Özel Hadler (G.V.K. Madde: 48)   


Aşağıda yer alan maddelerin ticaretini yapanların, 2015 takvim 
yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya 
hasılatlarının 31.12.2014 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri 
aşmaması gerekmektedir. 


(Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 287) 


Emtianın Cinsi 


Büyükşehir Belediye 
Sınırları Dışında Kalan 


Yerlerde 


Büyükşehir Belediye 
Sınırları İçinde Kalan 


Yerlerde 
Yıllık Alım 


Ölçüsü 
Yıllık Satış 


Ölçüsü 
Yıllık Alım 


Ölçüsü 
Yıllık Satış 


Ölçüsü 


Değerli Kağıt 130.000 TL 150.000 TL 170.000 TL 190.000 TL 


Şeker – Çay 106.000 TL 130.000 TL 120.000 TL 160.000 TL 
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Milli Piyango Bileti, 
Hemen Kazan, Süper 
Toto   vb. 106.000 TL 130.000 TL 120.000 TL 160.000 TL 
İçki (Bira ve Şarap 
Hariç)  – İspirto – 
Sigara –Tütün 106.000 TL 130.000 TL 120.000 TL 160.000 TL 
Akaryakıt (LPG 
hariç) 150.000 TL 160.000 TL 190.000 TL 220.000 TL 


Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit 
usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak 
suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar 
doğrultusunda işlem yapılacaktır. 


- 20 -


ASM
M


M
O 


 







YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU  


(Genel Tebliğ Sıra No: 4, 5, 37) 
Tutar 


a) İmzalatma Kapsamındaki  Mükellefler  
2014 yılı faaliyet döneminde; 
Aktif toplamı   6.385.000  
Net satışlar toplamı   12.766.000 
TL’ nı aşmayan kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve 


mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen 
Gelir Vergisi mükellefleri 2015 yılı beyannamelerini meslek 
mensuplarına imzalatmak zorundadırlar. 


b)İmzalatma Kapsamı Dışında Kalan Mükellefler 
1-  2014 yılı faaliyet döneminde; 
-Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan gayrisafi 


hasılatları 149.000 


-II. sınıf tacirlerden Alım satım  veya  imalat 
faaliyetinde bulunanlardan satışları  213.000 


-II. sınıf tacirlerden yukarıda yazılı olanlar dışındaki 
işlerle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatları   108.000 


-Zirai   kazancı   işletme  hesabı   esasına   göre   
tespit  edilen  çiftçilerden  hasılatları   213.000 


TL’ nı aşmayan mükelleflerin, 
2- Noterlerin, 
3- Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların 


oluşturdukları birliklerin, 
4- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin, 


beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 


c)  İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler   
2014 yılı faaliyet döneminde (b) bölümündeki hadleri aşan, ancak  
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(a) bölümündeki hadlerin altında kalan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerine ait 2015 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile 
muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannamelerinin 3568 
sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatılması 
zorunludur. 


Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari, zirai veya mesleki kazanç 
yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalatma 
mecburiyeti ve buna ilişkin sorumluluk, bu gelir unsurlarıyla sınırlıdır. 


d) İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler   
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar 


beyannameler ve katma değer beyannameleri dışında kalan 
beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Keza gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul 
sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi 
mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.  
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BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE  
UYGULANACAK CEZALAR  (V.U.K. Madde: 336, 344, 352, Mük. Madde 
355)   


Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden 
Verilmesi;   


Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk 
edilmesinden önce mükellefler tarafından kendiliğinden verilen  
beyannameler için birinci derece usulsüzlük cezası ile % 50 olarak 
uygulanması gereken vergi ziyaı cezasından tutar olarak fazla olanı 
uygulanır. 


Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Pişmanlıkla 
Verilmesi;   


Beyannamenin pişmanlık talebiyle verilmesi halinde birinci derece 
usulsüzlük cezası uygulanır. Ayrıca gecikme zammı oranında pişmanlık 
zammı hesaplanır. 


Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen 
Beyannameler;   


Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 
gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 
oranında uygulanır. 


Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 
birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi 
halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. 


Beyannamenin kanuni verilme 
süresinin sonundan başlayarak 


İlk 30 Gün 
İçinde 


verilmesi 


İkinci 30 Gün 
İçinde  


Verilmesi 
Sonrası 


verilmesi 


-Birinci sınıf tüccarlar ile 
serbest meslek erbabı hakkında . 130,00 TL 260,00 TL 1.300,00 TL 


-İkinci sınıf tüccarlar, 
defter tutan çiftçiler ile kazancı 
basit usulde tespit edilenler 
hakkında…………….…….…….. 66,00 TL 132,00 TL 660,00 TL 


-Yukarıda yazılı 
bulunanlar dışında kalanlar 
hakkında …………………….….... 33,00 TL 66,00 TL 330,00 TL 
özel usulsüzlük cezası uygulanır. 
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Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyetine uymayanlara 
VUK. Mükerrer 355. maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci 
maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci 
derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza 
kesilmez. 
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BİLDİRİM SÜRELERİ   


Yükümlülük Bildirim Süresi 
İşe başlamayı Bildirme Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe 


başlama tarihinden itibaren on gün içinde 
kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 
3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek 
mensuplarınca, şirketlerin kuruluş 
aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe 
başlama tarihinden itibaren on gün içinde 
ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi 
dairesine yapılır. (V.U.K.  Madde: 153,168) 


Adres Değişikliklerinin 
Bildirilmesi 


Bilinen iş veya ikametgah adreslerini 
değiştiren mükellefler olayın vukuundan 
itibaren bir ay içerisinde, (V.U.K. Madde: 157) 


İş Değişikliklerinin 
Bildirilmesi 


Yeni bir vergiye tabi olmayı,  Mükellefiyet 
şeklinde değişikliği ve Mükellefiyetten 
muaflığa geçmeyi,  gerektirecek surette 
işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri 
olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay 
içerisinde, (V.U.K.  Madde:158, 168) 


İşi Bırakmanın 
Bildirilmesi 


Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde, 
(V.U.K.  Madde:160, 168) 


İşletme değişikliğinin 
Bildirilmesi 


Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan 
işyerlerinin sayısında  meydana gelen artış ve 
azalışları olayın vukuundan  itibaren bir ay 
içerisinde, (V.U.K.  Madde:159) 


Nakil İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere 
nakledilmesini, olayın vukuundan  itibaren bir 
ay içerisinde, (V.U.K. Madde:163) 


Bina ve Arazi 
Değişikliklerinde Bildirme 


Yeni İnşaatta inşaatın bittiği, kısmen 
kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın 
kullanılmaya başlanıldığı ve diğer şekillerde 
(Müstesnalığın sükutu dahil) tadili gerektiren 
halin vukuu tarihinden başlayarak iki ay 
içerisinde, (V.U.K. Madde: 167, 168) 


Ölüm  Mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları 
tarafından,  olayın vukuundan  itibaren bir ay 
içerisinde,   (V.U.K. Madde: 164) 
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Tahrirde Unutulan Bina 
ve Arazi 


Mükellefler, genel tahrirde unutularak 
yazılmamış olan bina ve araziyi tahrir 
neticelerine göre verginin alınmaya başlandığı 
mali yılın sonuna kadar vergi dairesine 
bildirmeye mecburdurlar. (V.U.K.  Madde:165) 


Tasfiye ve İflasın 
Bildirilmesi 


Tasfiye memurları veya iflas dairesi; tasfiye 
veya iflas kararlarını, tasfiyenin veya iflasın 
kapandığını, olayın vukuundan  itibaren bir ay 
içerisinde, (V.U.K. Madde:162) 


Yeni İnşaat Mükellefler, şehir ve kasabalarda yeni inşa 
ettirdikleri binaları ve inşaat bitmeden 
kullanılmaya başlanan kısımlarını vergi 
dairesine bildirmeye mecburdurlar. (V.U.K . 
Madde:166) 
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER  


1. Adana 16. İzmir 
2. Adapazarı (Sakarya) 17. Kahramanmaraş (*) 
3. Ankara 18. Kayseri 
4. Antalya 19. Kocaeli (İzmit) 
5. Aydın (*) 20. Konya 
6. Balıkesir (*) 21. Malatya (*) 
7. Bursa 22. Manisa (*) 
8. Denizli (*) 23. Mardin (*) 
9. Diyarbakır 24. Muğla (*) 


10. Erzurum 25. Ordu (**) 
11. Eskişehir 26. Samsun 
12. Gaziantep 27. Şanlıurfa (*) 
13. Hatay (*) 28. Tekirdağ (*) 
14. İçel (Mersin) 29. Trabzon (*) 
15. İstanbul 30. Van (*) 


(*) 6360 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle il belediyesi büyükşehir 
belediyesine dönüştürülmüştür. 


(**) 6447 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 6360 sayılı Kanunun 1 
inci maddesinin 1 inci fıkrasına eklenmiştir. 
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ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (B.G.K. Mük. Madde: 44)  


(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) 
(Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 46) 


"Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve 
belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve 
diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir." 


Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi   
Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas 


alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 Kuruş, 
diğer belediyelerde 20 Kuruş olarak hesaplanacaktır.  


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden 
yararlanan  ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine 
bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden 
karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili 
tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen 
derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. 


İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik 
Vergisi   


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik 
Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı 
uygulanır. 


•Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan 
Çevre Temizlik Vergisi 


Bina 
Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 


1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 
1. Grup 2.500 1.900 1.600 1.300 1.100 
2. Grup 1.600 1.200 970 770 660 
3. Grup 1.100 800 660 500 400 
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4. Grup 500 400 300 250 190 
5. Grup 300 250 170 160 130 
6. Grup 160 130 88 77 55 
7. Grup 55 44 31 26 20 


• Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 


Bina 
Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 


1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 
1. Grup 3.125 2.375 2.000 1.625 1.375 
2. Grup 2.000 1.500 1.212 962 825 
3. Grup 1.375 1.000 825 625 500 
4. Grup 625 500 375 312 237 
5. Grup 375 312 212 200 162 
6. Grup 200 162 110 96 68 
7. Grup 68 55 38 32 25 


 İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması   
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin 


onikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci 
maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer 
alan tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak 
üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az 
olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.  


Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 
5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi 
su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 Kuruş 
olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre 
temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.  


Bina 
Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 
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1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 
1. Grup 1.250 950 800 650 550 
2. Grup 800 600 485 385 330 
3. Grup 550 400 330 250 200 
4. Grup 250 200 150 125 95 
5. Grup 150 125 85 80 65 
6. Grup 80 65 44 38 27 
7. Grup 27 22 15 13 10 


Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, 
bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve 
üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, 
Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
ait öğrenci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla 
elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine 
mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri 
tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir.  
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DAMGA VERGİSİ ORANLARI  (D.V.K. Mük. Madde: 30)  


(01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) 
(Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) 


( I ) Sayılı Tablo 


Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 


I. Akitlerle ilgili kağıtlar   
  A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 


1 - Mukavelenameler, taahhütnameler ve 
temliknameler ( Binde 9,48 ) 


2 - Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre 
kira bedeli üzerinden) ( Binde 1,89 ) 


3 - Kefalet, teminat ve rehin senetleri  ( Binde 9,48 ) 
4 - Tahkimnameler ve sulhnameler ( Binde 9,48 ) 


5 - Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden ve bir kağıda 
taalluk edenler dahil ( Binde 1,89 ) 


6 - 
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil 
edilmiş İkinci el araçların satış ve devrine ilişkin 
sözleşmeleri ( Binde 1,89 ) 


B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 
1 - Tahkimnameler ( 45,30 TL ) 
2 - Sulhnameler ( 45,30 TL ) 


3 - 
Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin 
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri 
(Belli parayı ihtiva edenler dahil) ( 254,40 TL ) 


II. Kararlar ve mazbatalar  


1 - Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla 
ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam 
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ve kararlarla hakem kararları: 
a) Belli parayı ihtiva edenler ( Binde 9,48 ) 
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler  ( 45,30 TL ) 


2 - 
İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve 
kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü 
ihale kararları  ( Binde 5,69 ) 


III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar   
1 - Ticari ve mütedavil senetler : 


a) Emtia senetleri : 
aa) Makbuz senedi (Resepise) (15,80 TL ) 
ab) Rehin senedi (Varant) ( 9,30 TL ) 
ac) İyda senedi  ( 1,70 TL ) 
ad) Taşıma senedi ( 0,60 TL ) 
b) Konşimentolar  ( 9,30 TL ) 
c) Deniz ödüncü senedi  ( Binde 9,48 ) 
d) İpotekli borç senedi, irat senedi  ( Binde 9,48 ) 


2 - Ticari belgeler : 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri  ( 15,80 TL ) 
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen 
bilançolar ve işletme hesabı özetleri: 
ba) Bilançolar  ( 35,00 TL ) 
bb) Gelir tabloları ( 16,90 TL ) 
bc) İşletme hesabı özetleri ( 16,90 TL ) 
c) Barnameler  (  1,70 TL ) 
d) Tasdikli manifesto nüshaları  (  7,00 TL ) 
e) Ordinolar  (  0,60 TL ) 
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları ( 7 ,00 TL ) 


IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1 - Makbuzlar  
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a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet 
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar 
dahil)  nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere 
verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra 
senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve 
hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak 
hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine 
tediyesini temin eden kağıtlar        (Binde 9,48) 
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas 
zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, 
harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa 
olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç 
md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler 
dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların 
nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya 
açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve 
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya 
tediyeyi temin eden kağıtlar        (Binde 7,59) 
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya 
bu mahiyetteki senetler,  (Binde 7,59) 


d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara 
ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar  (Binde 7,59) 


2 - Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir 
nüshası vergiye tabidir): 
a)Yabancı memleketlerden gelen posta 
gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce 
gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her 
gönderi maddesi için  


( 0,60 TL ) 


b) Vergi beyannameleri 
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri  ( 45,30 TL ) 
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri  ( 60,50 TL ) 
bc) Katma değer vergisi beyannameleri  ( 29,90 TL ) 
bd) Muhtasar beyannameler ( 29,90 TL ) 
be) Diğer vergi beyannameleri ( 29,90 TL ) 
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler ( 60,50 TL ) 
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen 
beyannameler ( 22,30 TL ) 
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e) Sosyal  güvenlik  kurumlarına  verilen  sigorta  
prim bildirgeleri ( 22,30 TL ) 


f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar 
beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece 
muhtasar beyanname için (5838 sayılı Kanunun 15 
inci maddesiyle eklenmiştir.) ( 35,50 TL ) 


3 - 
Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk 
Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi 
olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet suret 
ve tercümeleri 


( 0,60 TL ) 


*Her bir kağıttan alınacak damga vergisi (1) sayılı tabloda yer alan 
sınırlamalar saklı kalmak üzere 1.702.138,00 Türk Lirasını aşamaz. 
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DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR (D.V.K. 
Madde: 9)   


 (2 ) SAYILI TABLO 


I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: 


A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 
1 - Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtlarla bu 


dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve 
ekleri. 


2 - Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum 
üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler. 


3 - Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü 
kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar. 


4 - Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü 
eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. 


5 - Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden 
resmi kağıtlarla yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve 
fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmayan kağıtlar. (Bu 
fıkradaki istisna mütekabiliyet şartıyladır.) 


6 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz 
sözleşmeleri ve analaşmalarla damga resminden, bu tarihten sonra 
yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve analaşmalarla da damga 
vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar. 


7 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında akdedilen anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai 
maddelerin ithaliyle ilgili kağıtlar. 


8 - Basma yazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler 
için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar. 


9 - Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar. 


B) Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar: 
1 - Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satın alınacak ayniyatın, 


bedelleri  (5281 sayılı Kanunun 8. Maddesiyle değiştirilen ibare) 100 
Yeni Türk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil) kadar olanlarının, 
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ayniyat tesellüm makbuzları. 
2 - İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek 


üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar. 
3 -  Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına 


müteallik olarak resmi dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, 
Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri. 


4 - Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar. 
5 - İcra ve İflas Kanununa göre icra dairelerince isteyen alacaklılara 


takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri belgelere ve 
verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar. 


6 - Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harç ve ücretin 
müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar. 


7 - Resmi dairelerin kumpanya ve acentelere gönderecekleri ordinolar. 


  C) Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar: 
1 - Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine 


Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf Bonoları 
İhracı hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve 
tedavüle çıkarılacak Hükümet ve Türkiye Emlak Kredi Bankası 
istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel, faiz ve 
ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere 
ilişkin kağıtlar. 


2 - Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi 
daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü kağıtlarla doğrudan 
doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere 
gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm makbuzları. 


3 - Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı 
memleketlerden getirilecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili 
kağıtlar. 


4 -  Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri 
ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen beyannameler. 


5 - Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve 
eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri. 


6 -  Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve 
çalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun ile 
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun 
hükümleri gereğince zabıta amirlerine verilecek beyannameler. 
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7 - Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına 
dair her türlü kağıtlar. 


8 - Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli 
olmayanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen 
paraların ödenmesine ait kağıtlar. 


9 - Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini 
Koruma hakkındaki Kanun gereğince gümrüklerce alınacak 
beyannameler. 


10 - Bir şehir içinde görev dolayısıyla sarf olunan tramvay, vapur, tren ve 
otobüs gibi taşıt ücretlerine münhasır olmak üzere memur ve 
müstahdemler tarafından verilen beyannameler. 


11 - Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik 
veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen 
kağıtların noter dairelerinde (5766 sayılı Kanunun 10/d maddesiyle 
değiştirilen ibare.) çıkarılarak saklanacak örnekleri.  


12 - Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar. 
13 - Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle 


yapılacak yardımlara dair kanundan faydalanacak kişiler tarafından 
verilecek taahhütname, beyanname ve akdedilecek mukaveleler, 
yabancı memleketlerden İmar ve İskan Bakanlığınca ithal olunacak 
her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kağıtlar, 
bağış ve yardım makbuzları. 


14 - (1137 sayılı Kanunun 35. maddesiyle eklenen fıkra) İstiklal 
Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan 
şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kağıtlar. 


15 - (2590 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen fıkra)  Sosyal ve 
Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakanlığın izni 
ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri 
nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, 
seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak 
kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler. 


16 - 3239 sayılı Kanunun 98. maddesiyle eklenen fıkra) 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesi 
gereğince noterde düzenlenen şahsi kefaletle ilgili kağıtlar. 


17 - (4962 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen fıkra.)  Gümrük 
kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan 
taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki 
taahhütnameler.  
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18 - (5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen fıkra.)  Çiftçiler 
tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen 
taahhütnameler. 


19 - (5766 sayılı Kanunun 10. maddesiyle eklenen fıkra.)  Yurt dışında 
hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında 
düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar. 


 II - Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar: 
1 - (3482 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen fıkra)  Çıraklık ve 


Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile 
öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, 
staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul 
ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve 
bunlarla ilgili kefaletnameler. 


2 - Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen 
beyannameler. 


3 - Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan 
istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar 
tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 


4 - Erlerle, ihtiyaçları  Devlet tarafından deruhde ve temin olunan 
onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtları; 
a) Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve 
ölüm dolayısıyla dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü 
kağıtlar. 
b) Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için 
verecekleri beyannameler. 
c) Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında 
postaneler veya bankalarca düzenlenen kağıtlar. 


5 - Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun 
uygulanması ile ilgili işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar. 


III - İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar: 
1 - Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen 


Münferit ve Kolektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek Hakem Kurulunun ve 
il hakem kurullarının kararları, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve 
diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş 
Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye 
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verdiği taahhütnameler işveren tarafından iş Kanununa göre verilen 
beyannameler. 


2 - İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere 
düzenlediği kağıtlar. 


3 - Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve 
bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltındaki 
çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde 
düzenlenen kağıtlar. 


4 - Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması 
dolayısıyla düzenlenecek kağıtlar, 


5 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve 
Satış Kooperatifleri ile birliklerine açılacak kredilerle bunlara ait 
gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye 
yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kağıtlar. 


6 - Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili 
kağıtlar. 


7 - Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve 
Yemeklik dağıtılması hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili 
kağıtlar. 


8 - Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir 
bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe naklolunanlara yapılacak iskan 
yardımı ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili 
her türlü kağıtlar. 


9 - (5615 sayılı Kanunun 15. maddesiyle eklenen fıkra.) 3285 sayılı 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca düzenlenen menşe 
şahadetnameleri. 


10 - (6009 sayılı Kanunun 17. maddesiyle eklenen fıkra.)  Tarımsal 
destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun 
görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar. 


IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar: 
1 - Ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazıları ciro, kabul ve 


tesellümü mutazammın şerhler. 
2 - (2344 Kanunun 4. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır) 
3 -  Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları. 
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4 -  Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu 
maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri. 


5 - Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve 
sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde 
verilen beyanname ve avönanlar. 


6 - (3239 sayılı Kanunun 98. maddesiyle değişen fıkra) Posta çekleri. 
7 - Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal 


zabıtları. 
8 - Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri. 
9 - (2344 Kanunun 4. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır) 


10 - Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu 
tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin benzeri teşkilatı 
tarafından verilip Türkiye'de ibraz edilen veya hükmünden 
faydalanılan Triptik ve gümrük geçiş karneleri. 


11 - Okullara kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara 
verilen ianelere ait makbuzlar. 


12 - Mektup ve diğer kağıtların alındığına dair verilen imzalarla posta 
idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler tarafından yazılan alındı 
şerhleri. 


13 - Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsile 
verilen nüshası. 


14 - Gider pusulasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler 
tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası. 


15 - Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan 
hayvanlıların ithali ile ilgili kağıtlar.  


16 - (5228 sayılı Kanunun 36. maddesiyle değiştirilen fıkra.) Anonim, 
eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının 
kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin 
olarak düzenlenen kağıtlar.  


17 - (4684 sayılı Kanunun 22. Maddesiyle eklenen fıkra.)  Kurumlar 
Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler 
nedeniyle düzenlenen kağıtlar. 


18 - (5035 sayılı Kanunun 49/4 maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 
19 - (4761 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen fıkra.)   Bankalar 


arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, 
belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, 
ekonomik veya  finansal  göstergeye  dayalı  olarak  düzenlenenler  de 
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dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli 
madeni ve  dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya 
yükümlülüğünü veren  vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu 
sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar. 


20 - (4761 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen fıkra.)   Faktoring 
şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu 
sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar. 


21 - (4761 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen fıkra.)  Gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin 
alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.(1) 


22 - (4761 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen fıkra.)  Kıymetli 
madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin 
düzenlenen kâğıtlar. 


23 - (5035 sayılı Kanunun 30. maddesiyle değiştirilen fıkra.) Bankalar, 
yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca 
kullandırılacak (6322 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değiştirilen 
ibare.) kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin 
kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin 
kullanımları hariç.) 


24 - (4842 sayılı Kanunun 29. maddesiyle eklenen fıkra.)  Devlet dış 
borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler 
dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde 
yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç).  


25 - (4842 sayılı Kanunun 29. maddesiyle eklenen fıkra.)  28.3.2002 
tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında 
tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine (veya bu mahiyetteki 
kâğıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar.  


26 - (5228 sayılı Kanunun 36. maddesiyle değiştirilen fıkra.)  Kredi kartı 
üyelik sözleşmeleri. 


27 - (4962 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen fıkra.)  Yükseköğretim 
kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak 
düzenlenen kağıtlar.  


28 - (4842 sayılı Kanunun 29. maddesiyle eklenen fıkra.)   2985 sayılı 
Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere 
ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar. 


29 - (5035 sayılı Kanunun 30. maddesiyle eklenen fıkra.)  Kambiyo 
senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan 
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aval ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler. 
30 - (6009 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değişen ibare) Finansman 


şirketlerince kullandırılacak (6322 sayılı Kanunun 17. maddesiyle 
değiştirilen ibare.) kredilere, bunların teminatlarına ve geri 
ödenmelerine ilişkin kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak 
şerhler (kredilerin kullanımları hariç.) 


31 - (5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen fıkra.)   Dernek ve 
vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak 
üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara 
ilişkin kira mukavelenameleri. 


32 - (5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen fıkra.)   Gelir 
vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde 
vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak 
üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara 
ilişkin kira mukavelenameleri. 


33 - (6009 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değişen ibare) Ekici ve alıcı 
arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile 5488 
sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında 
düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve bunlara ilişkin rehin 
senetleri. 


34 - (5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen fıkra.)   Ticarî, ziraî veya 
meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında 
düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (5535 sayılı Kanunun 8. 
maddesiyle eklenen ibare) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü 
maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar. (Söz konusu kâğıtlar, 
resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih 
itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) 


35 - (5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen fıkra.)    5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen 
kâğıtlar. 


36 - (5582 sayılı Kanunun 34 maddesiyle eklenen fıkra.)   Sermaye 
piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve 
kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı 
işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık 
teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen 
menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak 
düzenlenen makbuz ve kağıtlar. 


37 - (5766 sayılı Kanunun 10/g. maddesiyle eklenen fıkra.)   4/1/2002 
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli 
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arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale 
kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin 
kararlar. 


38 - (5766 sayılı Kanunun 10/g. maddesiyle eklenen fıkra.)  Kamu kurum 
ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu 
uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke 
incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle 
düzenlenen kâğıtlar. 


39 - (5766 sayılı Kanunun 10/g. maddesiyle eklenen fıkra.) Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m2’yi geçmeyen 
konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış 
sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar. 


40 - (5904 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra.) 10/2/2005 
tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 
çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen 
mukavelenameler ve ürün senedi. 


41 - (6111 sayılı Kanunun 83/a maddesiyle eklenen fıkra.) Menkul, 
gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine 
devri, bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, 
bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık 
kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve 
kira sertifikaları. 


42 - (6491 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle eklenen fıkra.) Türk Petrol 
Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve 
üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler. 


V - Kurumlarla ilgili kağıtlar: 
1 - İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki 


Kanuna tabi kurumlarla genel ve özel bütçeli daireler, il özel idareleri 
ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği bulunan kurumlara özel kanunları 
gereğince Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve 
yardım ödeneklerinin ödenmesine ait kağıtlar. 


2 - İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki 
kanuna tabi kurum ve ortaklıklara vuku bulacak devir ve kuruluş ile 
ilgili kararlar. 


3 - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma 
Bakanlığına veya memleketimizin de dahil bulunduğu Milletlerarası 
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Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve 
vasıtalarla yedek parçalarının imalinde ilk madde veya işletme 
malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı 
memleketlerden getirtilecek maddelerin (Miktarı ve memleket içinde 
ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, 
Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca tespit ve kabul edilmek kaydıyla) ithali sırasında 
düzenlenen kağıtlar. 


4 - Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsilden yapacağı alımlar ve menkul 
rehini işlemlerine ilişkin kağıtlarla Ofisin teşkil edeceği müessese ve 
şirketlerin kuruluşu ile ilgili kağıtlar. 


5 - Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla 
bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin ithali sırasında 
düzenlenen kağıtlar. 


6 - Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş 
işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul alım ve satımı ve 
sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından 
ödenmesi gereken kağıtlar. 


7 - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile 
münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme 
makbuzları, 


8 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde 
düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi 
gereken kağıtlar. 


9 - 9. İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü 
işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından 
ödenmesi gereken kağıtlar. 


10 - Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve 
Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar 


11 - Tasarruf Sandıkları hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve 
belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının tüzüklerinde açıklanan 
işlemlerle ilgili kağıtlar. 


12 - Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve 
Damga Vergisi bu Kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 


13 - Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek 
ikramiye ve amortilerle ilgili kağıtlar. 


14 - Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga 
Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 
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15 - Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve Damga 
Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 


16 - Çay yetiştirenlerin Türkiye'de çay ziraatini geliştirmek maksadıyla 
kuracakları kooperatiflerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve 
Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken 
kağıtlar.        


17 - Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde 
düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi 
gereken kağıtlar. 


18 - (639 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişen fıkra)  Türkiye Halk 
Bankasının, Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatifleri ve ortakları 
ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim 
olunacak borç senetleri, borç  ödeme makbuzları, ipotek ve rehin 
senetleri. 


19 - (2535 sayılı Kanunun 1.  maddesiyle değişen fıkra)  Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde 
düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma 
Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş 
vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar. 


20 - (1318 sayılı Kanunun 103. maddesiyle eklenen fıkra) İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlemlerle ilgili kağıtlar. 


21 - (4697 sayılı Kanunun 11. maddesiyle eklenen fıkra.) Sigorta ve 
emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil 
her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya 
fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 


22 - (4842 sayılı Kanunun 29. maddesiyle eklenen fıkra.)  Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen 
kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen 
kâğıtlar. 


23 - (5582 sayılı Kanunun 34. maddesiyle eklenen fıkra.)  İpotek 
finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve 
ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler 
ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin ihracı 
ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü 
işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar 
veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar. 
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24 - (5766 sayılı Kanunun 10/g. maddesiyle Yürürlükten Kaldırılmıştır.) 
25 - (6111 sayılı Kanunun 83/b maddesiyle eklenen fıkra.)  Kamu kurum 


ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye 
işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. 
(6322 sayılı Kanunun 17. maddesiyle eklenen ibareler.) Söz konusu 
kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam 
edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı 
Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet 
sözleşmeleri dahil. 
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DAVA AÇMA SÜRELERİ   


İhtilafın Konusu Dava Açma Süresi İtiraz Makamı 
Vergi/Ceza İhbarnamesi 


(İ.Y.U.K. Madde:7) 


İhbarnamenin tebliğ 
tarihini izleyen 
günden itibaren 30 
gün  


Vergi Mahkemesi 


Ödeme Emri 


(A.A.T.U.H.K. Madde:58) 
Ödeme emrinin tebliğ 
tarihinden itibaren 7 
gün         


Vergi Mahkemesi 


İhtirazi Kayıtla Beyan 


(V.U.K. Madde:378) 
(İ.Y.U.K. Madde:7) 


Tahakkuk fişinin 
düzenlendiği tarihi 
izleyen günden 
itibaren 30 gün 


Vergi Mahkemesi 


Uzlaşmanın Vaki 
Olmaması  


(V.U.K. Ek Madde:7) 


Uzlaşmanın vaki 
olmadığına ilişkin 
tutanağın tebliğ 
tarihini izleyen 
günden itibaren 30 
gün (Dava açma 
müddeti bitmiş veya 
15 günden az kalmış 
ise bu müddet 
tutanağın tebliğ 
tarihinden itibaren 15 
gün uzar)  


Vergi Mahkemesi 


Şikayet Yoluyla 
Düzeltme Talebinin 
Reddi 


(V.U.K. Ek Madde:7) 
(İ.Y.U.K.  Madde:11) 


Cevabın tebliğini, 
cevap verilmemişse 60 
günlük cevap 
süresinin bittiği tarihi 
izleyen günden 
itibaren 60 gün   
(Dava açma süresinin 
hesabında üst makamlara 
başvurma tarihine kadar 
geçen süre ayrıca dikkate 
alınır.)        


Danıştay 


İhtiyati Haciz Haczin tatbiki, Vergi Mahkemesi 
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(A.A.T.U.H.K. Madde:15) 


gıyapta yapılan 
hacizlerde haczin 
tebliği tarihinden 
itibaren 7 gün         


İhtiyati Tahakkuk 


(A.A.T.U.H.K. Madde:15, 
20) 


İhtiyati tahakkuk 
sebeplerine ve 
miktarlarına karşı 
bildirim tarihinden 
itibaren 7 gün  


Vergi Mahkemesi 


Vergi Mahkemelerinin 
Tek Hakimle Verdikleri 
Nihai Kararlara itiraz    
(İ.Y.U.K.  Madde:45/2)          


Kararın tebliğ tarihini 
izleyen günden 
itibaren 30 gün 


Bölge İdare 
Mahkemesi 


Danıştay Dava Daireleri 
İle İdare ve Vergi 
Mahkemelerinin Nihai 
Kararlarına Karşı  
Temyiz Yolu 


 (İ.Y.U.K. Madde:46) 


Kararın tebliğ tarihini 
izleyen günden 
itibaren 30 gün 


Danıştay 


Dava Konusu;  
Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, 


cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş 
olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin 
yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.  


Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden 
tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına 
ait hükümleri mahfuzdur. (V.U.K. Madde:378)  


Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme;  
 Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali 


yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,  
 Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul 


Kanunu gereğince şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine 
ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümleri tarh ve 
tahakkuk ettiren,  


 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,  


 Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,  
 Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir. (İ.Y.U.K.  
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Madde:37)     


Dava dilekçesi, savunmalar ile davalara ilişkin belgelerin verileceği 
yerler;  


 İlgili vergi mahkemesi başkanlığına veya, 
 İlgili vergi mahkemesi başkanlığına gönderilmek üzere herhangi 


bir vergi mahkemesi veya idare mahkemesi başkanlığına, 
 Vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk 


Hakimliklerine, 
 Yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir. 


(İ.Y.U.K.  Madde:4)  


Yürütmenin durdurulması; 
Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların 


açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî 
yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen 
bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü 
fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi 
devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme 
konulması ile ihtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan 
işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini 
durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. 
(İ.Y.U.K.  Madde:27/3) 
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DEFTER TUTMA 


• Defter Tutma Hadleri 


Birinci Sınıf Tüccarlar (VUK Madde: 177)  
Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesi “I inci sınıf tüccarlar, 


bilanço esasına göre, II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre, 
defter tutarlar.” hükmünü taşımaktadır. 


Kanunun “Birinci Sınıf Tüccarlar” başlıklı 177 nci maddesinde 
“Aşağıda yazılı tüccarlar (I) sınıfa dahildirler. 


1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve 
yıllık alımlarının tutarı (*) 160.000 lirayı, veya satışlarının tutarı  (*)220.000 
lirayı aşanlar, 


2-Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl 
içinde elde ettikleri gayrisafi hasılatı (*) 88.000.- lirayı aşanlar, 


3-1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 
numaralı bentte yazılı iş hasılatlarının beş katı ile yıllık satış tutarının 
toplamı (*)160.000.- lirayı aşanlar, 


4-Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki 
bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.) 


Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin 
icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum 
görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye 
Bakanlığınca müsaade edilir.)  


6 - İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. 
(*) (VUK Genel Tebliği Sıra No : 442) 


Yıllar İtibariyle Bilanço Hesabı Esasına Göre 
 Defter Tutma Hadleri 


I.Bent 2.Bent 3.Bent 


Yıllar Tebliğ Alış Satış Hasılat Satış 
2014 V.U.K. G.T. 432      150.000 TL         200.000 TL          80.000 TL        150.000 TL  


2013 V.U.K.G.T. 422 150.000 TL 200.000 TL 80.000 TL 150.000 TL 
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2012 V.U.K.G.T. 411      140.000 TL       190.000 TL       77.000 TL      140.000 TL  


2011 V.U.K.G.T. 402      129.000 TL       180.000 TL       70.000 TL      129.000 TL  


2010 V.U.K.G.T. 393      120.000 TL       170.000 TL        68.000 TL      120.000 TL  


İkinci Sınıf Tüccarlar (VUK Madde: 178) 
Kanunun “İkinci Sınıf Tüccarlar” başlıklı  178 inci maddesinde 


“Aşağıda yazılı tüccarlar (II) sınıfa dahildirler. 
 1-77 nci maddede yazılı olanların dışında kalanlar, 
 2-Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre 


defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.” 
Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre 


sınıflandırılıncaya kadar II nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.” 
hükmüne yer verilmiştir. 
Tüccarların VUK’nun yukarıda yer alan hükümleri doğrultusunda 


kullanacakları defterlerini tasdik ettirmeleri zorunludur. 


• Defter Tutma Mükellefiyeti 


Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler Tarafından Tutulacak Defterler 


DEFTERLER 


 I - II. SINIF 
(*) 


TÜCCARLAR 


ŞAHIS 
ŞİRKETLERİ 


(Kollektif-
Komandit) 


LİMİTED 
ŞİRKETLER 


ANONİM ŞİRKETLER,  
SERMAYESİ PAYLARA BÖL. 


KOMANDİT ŞİRKETLER, 
KOOPERATİFLER  


Yevmiye Defteri X X X X 


Defteri Kebir X X X X 


Envanter Defteri X X X X 


Pay Defteri - - X X 
Yönetim Kurulu 
Karar Defteri  - - - X 
G.K. Toplantı ve 
Müzakere Defteri - X X X 


Özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde 
işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye    
ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği 
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bulunmayan ticari işletmeler ile kamu yararına çalışan dernekler ve 
gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar 
tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği 
bulunmayan diğer ticari teşekküller (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter 
defteri) tutmakla yükümlüdürler.  


(*) Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf 
tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar  tebliğde sayılan 
(yevmiye, kebir, envanter) defterler yerine mezkûr Kanun hükümlerine 
uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabilirler.  


Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter 
TTK hükümlerine göre tacir sayılmayan serbest meslek erbabı 


sadece “Serbest Meslek Kazanç Defteri” tutacaktır. 


Yukarıda yer alan defterler dışında Anonim şirketler ile Damga 
Vergisi sürekli mükellefiyeti olanlar Damga Vergisi Defteri,  


Ayrıca, işletmenin faaliyetine veya ihtiyaca göre;  
-BSMV Defteri, 
-İmalat Defteri,  
-Kombine İmalatta İmalat Defteri, 
-Bitim İşleri Defteri, 
-Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri, 
-Ambar Defteri, 
-Çiftçi İşletme Defteri 
tasdik ettirilerek tutulacaktır. 


• Çiftçilerde Defter Tutma Ölçüleri 


Zirai Kazançlarda Vergileme (GVK Madde: 53) 
Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94 üncü 


maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle 
vergilendirilir. 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan 
çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on 
yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek 
usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri taktirde bilanço esasına göre) 
tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen 
çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler. Ancak, çiftçiye ait 
olmakla beraber zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu 
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mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün 
işletilmesinden elde edilen gelirler ticari kazanç hükümlerine göre 
vergilendirilir.  


............... 
İşletme Büyüklüğü Ölçüsü (GVK Madde; 54) 


A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde; 
- Hububat ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı ; 


1. Grup  Taban arazide 900 dönüm 
Kıraç arazide 1.700 dönüm 


2. Grup  Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir 
ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1.000 dönüm 


3. Grup  Ayçiçeği ziraatında ekili arazinin yüzölçümü 
toplamı 950 dönüm 


4. Grup  Pamuk ziraatında ekili arazinin yüzölçümü 
toplamı 400 dönüm 


5. Grup  Çeltik ziraatında ekili arazinin yüzölçümü 
toplamı 300 dönüm 


6. Grup  Pancar ziraatında ekili arazinin yüzölçümü 
toplamı 300 dönüm 


7. Grup  Patates, soğan, sarımsak ziraatında ekili 
arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm 


8. Grup  
Çay ziraatında ekili arazinin yüzölçümü 
toplamı (Mahsul verebilecek hale gelmeyenler 
hariç) 150 dönüm 


9. Grup  Tütün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü 
toplamı 200 dönüm 


- İşletme Büyüklüğü Ölçüsü : 


10. Grup  Sebze ziraatında ekili arazinin yüzölçümü 
toplamı 200 dönüm 


11. Grup  Sera ve çiçekçilik ziraatında ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 8 dönüm 


12. Grup  Kavun ve karpuz ziraatında ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 300 dönüm 


13. Grup  Meyve verebilecek hale gelmiş fındık 
ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm 
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14. Grup  Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir 
ziraatında  ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm 


15. Grup  Meyve verebilecek hale gelmiş Antep fıstığında  2.500 ağaç 
16. Grup  Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4.500 ağaç 
17. Grup  Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 1.500 ağaç 
18. Grup  Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2.000 ağaç 


19. Grup  Muz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü 
toplamı 30 dönüm 


20. Grup  Meyve verebilecek hale gelmiş kayısıda 2.000 ağaç 


21. Grup  Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, 
vişne, şeftalide 2.000 ağaç 


22. Grup 


Diğer meyve ve ürün ziraatında ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı  100 dönüm 


Yer fıstığı 350 dönüm 
(Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler 
ile palamut hariç) 


23. Grup  Büyükbaş hayvan sayısı (İş hayvanları ile iki 
yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç) 150 adet 


24. Grup  
Küçükbaş hayvan sayısı (Bir yaşından küçük, 
küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları 
hariç) 750 adet 


B) Arazi üzerinde yapılmayan zirai  faaliyetler ile kara ve su 
avcılığında 


- Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği 


1. Grup  


a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim 
alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ, 
kafes vb.)  750 m2 


b) İç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları 
belirlenebilen havuz (beton, toprak vb.) göl, 
gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında  900 m2 


2. Grup  Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam 
tekne boyu 20 metre 


3. Grup  Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 adet 


- 54 -


ASM
M


M
O 


 







YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


4. Grup  İpek böcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 500 adet 


• Defterlerin Tasdik Zamanı (TTK Madde: 64 – VUK Madde: 221, 
222)  


Vergi Usul Kanun’un Tasdik Zamanı başlıklı 221 inci maddesinde 
defterleri kullanacak olanlardan; 


 Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı 
yıldan önce gelen son ayda,  


Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, 
defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,  


Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir 
mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete 
girme tarihinden önce; 


 Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden 
başlayarak on gün içinde,  


 Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl 
içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya 
başlamadan önce, 


tasdik ettirmeye zorunlu oldukları belirtilmiştir. 
Diğer taraftan Kanun’un Tasdiki Yenileme başlıklı 222 nci 


maddesinde ise  “Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, 
hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı 
içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir. 


Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 
fiziki ortamda tutulacak ticari defterlerin onaylarında; 


Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, Pay defteri, 
yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin 
açılış onaylarının, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce 
noter tarafından yapılacağı, 


 Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, 
defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki  ayın  
sonuna  kadar  notere  yaptırılacağı,   
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 Pay  defteri  ile  genel  kurul  toplantı  ve  müzakere  defteri  
yeterli  yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de 
açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebileceği, 


 Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin 
altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı 
ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere 
yaptırılacağı, 


hükümlerine yer verilmiştir. 


• Defterlerin Tasdik Makamı  


Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu 
yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet 
ve kambiyo borsasındaki acentaları için borsa komiserliği tarafından tasdik 
olunur. 


Anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında defterler, şirket 
merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından 
tasdik edilir. 


• Ticaret Sicili Tasdiknamesi İbraz Zorunluluğu 


Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkrası “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri 
kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel 
kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve 
kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış 
onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki 
ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter 
tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce 
aranması zorunludur. Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek 
kaydıyla bir örneği noterce saklanır. 


Ticaret şirketleri dışındaki gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş 
sırasında yaptıracakları ticari defterlere ilişkin açılış onaylarında ticaret 
sicili tasdiknamesi aranmaz.” hükmünü amirdir. 


Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası “Sicil 
tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik 
olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” hükmünü 
taşımaktadır. 
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Yukarıda yer alan hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, 
ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicili tasdiknamesi noterlerce 
aranılacaktır. 


• Defterlerin Tasdiki 


Açılış Onayı 
Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri 


kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel 
kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve 
kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış 
onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki 
ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. (TDİT. Madde:13/1) 


 Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu 
karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması 
zorunludur. (TDİT. Madde:13/4) 


 Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli 
yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı 
yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (TDİT. Madde:13/4) 


 Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla 
veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar 
bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar. 
(TDİT. Madde:13/5) 


 Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin 
gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son 
verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz 
edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya 
zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı 
belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi 
gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz. (TDİT. Madde:13/6) 


Defterler Kuruluş - İlk Açılış İzleyen Faaliyet Dönemlerinde 


Yevmiye Defteri  
Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 


Kullanılacağı faaliyet 
döneminin ilk ayından 
önceki ayın sonuna kadar  
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Defteri Kebir 
Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 


Kullanılacağı faaliyet 
döneminin ilk ayından 
önceki ayın sonuna kadar  


Envanter Defteri 
Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 


Kullanılacağı faaliyet 
döneminin ilk ayından 
önceki ayın sonuna kadar   


Pay Defteri 
Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 


- 


Yönetim Kurulu 
Karar Defteri  


Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 


Kullanılacağı faaliyet 
döneminin ilk ayından 
önceki ayın sonuna kadar   


G.K. Toplantı ve 
Müzakere Defteri 


Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 


- 


İşletme Defteri 
Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 


Defterin kullanılacağı 
yıldan önce gelen son 
ayda 


Serbest Meslek 
Kazanç Defteri 


Kuruluş sırasında ve 
kullanılmaya 
başlamadan önce 


Defterin kullanılacağı 
yıldan önce gelen son 
ayda  


Kapanış Onayı 
 Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının 


sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” 
ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. (TDİT. 
Madde:15/1-a) 


 Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci 
ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce 
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“Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması 
zorunludur. (TDİT. Madde:15/1-b) 


 Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca 
Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, 
defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden 
ayın sonuna kadar yapılabilir. (TDİT. Madde:15/2) 


Defterler Kapanış Onayı 


Yevmiye Defteri  İzleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna 
kadar 


Yönetim Kurulu Karar 
Defteri  


İzleyen hesap döneminin birici ayının sonuna 
kadar  


Onay Yenileme 
 Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve 


defteri kebir yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk 
ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. 
(TDİT. Madde:16/1) 


Tebliğin 17 nci maddesinde açıklandığı şekilde, kapanış kaydına 
tabi olan yönetim kurulu karar defteri ile yevmiye defterinde son kaydın 
altına yazılacak “görülmüştür” ibaresi yanında yenileme onay bilgilerinin 
yazılması suretiyle kapanış ve onay yenileme işleminin bir arada yapılması 
gerekmektedir. 


Defterler Onay Yenileme (Ara Tasdik) 


Yevmiye Defteri  Yeni hesap döneminin ilk ayı içinde   


Defteri Kebir Yeni hesap döneminin ilk ayı içinde  


Envanter Defteri Yeni hesap döneminin ilk ayı içinde  


Pay Defteri - 


Yönetim Kurulu Karar Yeni hesap döneminin ilk ayı içinde  
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Defteri  


G.K. Toplantı ve 
Müzakere Defteri - 


İşletme Defteri Yeni hesap döneminin ilk ayı içinde  


Serbest Meslek Kazanç 
Defteri Yeni hesap döneminin ilk ayı içinde  
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DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI  


Mal ve Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar 
1- İvazsız (bedelsiz) olarak iktisap edilenler ile tam mükellef 


kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri 
hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar.  


2- Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, marka, ticaret 
unvanı ve imtiyaz haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar.  


3- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve 
bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden 
çıkarılmasından doğan kazançlar.  


4- Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar.  


5- Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden 
çıkarılmasından doğan kazançlar.  


6. İktisap şekli ne olursa olsun (bedelsiz olarak iktisap edilenler 
hariç) gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren beş yıl içerisinde elden 
çıkarılmasından doğan kazançlar. (G.V.K. Mük. Madde: 80) 


Safi Değer Artışı Kazancının Hesaplanması  
Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para 


ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin 
tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden 
çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve 
ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur.  


Hâsılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi 
Usul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit 
olunur.  


Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet 
bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca 
tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit 
edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen 
değer esas alınır.  


İşletmeye dahil amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden 
çıkarılması halinde, iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli yerine 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değeri esas alınır.  


Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında, iktisap bedelinin tevsik 
edilememesi halinde Vergi Usul Kanununun 266 ncı maddesinde yazılı 
itibari değer iktisap bedeli olarak kabul edilir.  


Kur farkından doğan kazançların hesabında, menkul kıymet veya 
iştirak hisselerinin iktisabına tahsis edilen yabancı sermayenin bu kıymet 
veya hisselerin iktisap tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığı ile bu kıymet veya 
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hisselerin elden çıkarılması tarihindeki aynı miktar yabancı sermayenin 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan 
Türk Lirası karşılığı arasındaki fark esas alınır.  


Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan 
mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TUİK’çe belirlenen 
üretici fiyatları endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Şu 
kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya 
üzerinde olması şarttır. (G.V.K. Madde: 81) 


Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı   
2015 takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul 


kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından 
sağlananlar hariç (*) 10.600.- Türk Lirası  gelir vergisinden müstesnadır. 
(G.V.K. Mük. Madde:80) 


(*) (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 287) 


Yıl Tebliğ Tutar 
2014 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 285 9.700 TL 
2013 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 284 9.400 TL 
2012 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 280 8.800 TL 
2011 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 278 8.000 TL 
2010 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 273 7.700 TL 
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DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (Kanun No: 210)   


(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) 
(Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No : 40)    


Değerli Kağıdın Cinsi Bedeli  (TL) 
1 - Noter kağıtları 


a) Noter kağıdı 8,30 
b) Beyanname 8,30 
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 16,60 


2 - (Mülga: 30.12.2004-5481/14.md.) - 
3 - Pasaportlar   82,50 
4 - Yabancılar için ikamet teskereleri 55,00 
5 - (Mülga: 30.12.2004-5481/14.md.) -   
6 - Nüfus cüzdanları 7,50 
7 - Aile cüzdanları 75,00 
8 - (Mülga: 30.12.2004-5481/14.md.) -  
9 - Sürücü belgeleri 102,00 


10 - Sürücü çalışma belgeleri (Karneleri) 102,00 
11 - Motorlu araç trafik belgesi  102,00 
12 - Motorlu araç tescil belgesi  76,50 
13 - İş makinesi tescil belgesi 76,50 
14 - Banka Çekleri (her bir yaprağı) 5,25 
15 - Mavi kart 7,50 


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01.01.2015 tarihinden 
itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini 
yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri 
üzerinden satılacaktır.  


Muhasebe birimlerinde, yetkili memurlarda, mevcut değerli 
kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 
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EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  (V.U.K. 
Madde: 175)  


Bilanço esasına göre defter tutan ve 2014 yılında aktif toplamı 
13.330.500.- TL’nı veya net satışları toplamı  29.622.800.- TL’nı aşan 
mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadır. 


(Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No:10) 


Dönemi Aktif 
Toplamı  


Net Satışlar 
Toplamı  


2013 yılına ait ek mali tablolar için - 
(2014 yılında verilmesi gereken) 12.106.500.- TL 26.902.900.- TL 


2012 yılına ait ek mali tablolar için - 
(2013 yılında verilmesi gereken) 11.648.700.- TL 25.885.600.- TL 


2011 yılına ait ek mali tablolar için - 
(2012 yılında verilmesi gereken) 10.805.800.- TL 24.012.600.- TL 


2010 yılına ait ek mali tablolar için - 
(2011 yılında verilmesi gereken) 9.800.300 TL 21.778.200 TL 


2009 yılına ait ek mali tablolar için - 
(2010 yılında verilmesi gereken) 9.099.600 TL 20.221.200 TL 
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EMLAK VERGİSİ ORANLARI (E.V.K. Madde: 8,18) 


Mesken İşyeri Arazi Arsa 
Normal Yörelerde   Binde 1 Binde 2 Binde 1 Binde 3 
Büyükşehirlerde   Binde 2 Binde 4 Binde 2 Binde 6 


Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının 
korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef 
hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde "Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" tahakkuk ettirilir ve ilgili 
belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir.  (2863 sayılı Kanun – 
Madde:12) 


Büyükşehirler 


Adana Eskişehir Malatya (*) 
Adapazarı (Sakarya) Gaziantep Manisa (*) 
Ankara Hatay (*) Mardin (*) 
Antalya İçel (Mersin) Muğla (*) 
Aydın (*) İstanbul Ordu (**) 
Balıkesir (*) İzmir Samsun 
Bursa Kahramanmaraş (*) Şanlıurfa (*) 
Denizli (*) Kayseri Tekirdağ (*) 
Diyarbakır Kocaeli (İzmit) Trabzon (*) 
Erzurum Konya Van (*) 


(*) 6360 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle il belediyesi büyükşehir 
belediyesine dönüştürülmüştür. 


(**) 6447 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 6360 sayılı kanunun 1 
inci maddesinin 1 inci fıkrasına eklenmiştir. 
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EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI  (E.V.K. 
Madde: 29)   


Yıl Açıklama Artış Oranı 
2015 2014 yılı vergi değerine uygulanacak artış 


oranı % 5,055 
2014 Genel Tarh ve Tahakkuk - 
2013 2012 yılı vergi değerine uygulanacak artış 


oranı % 7,80 
2012 2011 yılı vergi değerine uygulanacak artış 


oranı % 10,26 
2011 2010 yılı vergi değerine uygulanacak artış 


oranı % 3,85 
2010 Genel Tarh ve Tahakkuk - 
2009 2008 yılı vergi değerine uygulanacak artış 


oranı % 6 


Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan 
itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının 
yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. 


* (2013 yılı için artış oranı 2012/4116 sayılı BKK ile 7,80 olarak 
tespit edilmiştir.) 


* (2012 yılı için artış oranı 2011/2628 sayılı BKK ile 10,26 olarak 
tespit edilmiştir.) 
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ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI (G.V.K. Madde: 31)  


(2015 takvim yılında uygulanmak üzere) 
(Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 28) 


Aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, 
hizmet erbabının ücretinden indirilir. 


Tutar 
- Birinci derece engelliler için aylık.............................. 800 TL 
- İkinci derece engelliler için aylık .................................. 400 TL 
- Üçüncü derece engelliler için aylık ............................. 190 TL 


Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 
birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 
ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise 
üçüncü derece engelli sayılır. 
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FATURA DÜZENLEME SINIRI (V.U.K. Madde: 232) 


2015 takvim yılında kişilerin birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve 
defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya 
onlara yaptırdıkları iş bedelinin (*) 880.- lirayı geçmesi veya bedeli 880.- 
liradan az olsa dahi, istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın 
fatura vermesi mecburidir.  


(*) (VUK Genel Tebliği Sıra No : 442) 


Dönemi Tebliğ Tutar 
2014 VUK Genel Tebliği Sıra No: 432 800 TL 
2013 VUK Genel Tebliği Sıra No: 422 800 TL 
2012 VUK Genel Tebliği Sıra No: 411 700 TL 
2011 VUK Genel Tebliği Sıra No: 402 700 TL 
2010 VUK Genel Tebliği Sıra No: 393 680 TL 
2009 VUK Genel Tebliği Sıra No: 388 670 TL   
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GAYRİMENKUL  ALIM / SATIM  İŞLERİNDE  
YÜKÜMLÜLÜKLER 


Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların 
Vergilendirilmesi;  


Bedelsiz olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere; 
Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, 


kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve 
bunların mütemmim cüzileri ve teferruatının,  


 Voli mahalleri ve dalyanların,  
 Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların,  
Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye 


vasıtalarının,  
iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından 


sağlanan kazançlar (ticari kazanç hükümleri kapsamında olmayan) değer 
artış kazancı olarak vergilendirilir. 


 Elden çıkarmadan maksat mal ve hakların satılması, bir bedel 
karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, 
devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır. 


Değer Artışı Kazancının Beyanı;  
Elde edilen değer artış kazancının beyan edilip edilmeyeceği, safi 


kazanç tutarının istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır. 
Değer artışı kazancı elde edildiği yıl için açıklanan aşağıda belirtilen 


istisna tutarını aşması halinde müteakip yılın Mart ayının 1 inci gününden 
25 inci günü akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan 
edilerek beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, Mart ve Temmuz 
aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. 


Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı  
2015 takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul 


kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından 
sağlananlar hariç (*) 10.600.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır. 
(G.V.K. Mük. Madde:80) 


(*) (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 287) 


Yıl Tebliğ Tutar 


2014 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 285 9.700 TL 
2013 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 284 9.400 TL 
2012 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 280 8.800 TL 
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2011 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 278 8.000 TL 
2010 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 273 7.700 TL 


Gayrimenkul  Alım - Satım İşleminde KDV  
İktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin satışı katma 


değer vergisinden istisnadır. 


Gayrimenkul Alım - Satım İşleminde Tapu Harcı  
Tapu harcı, gayrimenkulün işlem tarihindeki emlak vergisi 


değerinden düşük olmamak üzere, mükellef tarafından beyan edilen gerçek 
alım-satım bedeli üzerinden hesaplanır. 


Harçlar Kanunu uyarınca, gayrimenkul satış işleminde tapu harcı 
gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere 
emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 
20) oranında tahsil edilir.  


Mükelleflerin gerçek alım-satım bedelinden daha düşük beyanda 
bulunmaları ve bunun idarece tespiti halinde, aradaki farka isabet eden 
harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de 
devir alandan tahsil edilir. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, 
devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası 
kesilir.  


Emlak Vergisi  - Bildirim  
Emlak vergisi bina, arsa ve arazi üzerinden alınan bir vergidir.  
Verginin mükellefi, bina, arsa ve arazinin maliki, varsa intifa hakkı 


sahibi, her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf 
edenlerdir. 


Taşınmaz mal satışında bulunanların emlak vergisi mükellefiyeti 
satışın yapıldığı yıl sonu itibarıyla sona erecektir. Taşınmaz mal satanların, 
devir nedeniyle emlak vergisine ilişkin olarak herhangi bir bildirim veya 
bilgi verme sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, taşınmaz malı satanlar, 
satışın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin 
ödenmesi hususunda her zaman sorumludur. 


Taşınmaz mal satın alanların emlak vergisi mükellefiyeti, satışın 
yapıldığı yılı izleyen yılın başından itibaren başlayacaktır. 


Bina, arsa veya arazinin mükellefinin değişmesi halinde ilgili 
belediyeye bildirim verilecektir. 


 Emlak vergisi bildirimleri, bildirim verilmesi gereken hallerin 
meydana geldiği tarihten başlayarak yıl sonuna kadar, Bildirim verilmesi 
gereken hallerin yılın son üç ayı içinde gerçekleşmesi durumunda ise 
bildirimin üç ay içinde verilmesi gerekmektedir. 
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA İSTİSNA (Mesken Kira 
Gelirlerinde) (G.V.K. Madde: 21) 


Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden 2015 takvim yılı 
içinde elde edilen hasılatın (*)  3.600.- lirası gelir vergisinden müstesnadır.  


İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya 
eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.  


Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek 
mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, 
beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde 
ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer 
kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı 
tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2015 yılı 
gelirleri için 106.000.- TL) aşanlar  bu istisnadan faydalanamazlar. 


(*) (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 287) 


Yıl Bakanlar Kurulu Kararı – Genel Tebliğ Tutar 
2014 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No :  285 3.300 TL 
2013 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 278 3.200 TL 
2012 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 280 3.000 TL 
2011 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 278 2.800 TL 
2010 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 273 2.600 TL 
2009 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 270 2.600 TL 


İstisnadan Yararlanmada Dikkate Alınacak 
Tutar 


2014 Gelir Vergisi Tarifesinin 3. Dilimi  
(Ücret Gelirleri İçin)  97.000 TL 


2013 Gelir Vergisi Tarifesinin 3. Dilimi  
(Ücret Gelirleri İçin) 94.000 TL 
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI  
(G.V.K. Madde: 70, 94) 


Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan; 
Kamu idare ve müesseseleri, 
İktisadi kamu müesseseleri, 
Sair kurumlar, 
Ticaret şirketleri, 
İş ortaklıkları, 
Dernekler, 
Vakıflar, 
Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, 
Kooperatifler, 
Yatırım fonu yönetenler, 
Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest 


meslek erbabı, 
Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre 


tespit eden çiftçiler, 
Nakden veya hesaben yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı 


üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak 
zorundadırlar. 


Kiracıların gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin 
ödedikleri kira bedelinin tamamı üzerinden de vergi tevkifatı yapma 
zorunluluğu bulunmaktadır. 


Kiralanan gayrimenkulün tamamı veya bir kısmı (mesken-işyeri)  
işyeri olarak kullanıldığı sürece kira bedelinin tamamı vergi kesintisine 
tabi tutulacaktır. 


Kiracının basit usulde vergiye tabi olması halinde ise (ödemelerden 
tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmadığından)  kira ödemesi üzerinden 
vergi kesintisi yapılmayacaktır. 
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GECİKME ZAMMI – GECİKME FAİZİ – PİŞMANLIK ZAMMI  


Gecikme Zammı (A.A.T.U.H.K. Madde; 51)   
Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin 


bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 1,40 oranında gecikme 
zammı tatbik olunur.  


Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap 
edilir.   


Gecikme zammı tecilde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı 
ve aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar hesaplanır. 


Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan 
vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler 
tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu 
oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan 
amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez. 


Gecikme zammı bir TL’den  az olamaz. 


Oran 
Dönemi Bakanlar Kurulu Kararı Aylık Yıllık 


19.10.2010 tarihinden geçerli olmak 
üzere 2010/965  sayılı BKK % 1,40 % 16,8 


19.11.2009 - 18.10.2010 tarihleri arası 2009/15565 sayılı BKK % 1,95 % 23,4 
21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arası 2006/10302 sayılı BKK % 2,5 % 30 
02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri arası 2005/8551  sayılı BKK %  3 % 36 
12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arası 2003/6345  sayılı BKK %  4 % 48 
31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri arası 2002/3550  sayılı BKK %  7 % 84 
29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri arası 2001/2175  sayılı BKK %  10 % 120 


Gecikme Faizi (V.U.K. Madde: 112)  
İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal 


vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye 
hesaplanan tutardır.  


Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilerde normal vade 
tarihinden son tarhiyatın   yapılığı tahakkuk tarihine kadar, 


Dava konusu yapılıp da ödenmeyen vergilere normal vade 
tarihinden yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar, 


Uzlaşılan vergilerde ise normal vade tarihinden uzlaşma 
tutanağının imzalandığı tarihe kadar  hesaplanır.         


Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz.  
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Pişmanlık Zammı (V.U.K. 371/5)  
Beyana dayanan vergilerde, pişmanlık talebiyle verilen beyanname 


üzerinden tahakkuk ettirilen ödeme süresi geçmiş vergi için normal vade 
tarihinden ödemenin yapıldığı tarih (dahil) arasında kalan her ay ve kesri 
için gecikme zammı oranında hesaplanan tutardır. 


Pişmanlık zammı hesabında ay kesirleri tam ay sayılır. 
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GEÇİCİ VERGİ  (G.V.K. Mük. Madde: 120), (K.V.K. Madde: 32) 


Geçici vergi; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari 
vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer 
aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen peşin vergi uygulamasıdır. 


Geçici Verginin Mükellefleri   
-Ticari kazanç sahipleri 
-Serbest meslek kazanç sahipleri 
-Kurumlar vergisi mükellefleri 


Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar   
-Basit usulde vergilendirilen kazançlar 
-Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden 


elde edilen kazançlar 
-Noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları 


kazançlar 
-Zirai kazançlar, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, diğer 


kazanç ve iratlar 


Geçici Vergi Oranı  
Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest 


meslek erbabı, cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek 
üzere, üçer aylık dönemler halinde tespit edilecek kazançları üzerinden % 15 
geçici vergi öderler. 


Kurumlar vergisi mükellefleri  cari vergilendirme döneminin 
kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanununda 
belirtilen esaslara göre cari dönemin kurumlar vergisi  % 20 oranında  geçici 
vergi öderler. 


 Gelir Vergisi Mükelleflerinde  
01.01.2004 tarihinden 


itibaren 
01.01.2005 tarihinden 


itibaren 
01.01.2006 tarihinden 


itibaren 
% 20 % 20 % 15 


Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde 
01.01.2004 tarihinden 


itibaren 
01.01.2005 tarihinden 


itibaren 
01.01.2006 tarihinden 


itibaren 
% 33 % 30 % 20 


Vergilendirme Dönemleri  
-Hesap dönemi takvim yılı olanlar için; 
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Vergilendirme Dönemi Beyan Ödeme 


Ocak-Şubat-Mart 14 Mayıs 17 Mayıs 
Nisan-Mayıs-Haziran 14 Ağustos 17 Ağustos 
Temmuz-Ağustos-Eylül 14 Kasım 17 Kasım 
Ekim-Kasım-Aralık 14 Şubat 17 Şubat 


-Kendilerine özel hesap dönemi tayin edile mükellefler için geçici 
vergi dönemleri, özel hesap döneminin başlangıç tarihinden itibaren üçer 
aylık dönemler olarak hesaplanır. Üçer aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14’ü 
beyan zamanı, 17’si ise ödeme zamanıdır. 


-İşe başlamada, işe başlanılan tarihin içinde bulunduğu dönemin 
sonuna kadar olan süre, 


-İşi bırakma veya tasfiye hallerinde işin bırakıldığı veya tasfiyeye 
girildiği tarihe kadar olan süre, 


-Hesap döneminin değişmesi halinde yeni hesap döneminin başladığı 
tarihe kadar olan süre, 


ayrı bir vergilendirme dönemi sayılır.   


Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti  
Geçici vergiye esas kazançların tespitinde; 
-Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitine ilişkin 


hükümler uygulanır. 
-Dönemsellik esasına uyulması gerekir. 
-Vergi Usul Kanununu değerlemeye ilişkin hükümleri dikkate 


alınarak, değerleme işlemleri geçici vergi döneminin kapandığı tarih 
itibariyle yapılır. 


-Yabancı paralar ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların 
değerlemesinde, geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle 
yayımlanan döviz alış kurları esas alınır. 


-Vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar değerleme günü 
kıymetine göre değerlenebilir. 


-Senetli alacaklarına reeskont uygulayan mükelleflerin, borç 
senetleri içinde aynı uygulamayı yapmaları zorunludur.  


-Yıllık olarak seçilen maliyet tespit yöntemi, geçici vergi 
dönemlerinde de aynen uygulanır. 


-Yıllık olarak hesaplanan amortisman tutarının ilgili döneme isabet 
eden kısmı dikkate alınır. Amortisman uygulamasında yıllık olarak seçilen 
usul geçici vergi dönemlerinde de geçerli olup değiştirilmeyecektir. 
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-Geçici vergiye esas matrahın hesaplanmasında dönem sonu mal 
mevcutları kaydi olarak tespit edilebilecektir. 


-Mükelleflerin yıllık beyanda yararlanabilecekleri indirim, istisna ve 
zararlar geçici vergi beyanında da dikkate alınacaktır. 


Geçici Vergini Eksik Beyanı ve Sonuçları  
Geçici verginin herhangi bir dönemde %10’u aşan tutarda eksik 


beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re’sen 
veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Tarh edilen ek vergi için vergi ziyaı 
cezası ve gecikme faizi uygulanır. 


Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin 
edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir. 


% 10’luk yanılma payının hesaplanmasında beyan edilmesi gereken 
geçici vergi matrahı dikkate alınır. 


Geçici verginin herhangi bir dönemde %10 ve altında eksik beyan 
edilmesi durumunda ise cezalı veya cezasız hiçbir tarhiyat yapılmaz. 


Mükelleflere geçici vergi beyanında %10’ luk yaptırımsız bir yanılma 
payı tanınmıştır.  


Geçici Verginin Mahsubu  
Mahsup işleminin yapılabilmesi için üçer aylık dönemler halinde 


tahakkuk ettirilmiş geçici verginin mutlak suretle ödenmiş olması 
gerekmektedir.  


Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş geçici vergi gelir/ kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmez. Mahsup 
imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici 
vergi tutarı için vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık 
gelir/kurumlar beyannamesinin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç 
tarihine kadar gecikme zammı uygulanır. 


Mahsup işleminin yapılabilmesi için yazılı başvuru şartı aranmaz. 
Söz konusu mahsup işlemi ilgili vergi dairesince re’sen yapılır. 


Üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici 
vergi, yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan 
vergiden mahsubundan sonra mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer 
vergi borçlarına mahsup edilir.  


Geçici Verginin İadesi   Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın 
bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması 
mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. 


Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici 
verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar 
yazılı olarak başvurulması gerekir. 
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Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu 
aranmaz. 
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GELİR VERGİSİ TARİFESİ (G.V.K. Madde: 103) 


2015 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 
(G.V.K. Genel Tebliği Seri No : 287) 


Gelir vergisine tabi gelirler; ORAN 
12.000 TL’ye kadar ...........................................................    % 15 
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası …...... % 20 
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret 


gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası. % 27 
66.000 TL’den fazlasının  66.000 TL’si için 15.190 TL 


(ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 
25.990 TL), fazlası …………….…………………………..………..... % 35 


oranında vergilendirilir. 


2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 
(G.V.K. Genel Tebliği Seri No : 285) 


Gelir vergisine tabi gelirler; ORAN 
11.000 TL’ye kadar ...........................................................    % 15 
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası …………... % 20 
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 
97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası………….  % 27 
60.000 TL’den fazlasının  60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret 
gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 
TL), fazlası ……………….…………………..………….……..... % 35 
oranında vergilendirilir. 


2013 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 
(G.V.K. Genel Tebliği Seri No : 284) 


Gelir vergisine tabi gelirler; ORAN 
10.700 TL’ye kadar ...........................................................    % 15 
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası ............... % 20 
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde % 27 
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94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL), fazlası…………..  
60.000 TL’den fazlasının  60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret 
gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 
TL), fazlası ……………….................…………..…..………..... % 35 
oranında vergilendirilir. 


2012 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife 
(G.V.K. Genel Tebliği Seri No : 280) 


Gelir vergisine tabi gelirler; ORAN 
10.000 TL’ye kadar ...........................................................    % 15 
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası ............... % 20 
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 
88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası………….  % 27 
58.000 TL’den fazlasının  58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret 
gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 
TL), fazlası ………..………………………….……….………..... % 35 
oranında vergilendirilir. 


2011 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife   
(G.V.K. Genel Tebliği Seri No : 278) 


Gelir vergisine tabi gelirler; ORAN 
  9.400 TL’ye kadar ..................................................................   % 15 
23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası ...................... % 20 
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde 
80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL), fazlası ……………. % 27 
53.000 TL’den fazlasının  53.000 TL’si için 12.230 TL (ücret 
gelirlerinde 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 
TL), fazlası ……………………………………………..………..... % 35 
oranında vergilendirilir. 


2010 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife   
(6009 sayılı Kanun Madde:3) 
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Gelir vergisine tabi gelirler; Oran 
  8.800 TL’ye kadar ....................................................................      % 15 
22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası ....................... % 20 
50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL (ücret gelirlerinde 
76.200 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL), fazlası ................ % 27 
50.000 TL’den fazlasının  50.000 TL’si için 11.520 TL (ücret 
gelirlerinde 76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 
TL), fazlası……………..…………………………………………… % 35 
oranında vergilendirilir. 
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GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI 


Vergi Tevkifatı (G.V.K. Madde: 94)  


Kamu idare ve müesseseleri, 
İktisadî kamu müesseseleri, 
Sair kurumlar, 
Ticaret şirketleri,  
İş ortaklıkları,  
Dernekler, 
Vakıflar,  
Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,  
Kooperatifler, 
Yatırım fonu yönetenler, 
Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest 


meslek erbabı, 
Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre 


tespit eden çiftçiler, 
aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) 


nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir 
vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. 


1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede 
yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan 
faydalananlar hariç),  


103 ve 104 
üncü 


maddelere 
göre 


Ücretin Tarifi (G.V.K. Madde 61) 
Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara 


hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil 
edilebilen menfaatlerdir.  


Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk 
tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider 
karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık 
münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde 
tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.  


Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret 
sayılır:  


1. 23'üncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan 
emeklilik, malüliyet, dul ve yetim aylıkları;  


2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında 
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verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;  
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi 


üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya 
geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen 
diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve 
menfaatler;  


4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye 
memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve 
menfaatler;  


5. Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine 
ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve 
menfaatler;  


6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve 
sağlanan menfaatler.  


Gelir Vergisi Tarifesi  (G.V.K. Madde : 103) 
(2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere) 


Gelir vergisine tabi gelirler; ORAN 
12.000 TL’ye kadar .......................................................................   % 15 
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası ………........ % 20 
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 
106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası……………..  % 27 
66.000 TL’den fazlasının  66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret 
gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 
25.990 TL), fazlası …….……..…………………………..………..... % 35 
oranında vergilendirilir. 


Gelir Vergisi Tarifesi  (G.V.K. Madde : 103) 
(2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere) 


Gelir vergisine tabi gelirler; ORAN 
11.000 TL’ye kadar ......................................................................    % 15 
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası ...................... % 20 
60.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 
97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL ),  fazlası ................... % 27 
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret % 35 
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gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 
TL ),  fazlası ……………................................................................ 
Oranında vergilendirilir. 


Verginin Hesaplanması (G.V.K. Madde : 104) 
Yıllık Gelir Vergisi, vergiye tabi gelirlerin yıllık toplamından 31'inci 


maddedeki indirimler düşüldükten sonra 103'üncü maddedeki nispetler 
uygulanmak suretiyle hesaplanır.  


Ücretlerin vergilendirilmesinde aylık vergi; yıllık vergi 12'ye 
bölünmek, gündelik vergi aylık vergi 30'a bölünmek suretiyle hesaplanır.  


Engellilik İndirimi Tutarları (G.V.K. Madde : 31) 
(2015 takvim yılında uygulanmak üzere) 


Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal 
Vergisinden müstesnadır: TUTAR 


- Birinci derece engelliler için aylık ............................... 880 
- İkinci derece engelliler için aylık .................................. 440 
- Üçüncü derece engelliler için aylık ............................... 200 


Türk Lirasıdır. 
Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 


birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 
ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise 
üçüncü derece engelli sayılır. 


Engellilik İndirimi Tutarları (G.V.K. Madde : 31) 
(2014 takvim yılında uygulanmak üzere) 


Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal 
Vergisinden müstesnadır: TUTAR 


- Birinci derece engelliler için aylık ............................... 800 
- İkinci derece engelliler için aylık .................................. 400 
- Üçüncü derece engelliler için aylık ............................... 170 


Türk Lirasıdır. 


2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri 
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icra edenlere yapılan ödemelerden  (Noterlere 
serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan 
ödemeler hariç); 


a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri 
dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2009/14592 sayılı 
B.K.K.) % 17 


b) Diğerlerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K.) % 20 


Serbest Meslek Kazançlarında (G.V.K. Madde : 18) 
Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar 


programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, 
roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, 
röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo 
ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, 
televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve 
nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki 
mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde 
ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.  


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


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


Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü 
maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. 


3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu 
işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak 
bedellerinden,  
(2009/14592 sayılı B.K.K ile 42 nci madde kapsamına giren 
işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak 
bedellerinden,) % 3 


Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşleri (G.V.K. 
Madde: 42) 


Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de 
inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati 
olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl 
beyannamesinde gösterilir.  


Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve 
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onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta 
oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri 
beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart 
ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar akşamına kadar 
vermeye mecburdurlar.  


4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent 
haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, 
(2009/14592 sayılı B.K.K.) % 20 


5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması 
karşılığı yapılan ödemelerden,   


b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait 
gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara 
yapılan kira ödemelerinden,   


c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması 
karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,   
(2009/14592 sayılı B.K.K. Md. 1/5 ile ; 
a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması 
karşılığı yapılan ödemelerden, % 20 
b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait 
gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan 
kira ödemelerinden,)  % 20 


Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi (G.V.K. Madde : 70) 
Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, 


irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya 
verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:  


1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan 
kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, 
kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve 
bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;  


2. Voli mahalleri ve dalyanlar;  
3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri 


ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;  
4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;  
5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı 


(İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından 
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kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti 
farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile 
sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve 
bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül 
veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı 
gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat 
bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);  


6. Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni 
mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek 
kazancıdır);  


7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve 
tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;  


8. Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve 
tesisat ile bunların eklentileri.  


Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil 
bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine 
müteallik hükümlere göre hesaplanır.  


Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan 
gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.  


Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai 
faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi 
sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye 
iradı addolunur.  


6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin;  
i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan,  
ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan,  


b) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef 
gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi 
olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara 
dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) 
ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından 
(kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)   
ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef 
gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de 
bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı 
elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden 
muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci 
maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 
bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye 
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eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) 
iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı 
bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana 
merkeze aktarılan tutarı üzerinden   


(2009/14592 sayılı B.K.K. Md. 1/6 ile; 


a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek 
kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve 
gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin 
ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı 
kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı 
sayılmaz.),  % 15 


b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek 
kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere 
dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) 
numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın 
sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz),  % 15 


Menkul Sermaye İradı 


Tarifi (G.V.K. Madde : 75/2 fıkra - bent 1,2,3,4) 
Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı 


sayılır:  
1. Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve 


diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık 
dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile 
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma 
belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç 
edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını 
temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr 
payı veya benzeri gelirler dahil.); 


2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket 
ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile 
kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin 
ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, 
kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı 
sayılmaz.)  


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesindeki 
şartların birlikte gerçekleşmesi halinde; Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 
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doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr 
payının veya oy kullanma hakkının en az % 50'sine sahip olmak suretiyle 
kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya 
dağıtılmasın, iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla 
dağıtılan kâr payı sayılır. Türkiye'de vergilendirilmiş kazancın iştirak 
tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının 
vergilendirilmiş kısmı bu tutardan indirilir. 


Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının 
ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır;  


3. Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları;  
4.Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname 


veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki 
kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan 
kısmı,  


…………………………. 


Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari 
faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara 
alınır.  


7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı 
bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından  
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu 
menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf 
olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 
örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, 
emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil)  


a) Devlet tahvili faizlerinden, 
b) Hazine bonosu faizlerinden, 
c) Toplu Konut İdaresi, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 


Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan 
varlık kiralama şirketleri ve Özelleştirme 
İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan 
gelirlerden, 
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d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, 
e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, 
f) İpotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı 


kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye 
piyasası araçlarından elde edilen kâr payı ve faiz 
gelirlerinden, 


g) Diğerlerinden,  


(2009/14592 sayılı B.K.K. Md. 1 ile; 


7.75 inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde 
yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan 
dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile 
dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, 
meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, 
emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında 
dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve 
vakıflar dahil)   


a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut 
İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince 
çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, % 0 


b) Diğerlerinden;  


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


i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden, % 10  


ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen 
faizlerinden, % 7 


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


iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen 
faizlerinden, % 0 


bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt 
dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; 
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i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden, % 10 


ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden, % 7 


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


iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden, % 0 


bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için,  % 10 


Yürürlük; 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul 
kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 
3.2.2009)   


Menkul Sermaye İradı 


Tarifi (G.V.K. Madde : 75/2 fıkra - bent 5) 
5. Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut 


finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul 
kıymetler hariç ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul 
kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu 
Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve 
varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından(**) 
sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir 
değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları 
irat sayılmaz.); 


8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve 
vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler 
ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, 
borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst 
kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım 
sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve 
vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar 
ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 


a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve 
özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına 
ödenen kar paylarından;  


b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen 
faizlerden,   
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c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen 
faizlerden,   


d) Diğerlerinden,   


(2009/14592 sayılı B.K.K. Md. 1 ile; 


8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve 
vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve 
vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri 
ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve 
yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve 
vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil),  % 15 


9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı 
bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu 
menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf 
olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 
örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, 
emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 
edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef 
kurumlara ödenenler dahil)  


a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr 
paylarından,  


b) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr 
paylarından,  


c) Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma 
hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından,   


(2009/14592 sayılı B.K.K. Md. 1 ile; 


9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı 
bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla 
kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı 
dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, 
borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, % 15  
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siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler 
hariç, dernek ve vakıflar dahil), 


Menkul Sermaye İradı 


Tarifi (G.V.K. Madde : 75/2 fıkra – bent 12) 
…………………. 
12. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve 


zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans 
kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.  


…..………. 


10. a) Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 
5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan 
Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; 
bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen 
her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına 
aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu 
nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, 
prim ve benzeri ödemelerden (2012/3322 sayılı B.K.K.) % 15 


b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun'a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş 
akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı 
dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu 
faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve 
benzeri ödemelerden. (2009/14592 sayılı B.K.K.)  % 20 


11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve 
hizmetler için yapılan ödemelerden; 


a)  Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su 
avcılığı mahsulleri için,  
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın 
alınanlar için (2009/14592 sayılı B.K.K) % 1 
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ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (2009/14592 sayılı 
B.K.K) % 2 


b) Diğer ziraî mahsuller için,  
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan 
zirai mahsuller için (2009/14592 sayılı B.K.K) % 2 
ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (2009/14592 sayılı 
B.K.K) % 4 


c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,  
i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı 
taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların 
ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin 
toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için 
(2009/14592 sayılı B.K.K) % 2 
ii) Diğer hizmetler için(2009/14592 sayılı B.K.K) % 4 


d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve 
alternatif ürün ödemeleri için, (2009/14592 sayılı 
B.K.K) % 0 


12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle 
ödenen komisyon bedeli üzerinden, (2009/14592 sayılı 
B.K.K) % 20 


13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet 
alımları karşılığında yapılan ödemelerden, 


"13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet 
alımları karşılığında yapılan ödemelerden,  


a) (2012/3322 sayılı B.K.K.) 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia 
bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet 
bedelleri üzerinden, % 2 


b) Hurda mal alımları için,  % 2 


c) Diğer mal alımları için,  % 5 


d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak 
üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu % 10 
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kapsamdadır) için,  


Vergiden Muaf Esnaf 


(G.V.K. Madde : 9/1 Fıkra - Bent 6 Ve 8) 
…..………. 


6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve 
aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak 
şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, 
dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış 
işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, 
boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri 
işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, 
ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların 
düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu 
kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan 
faydalanmaya engel değildir. 


…..………. 


8. Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi 
ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır 
işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, 
bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, 
çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri 
olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar; 


…..………. 


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


(2009/14592 sayılı B.K.K. Md. 1 ile; 


14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı % 15 
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bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla 
kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı 
dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, 
borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, 
siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler 
hariç, dernek ve vakıflar dahil), 


Menkul Sermaye İradı 


Tarifi (G.V.K. Madde : 75/2 fıkra – bent 14) 
14. Menkul kıymetleri geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya 


elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.  


15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı 
bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından, (2009/14592 sayılı B.K.K) % 15 


b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı 
bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından, (2009/14592 sayılı B.K.K) % 10 


Menkul Sermaye İradı 


TARİFİ (G.V.K. Madde : 75/2 fıkra – bent 15) 
15. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile 


sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; 
a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen 


irat tutarları,  
b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, 


maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat 
tutarları. 


16. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı 
bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye % 15 
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iratlarından, (2012/3571 sayılı B.K.K.) 
b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı 


bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından, (2012/3571 sayılı B.K.K.) % 10 


c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı 
bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratlarından, (2012/3571 sayılı B.K.K.) % 5 
Vergi tevkifatı yapılır.  


Menkul Sermaye İradı 


Tarifi (G.V.K. Madde : 75/2 fıkra – bent 16) 


16. Bireysel emeklilik sisteminden; 
a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre 


içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı 
(28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet 
katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), 


b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı 
kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan 
ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel 
emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan 
kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), 


c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya 
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat 
tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan 
Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı 
dahil.) 


Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari 
faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara 
alınır.  


Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere 
göre yapacakları tevkifat ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine 
münhasırdır.  


Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96' ncı 
madde hükmü göz önünde tutulur.  
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Vergi Tevkifatında Uyulacak Esaslar (G.V.K. Madde: 96) 
Vergi tevkifatı, 94'üncü madde kapsamına giren nakten veya 


hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme 
deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak 
sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade 
eder. 


Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar 
üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından 
üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın 
yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 


Bu maddenin (6) numaralı bendinin (a) alt bendine göre üzerinden 
vergi tevkifatı yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif 
suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz. 


Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir 
ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar 
artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki;  


- Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibariyle,  
- 6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan; 


mevduat veya menkul kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile 
bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı 
kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara 
ödenen faizler için, 


- 6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye 
iratları kapsamına giren Devlet tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu 
Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi'nce çıkartılan menkul kıymetlerin 
gelirlerine isabet eden kısım için (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin toplam 
kurum hasılatı içindeki payına göre hesaplanır),  


-11 numaralı bent gereğince zirai mahsul bedelleri üzerinden 
yapılacak vergi tevkifatında, zirai mahsulün ticaret borsalarında tescil 
ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme kapsamında alım yapan 
kurumlar ile diğerlerine, zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için 
de faaliyetin türü ve niteliğine, münhasıran zirai alet ve makinalarla 
verilen hizmetlere veya zirai işletmenin başka kişilerin işlerinde 
kullandırılmak suretiyle yapılmasına göre, 


-13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin 
mükellef olup olmadıklarına, ödemenin konusunun emtia veya hizmet 
alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş grupları, iş nev'ileri, 
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sektörler ve emtia gruplarına göre,  
Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.  
Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, kara, 


deniz ve hava ulaştırması işiyle iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler 
itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar 
indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye 
yetkilidir.  


Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları 
verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.  
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GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI (Yıllık Beyanname) 


Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler  
(Gelirin Toplanması (G.V.K. Madde: 85) 
Gerçek kişilerce, gelire giren kazanç ve iratların (Ticari kazançlar, 


zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler, gayrimenkul sermaye 
iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar) birinden, bir 
kaçından veya tamamından bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve 
iratlardan beyan edilmesi gerekenlerin yıllık beyannamede toplanarak 
beyan edilmesi zorunludur. 


Gelirin tespitinde kazanç ve iratların gerçek ve safi tutarları nazara 
alınır. 


Ticari, zirai ya da mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir 
vergisi mükellefi olanlar faaliyetlerinden zarar etmiş olsalar dahi yıllık 
beyanname vermek zorundadırlar. 


2014 Takvim yılında elde edilen; 
 Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar, 
Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar, 
Serbest meslek kazançları, 
Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücretler (Diğer ücretler hariç)  
Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden 


alınanların toplamı 27.000.- TL’nı aşan tevkif suretiyle vergilendirilmiş 
ücretler, 


Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplam brüt tutarı 27.000.- 
TL’nı aşan gayrimenkul sermaye iratları, 


Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplam brüt tutarı 26.000.- 
TL’nı aşan menkul sermaye iratları, 


Toplam tutarı 1.400.- TL. nı aşan tevkifat ve istisna uygulamasına 
konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, 


21.000 TL’nı aşan arızi kazançlar, 
9.400 TL’nı aşan değer artışı kazançları, 


2015 Yılında verilecek yıllık beyannameye dahil edilerek beyan 
edilecektir. 


Beyannamenin Verilmesi, Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi 
(G.V.K. Madde:92, 117)  


Gerçek kişilerce bir takvim içinde elde edilen beyana tabi kazanç ve 
iratlar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile izleyen yılın mart ayının 
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başından yirmibeşinci günü akşamına kadar (01 Mart -25 Mart) beyan 
edilir.  


Tahakkuk eden vergi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki 
taksitte ödenir.  


Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler  
(Toplama Yapılmayan Haller) (G.V.K. Madde: 86) 
Aşağıda yer alan gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer 


gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil 
edilmez. 


-Tam Mükellefiyette; 
Gerçek kişilerce 2014 takvim yılında elde edilen; 
Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, 
Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ve repo 


gelirleri, 
Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan özel finans kurumlarınca 


(Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar 
payları, 


Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen 
kar payları, 


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


Kurumların 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap 
dönemlerinde elde ettikleri kazançların dağıtımı dolaysıyla elde edilen kar 
payları, 


Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik 
ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler. 


 Kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısmı, 
 Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 


ücretler, 
Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden 


alınanların toplamı 27.000.- TL’nı aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş 
ücretler, 


 Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 27.000.- TL’nı aşmayan 
menkul sermaye iratları, 


 Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 27.000.- TL’nı aşmayan 
gayrimenkul sermaye iratları, (Beyan sınırının aşılıp aşılmadığının 
tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile mesken kira 
gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate 
alınır.) 


 Toplamı 1.400.- TL’nı aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına 
konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları  ile aşağıda yer alan menkul 
sermaye iratları. (1.400.- TL. had gelirlerin her biri için ayrı ayrı 
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uygulanmayacak olup, haddin belirlenmesinde bu gelirlerin toplam tutarı 
dikkate alınacaktır.),  


-Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri, 
-Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının 


satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap 
edilenler), 


-İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar 
paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, 


-Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan ıskonto 
bedelleri, 


-Her nevi alacak faizleri, 
-Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları, 


-Dar mükellefiyette; 
Tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; 
 Ücretler, 
 Serbest meslek kazançları,  
 Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları  
 Diğer kazanç ve iratlar. 
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GELİR VERGİSİ BEYANINDA DİĞER İNDİRİMLER 


Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde 
bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.  


Hayat/Şahıs Sigorta Primleri  (GVK Madde: 89/1) 
Yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin %15'ini ve 


asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla; (Bu şartın tespitinde 
işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen 
katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve 
bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam 
tutarı birlikte dikkate alınır.)  


Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat 
sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile, 


Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik , analık, doğum ve tahsil gibi 
şahıs sigorta primleri; 


 -Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir 
emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, 


-Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret 
geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında 
ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, 


Yıllık beyanname ile beyan edilecek gelirlerden indirilir. 
 (Eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim 


kendi gelirlerinden indirilir.) 
2014 yılı gelirlerine ilişkin esas alınacak asgari ücretin yıllık brüt 


tutarı 13.230.- TL’dir. 


Eğitim ve Sağlık Harcamaları  (GVK Madde: 89/2) 
-Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, 
-Harcamaların Türkiye’de yapılması, 
-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel 


kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, 
Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan 


eğitim  ve sağlık harcamaları (Mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve 
sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı 
harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler) yıllık 
beyanname ile beyan edilecek gelirlerden indirilir. 


Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan  veya mükellef 
tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana  veya 
babasını  kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 
yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. 
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Engellilik İndirimi  (GVK Madde: 89/3) 
Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde 


vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer 
alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü 
olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı 
dahil) da yararlanır.) beyan edilecek gelirlerden indirilir. 


2014  Yılı için belirlenen aylık engellilik indirimi tutarları: 
Birinci derece engelliler için 880 TL, 
İkinci derece engelliler için 440 TL, 
Üçüncü derece engelliler için 200 TL. 


Bağış ve Yardımlar   
Sınırlı İndirilecekler (GVK Madde: 89/4) 
Gelir Vergisi Mükellefleri,  Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il 


özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan 
edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) 
aşmamak üzere, makbuz karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık 
beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapabilirler. 


Sınırsız İndirilecekler (GVK Madde: 89/5-6-7) 
a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, 


belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere 
öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve 
rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi 
olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde 
yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar 
veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve 
yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için 
yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı beyan edilecek 
gelirden indirilecektir.  


b) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan 
dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin(**) 
maliyet bedelinin tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecektir. 


c) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, 
köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen çalışmalara 
ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların 
tamamı  beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılabilecektir. 
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Sponsorluk Harcamaları  (GVK Madde: 89/8) 
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 


Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk 
harcamalarının; 


Amatör spor dalları için % 10’ü, 
Profesyonel spor dalları için % 50'si, 


yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir. 


Doğal Afetlerle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar  (GVK Madde: 89/10) 
Bakanlar kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla 


Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi 
bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.  


Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz 
Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar  (GVK Madde: 89/11) 


İktisadi işletmeleri hariç,Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye 
Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların 
tamamı indirim konusu yapılabilecektir. 


Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar   
a) Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle 


yapılacak yardımlara ilişkin 7269 sayılı Kanuna göre oluşturulan fona 
yapılan nakdi bağışların tümü ile milli yardım komiteleri  veya mahalli 
yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılan ayni/nakdi bağışlar, 


b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre  üniversitelere  ve  
Yüksek Teknoloji Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi 
bağışlar ile vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar, 


c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa 
göre yapılan bağış ve yardımlar, 


d) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve  Teknik Araştırma Kurumunun 
Kuruluşu Hakkındaki Kanuna göre yapılan nakdi bağışlar, 


e) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar,  


f) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar, 


g) 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa 
göre yapılan ayni/nakdi bağışlar, 


h) 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik 
Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar, 


i) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun  76 ncı maddesine göre 
ilköğretim kurumlarına yapılan nakdi bağışlar. 
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Yukarıda yer alan bağış ve yardımların tamamı indirim konusu 
yapılabilecektir. 
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HARCIRAHLAR  


Yurt İçi Harcırahlar (Harcırah K. Madde:33)  
Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından 


idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına 
hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü 
sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek 
ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler Gelir Vergisinden 
istisnadır. (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına 
verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en 
yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)  


En Yüksek Devlet Memuru olan Başbakanlık Müsteşarına yurtiçinde 
verilecek gündelik tutarı 51,50.- TL. olarak belirlenmiştir. Harcırah kanunu 
kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından vergiden istisna edilecek 
harcırah  tutarının tespitinde en yüksek Devlet memuruna verilecek yurtiçi 
harcırah tutarı esas alınabilecektir. 


Gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde, 
ödeme sadece damga vergisi kesintisine tabi tutulur.  İstisna tutarını aşan 
gündelik ödenmesi durumunda, aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu 
gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanacak brüt tutar ücret olarak vergi kesintisine tabi tutulur. 


Gündelik verilen personelin seyahati ile ilgili yemek ve konaklama 
giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider 
veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının 
tamamının brüt tutarı hesaplanarak ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. 


Gelir Vergisinde İstisna Yurt İçi Gündelikler (G.V.K. Madde:24/2) 


(01.01.2015 – 30.06.2015 dönemi için) 


(Maaş Katsayısı:0,079308 - Taban Aylık Katsayısı: 1,24144) 
Brüt Aylık 


Vergiden 
Muaf 


Gündelik (TL) 
1.994,87 -  TL ve daha fazlası için gündelik   51,50 
1.980,59 - 1.994,86 TL arasında olanlarda gündelik   43,00 
1.806,11 - 1.980,58 TL arasında olanlarda gündelik   40,00 
1.584,05 -   1.806,10 TL arasında olanlarda gündelik   37,50 
1.314,01 - 1.584,04 TL arasında olanlarda gündelik   33,00 
1.314,00 -   TL’ ve daha aşağısı için gündelik   32,00 


TL.’dır. 
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(01.0.2014 – 31.12.2014 dönemi için) 


(Maaş Katsayısı:0,076698 - Taban Aylık Katsayısı: 1,205274) 
Brüt Aylık  


Vergiden 
Muaf 


Gündelik (TL) 
1.936,76 -  TL ve daha fazlası için gündelik   48,50 
1.922,90 - 1.936,75 TL arasında olanlarda gündelik   40,50 
1.753,50 - 1.922,89 TL arasında olanlarda gündelik   37,50 
1.537,91 -   1.753,49 TL arasında olanlarda gündelik   35,00 
1.275,73 - 1.537,90 TL arasında olanlarda gündelik   31,00 
1.275,72 -   TL’ ve daha aşağısı için gündelik   30,00 


Yurt Dışı Harcırahlar  (Harcırah K. Madde:34)  
-Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından 


idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına 
hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü 
sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek 
ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler Gelir Vergisinden 
istisnadır. (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına 
verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en 
yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)  


- Gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde, 
ödeme sadece damga vergisi kesintisine tabi tutulur.  İstisna tutarını aşan 
gündelik ödenmesi durumunda, aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu 
gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanacak brüt tutar ücret olarak vergi kesintisine tabi tutulur.  


- Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden 
tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarlarının T.C. Merkez 
Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. 
Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde 
ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki T.C. Merkez Bankasıca ilan 
edilen efektif satış kuru esas alınır. 
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- Harcırah için avans verilmemiş ise, yurt dışı gündeliklerin Türk 
Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının 
beyanname düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz 
satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. 


- Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve 
ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı 
esas alınır.  


- Yurt dışına veya sürekli görevle yurt dışında iken başka ülkelere 
geçici görevle gönderilenlere  Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları 
ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için 
ödenecek gündelikler, cetveldeki miktarın % 50 artırılması suretiyle 
hesaplanır. 


Gelir Vergisinden istisna Yurt Dışı Gündelikler  (G.V.K. Madde:24/2) 


(01.01.2015 – 30.06.2015 dönemi için) 


(2014/128 sayılı BKK) Yurt Dışı Gündelik Tutarları   
Ücret Aralıkları  (TL) 


Ülkeler – Para Birimleri 
1.994,87 
ve daha 
yukarısı 


1.980,59 -
1.994,86 


arası 


1.766,46 -
1.980,58 


arası 


1.314,01 -
1.766,45 


arası 


1.314,00 
ve daha 
aşağısı 


Gidilen Ülke  Döviz Cinsi II 
Sütun 


III 
Sütun 


V 
Sütun  


VI 
Sütun 


VII 
Sütun  


A.B.D  A.B.D 
DOLARI  182 146 117 110 93 


 ALMANYA  EURO  164 131 105 99 83 


AVUSTRALYA  AVUST. 
DOLARI 283 227 181 171 143 


AVUSTURYA   EURO  166 132 106 100 84 
BELÇİKA   EURO 161 128 103 97 81 


DANİMARKA  DANİM. 
KRONU  1.238 988 791 746 627 


FİNLANDİYA    EURO  148 119 95 90 74 
FRANSA   EURO  160 127 102 96 81 
HOLLANDA  EURO  156 125 100 94 80 
İNGİLTERE   STERLİN 115 91 74 69 59 
İRLANDA EURO 155 124 99 94 78 
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İSPANYA  EURO 158 126 101 95 80 


İSVEÇ  İSVEÇ 
KRONU 1.359 1.085 867 819 687 


İSVİÇRE  İSVİÇRE 
FRANGI 283 226 181 171 143 


İTALYA  EURO 152 122 98 92 77 
JAPONYA JAPON YENİ 31.405 25.127 20.118 18.901 15.914 


KANADA  KANADA 
DOLARI 244 195 156 147 125 


KUVEYT  KUVEYT 
DİNARI 50 40 33 31 25 


LÜKSEMBURG  EURO 161 128 103 97 82 


NORVEÇ  NORVEÇ 
KRONU 1.193 952 762 719 604 


PORTEKİZ EURO 155 124 99 93 78 
SUUDİ 
ARABİST. 


SUUDİ 
A.RİYALİ 617 492 395 372 313 


YUNANİSTAN  EURO 158 126 101 95 80 
KOSOVA EURO 123 98 78 74 63 
DİĞER AB 
ÜLKEL. EURO 127 101 81 76 65 
DİĞER 
ÜLKELER * ABD DOLARI 157 125 100 95 80 


*Diğer ülkeler grubuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil değildir. 
Bu ülke ile ilgili yurt dışı harcırah gündelikleri müstakil kararnameler ile 
belirlenmektedir. 
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HARÇ TARİFELERİ (H.K. Mük. Madde:138)  


(01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) 
(Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73) 


Yargı Harçları - (1) Sayılı Tarife 
Mahkeme Harçları 


Celse harcı 
Karar ve ilam harcı 
Temyiz ve itiraz harçları 
Keşif harcı 


İcra ve İflas Harçları 
İcra harçları 
İflas harçları 
Haciz, teslim ve satış harcı 


Ticaret Sicili Harçları 
Kayıt ve tescil harçları 
Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları 


Diğer Yargı Harçları 
Suret harçları 
Muhafaza harçları 
Defter tutma harçları 
Miras işlerine ait harçlar 


Vasiyetname tanzimine ait harçlar 


Noter Harçları - (2) Sayılı Tarife 
Değer Veya Ağırlık Üzerinden Alınan Nispi Harçlar 
Maktu Harçlar 


Vergi Yargısı Harçları - (3) Sayılı Tarife 
Başvurma Harcı 
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Nispi Harçlar 
Maktu Harç  
Suret Harçları 


Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar - (4) Sayılı Tarife 
Tapu İşlemleri 
Kadastro ve Tapulama İşlemleri 


Konsolosluk Harçları - (5) Sayılı Tarife 
Değer Üzerinden Alınacak Harçlar 
Gemicilik İşlerinde Ton Üzerinden Alınacak Harçlar   
Maktu Harçlar 


Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve 
Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları - (6) Sayılı Tarife 


Pasaport Harçları 
Vize Müracaat ve Vize Harçları 
Yabancılara Verilecek İkamet Tezkeresi Ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik 
Harçları 
Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri 


Gemi ve Liman Harçları - (7) Sayılı Tarife 
Gemi Sicil İşlemleri 
Liman İşlemleri 


İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları - (8) Sayılı Tarife 
İmalat Ruhsatları   
Maden Arama Ruhsatnameleri, İşletme Ruhsatnameleri, İşletme 
İmtiyazları 
Petrol İşlemleri 
Satış Ruhsatnameleri 
Meslek Erbabına Verilecek Tezkere, Vesika Ve Ruhsatnamelerden 
Alınacak Harçlar 
Okul Diplomaları 
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Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 
Kapalı Devre Televizyon Ruhsat Harçları 
Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Verilen Ruhsatname Harçları 
Finansal Faaliyet Harçları 
Transfer Fiyatlandırmasıyla İlgili Yöntem Belirleme Anlaşması 
Harçlar 
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Ve Bunların Vizelerinden 
Alınacak Harçlar 
Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları 


Trafik Harçları - (9) Sayılı Tarife 
Tescil Harçları 
Sürücü Belgesi Harçları 
Sınav Harçları 
Sürücü Belgesi Vize Harçları 
Teknik Muayene Harçları 
Ruhsat (İzin) Harçları 
Geçici Trafik Belgeleri Harçları 
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İHTİYATİ HACİZ (A.A.T.U.H.K. Madde: 13) 


Amme alacağını teminat altına almak amacıyla, aşağıda yer alan 
hallerden herhangi birinin mevcudiyeti halinde mükellefin menkul ve 
gayrimenkul malları ile diğer hak ve alacaklarına ihtiyati haciz uygulanır.  


Vergi Usul Kanunu Uyarınca vergi ziyaı cezasının kesilmesini 
gerektiren haller ile kaçakçılık suçu sayılan hallerde, 


Borçlunun belli ikametgahı yoksa, 
 Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara 


sapması ihtimalleri varsa, 
Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette 


teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği 
kefil kabul edilmemişse, 


 Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal 
bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa, 


Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını gerektiren 
fiil dolayısıyla amme davası açılmış ise,  


İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, 
bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında 
uygulanmak üzere,  


Bağışlamalar ve ivazsız (Bedelsiz) şekilde yapılan 
devirler,(A.A.T.U.H.K. Madde:27) 


Mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler, mutat ödeme 
vasıtalarından gayri bir surette yapılan ödemeler ile Vadesi gelmemiş borç 
için yapılan ödemeler (A.A.T.U.H.K. Madde:29) 


Amme alacağının tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla yapılan 
tasarruflar (A.A.T.U.H.K. Madde:30)  


varsa ihtiyati haciz uygulamasına gidilir. 


Haklarında ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt 
dışına çıkışı alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca 
engellenir. (A.A.T.U.H.K. Madde:36/A)   


Mükellefler; haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde ise haczin 
tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde ihtiyati haciz sebebine karşı ilgili 
vergi mahkemesinde dava açabilirler. (A.A.T.U.H.K. Madde:15)   
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İHTİYATİ TAHAKKUK (A.A.T.U.H.K. Madde: 17)  


Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçlardan bir 
kısmı ile bunların zam ve cezaları hakkında uygulanan ihtiyati tahakkuk,   
mükelleflerin henüz tahakkuk etmemiş borçları için normal tahakkuk 
yollarını izlemeden, amme alacağını koruma amacına yönelik olarak yapılan 
tahakkuk işlemidir. 


Bu işlem kesin bir borç doğurmaz. Ancak, ihtiyati tahakkuk için 
derhal ihtiyati haciz tatbik olunur. 


İhtiyati tahakkuk; 
Mükellef kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli 


yollara sapması ihtimalleri varsa veyahut kamu alacağının tahsili için 
hakkında takibe başlanan borçlunun borcun tahsiline engel olabilmek 
maksadıyla mallarının tamamını ya da bir kısmını elden çıkarması, 
gizlemesi, muvazaalı olarak başkalarına devretmesi hallerinde amme 
alacağının tahsil güvenliğini sağlama amacına yönelik önlemdir. 


İhtiyati tahakkuk vergi dairesi müdürünün ve/veya grup müdürünün 
yazılı talebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi başkanının kararı ile 
tatbik edilir. 


Haklarında ihtiyati tahakkuka bağlı, ihtiyati haciz uygulananlar 
ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarlarına karşı 15 inci madde gereğince 
(A.A.T.U.H.K. Madde:20)  bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili 
vergi mahkemesinde dava açabilirler. 
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İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV’DE İADE SINIRI 
(KDVK Madde: 29/2)  


(KDV Genel Uygulama Tebliği Seri No: 2) 
Tutar (TL) 


2015 Takvim yılında uygulanmak üzere ............... 19.500 


Takvim Yılı Bakanlar Kurulu Kararı – Tebliğ 
2013 (KDVK Genel Tebliği Seri No: 123) 17.000 
2013 (KDVK Genel Tebliği Seri No: 121) 17.000 
2012 (KDVK Genel Tebliği Seri No: 116) 15.800 
2011 (KDVK Genel Tebliği Seri No: 114) 14.300 
2010 (KDVK Genel Tebliği Seri No: 113) 13.300 
2009 (KDVK Genel Tebliği Seri No: 111) 13.000 
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KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER LİSTESİ (2011/2303 Sayılı 
BKK) 


(Birinci Derece Öncelikli Yöreler) 


1.  Adıyaman  26.  Kars  
2.  Ağrı  27.  Kastamonu  
3.  Aksaray  28.  Kırıkkale  
4.  Amasya  29.  Kırşehir  
5.  Ardahan  30.  Kilis  
6.  Artvin  31.  Malatya  
7.  Bartın  32.  Mardin  
8.  Batman  33.  Muş  
9.  Bayburt  34.  Nevşehir  
10.  Bingöl  35.  Niğde  
11.  Bitlis  36.  Ordu  


12.  Çanakkale (Bozcaada ve 
Gökçeada İlçeleri)  37.  Osmaniye  


13.  Çankırı  38.  Rize  
14.  Çorum  39.  Samsun  
15.  Diyarbakır  40.  Siirt  
16.  Elazığ  41.  Sinop  
17.  Erzincan  42.  Sivas  
18.  Erzurum  43.  Şanlıurfa  
19.  Giresun  42.  Şırnak  
20.  Gümüşhane  45.  Tokat  
21.  Hakkari  46.  Trabzon  
22.  Iğdır  47.  Tunceli  
23.  Kahramanmaraş  48.  Van  
24.  Karabük  49.  Yozgat  
25.  Karaman  50.  Zonguldak  
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KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERDE MUHATAP BANKANIN ÖDEME 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ  


(26.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) 


Ç.K. Madde: 3 (2015/1 TCMB Tebliği) 
Tutar (TL) 


Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki 
hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; 


a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,  
-Çek bedeli binikiyüz Türk Lirası veya üzerinde ise 


…………………..,……………………  
1.200  


-Çek bedeli binikiyüz Türk Lirasının altında ise çek 
bedelini,  


b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,  
-Çek bedeli binikiyüz Türk Lirası veya altında ise, çek 


bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı binikiyüz Türk 
Lirasına tamamlayacak bir miktarı, 


-Çek bedeli binikiyüz Türk Lirasının üzerinde ise, çek 
bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak 
binikiyüz Türk Lirasını,  


ödemekle yükümlüdür.  
Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek 


defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir 
gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.  


20.10.2010 tarihinden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan 
çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının 
bulunmaması halinde her çek yaprağı için yediyüz Türk Lirasına kadar ve 
kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 
yediyüz Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür. 


Dönemi Tebliğ Tutar   


27.01.2014 – 25.01.2015 (2014/1 Sayılı Tebliğ) 660 TL 
25.01.2013 – 26.01.2014 (2013/1 Sayılı Tebliğ) 615 TL 
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31.01.2012 – 24.01.2013 (2012/1 Sayılı Tebliğ) 725 TL 
28.01.2011 – 30.01.2012 (2011/1 Sayılı Tebliğ)      655 TL 
20.01.2010 – 27.01.2011 (2010/2 Sayılı Tebliğ)      600 TL 
20.12.2009 – 19.01.2010 (5941 Sayılı Çek Kanunu)      600 TL  
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KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V.K. Madde:28)  


Mal Teslimleri İle Hizmet İfalarında Uygulanacak Katma Değer 
Vergisi Oranları   


(1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak 
katma değer vergisi oranları  


a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, 
vergiye tabi işlemler için, %  18 


b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler 
için,  %  1 


c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve 
hizmetler için, %  8 


-Gıda Maddeleri 
-Diğer Mal ve Hizmetler 


(2) (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 inci sıralarında sayılan işlemler 
hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın 
tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır. (2011/2604 BKK) (8) 


(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende 
safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 
2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki 
teslimlerinde ise (c)  bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. (2007/13033 
BKK) 


(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi 
olmayan taşıtları ifade eder. (2007/13033 BKK) 


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


a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) 
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arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendinde belirtilen vergi oranı, 


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


Geçici Madde 1- (1) 15/7/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; 
okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla 
inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1 
olarak belirlenmiştir. (2012/2697 BKK) 
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KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI  (K.D.V.K 
Madde:9) 


(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği) 


 TAM TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER 


 İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de 
Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler 


 Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler 


 Kiralama İşlemleri  


 Reklam Verme İşlemleri 


KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER 


Tevkifat 
Oranı 


Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 
 Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen 


Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 2/10 
 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri 


Hizmetler 9/10 
 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım 


ve Onarım Hizmetleri 5/10 
 Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 
 İşgücü Temin Hizmetleri 9/10 
 Yapı Denetim Hizmetleri 9/10 
 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, 


Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık 
Hizmetleri  5/10 


 Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme 
Hizmetleri 9/10 
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 Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı 
Gelirlerine Konu İşlemleri  9/10 


 Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 
 Servis Taşımacılığı Hizmeti 5/10 
 Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 5/10 
 Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler 5/10 


 Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler 
 Külçe Metal Teslimleri 5/10 
 Bakır, Çinko Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 5/10 
 Hurda ve Atık Teslimi 5/10 
 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve 


Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi 9/10 
 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri 


Teslimleri  9/10 


 Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5/10 


Kısmi Tevkifat Uygulanmasında Sınır 


Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV 
dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi 
tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden 
tevkifat yapılacaktır.  


Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan 
kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait 
bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat 
yapılacaktır.  


Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura 
düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde 
vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının 
yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler 
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yapılacaktır.  
Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin 


bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak 
fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden 
(tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde 
işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl 
işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi 
tutulmuş olması gerekmektedir. 
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KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (VUK Madde: 148,149,257)  


(V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 403) 


• Bildirim Vermek Zorunda Olan Mükellefler 


Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile 
kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi 
vermek zorundadırlar.  


Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları 
itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;  


-Bankalar, 
-Finansal kiralama ve faktoring şirketleri, 
-Finansman şirketleri, 
-Sigorta şirketleri, 
-Menkul kıymet yatırım fonları,  
-Yatırım ortaklıkları ve aracı kurumlar ile 
-Emeklilik yatırım fonları ile emeklilik şirketleri’nin 
Kesin Mizan Bildirimi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
Ayrıca, Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar da kesin mizan 


bildirimini vermeyeceklerdir.  


• Bildirimin Şekli 


Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların, tebliğ ekinde yer 
alan kesin mizan bildirimi formatına ve aşağıda yer alan açıklamalara 
uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 


-Tebliğin üçüncü bölümünde kesin mizan bildirimi verme 
zorunluluğu getirilen ve 2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliği doğrultusunda serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir 
hesaplarını kullanan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerini bu Tebliğ 
ekinde yer alan standart formata uygun olarak elektronik ortamda 
göndermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin bildirimlerini kesin mizan 
standart formatına uygun şekilde göndermeleri için serbest olarak açtıkları 
üçlü kod defteri kebir hesaplarını, hesap planında yer aldığı hesap 
grubunun altında düzenlenen "Diğer ....... Hesabı" bulunması halinde bu 
hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap 
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grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları gerekmektedir. 
Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece 
kesin mizan düzenlerken dikkate alacaklardır.  


- "Tekli" ya da "ikili" kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine 
kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.  


-Bakiye vermeyen (kapalı) hesapların borç ve alacak tutarları 
bildirimde yer alacaktır. 


-Kullanılmayan (işlem görmeyen) hesaplar bildirimde boş 
bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.  


• Bildirimin Verilme Zamanı 


Kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü getirilen mükelleflerden; 


Gelir Vergisi Mükellefleri : 1 Mart   -  31 Mart tarihleri 
arasında 


Kurumlar Vergisi 
Mükellefleri 


: 1 Nisan -   30 Nisan tarihleri 
arasında 


Özel Hesap Dönemine 
Tabi Mükelleflerde 


: Kendi gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamelerinin verilme süresi 
içinde 


Mükellefiyetin Sona 
Ermesi Halinde 


Mükellefin en son bağlı bulunduğu 
vergi dairesine kanunlarında yazılı 
beyanname verme süresi içinde 


Tasfiyeye Girmiş 
Kurumlarda (KVK’nu hük. göre) 


: Her bağımsız tasfiye dönemine ait 
kesin mizan bildirimleri, tasfiye 
beyannamesinin verilme süresi 
içinde 


Birleşme Halinde : Münfesih kurum veya kurumlara 
ait bildirimler, birleşme 
beyannamesinin verilme süresi 
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içinde 


Devir Halinde : Münfesih kurumun unvanı ve vergi 
kimlik numarası yazılmak 
suretiyle devir alan kurum 
tarafından münfesih kurumun son 
bağlı olduğu vergi dairesine devir 
beyannamesini verme süresi içinde 


Tam Bölünmelerde 
(KVK’nun 19.mad. göre) 


: Münfesih kurumun bölünmenin 
gerçekleştiği dönemdeki 
faaliyetlerine ilişkin bildirim, 
münfesih kurumun varlıklarını 
devralan kurumlardan her hangi 
biri tarafından bölünme işlemine 
ilişkin kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilme süresi 
içinde 


•Düzeltme İşlemleri 


Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı 
verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi 
gerekmektedir. 


Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci 
defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme 
yapması gereken mükellefler, yeni bildirimi, daha önce bildirimde 
bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde dolduracaklardır. 


•Diğer Hususlar 


Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi 
değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin 
mükellefi olarak göndereceklerdir.  


Yıl içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler, faaliyette 
bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi 
dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir. 
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• Ceza Uygulamaları 


-Bildirimin Süresinde Verilmemesi, Eksik Veya Yanıltıcı Bildirimde 
Bulunulması 


Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen 
veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi 
Usul Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca (1.300.- TL) 
özel usulsüzlük cezası kesilecektir.  


-Düzeltme Amacıyla Bildirim Verilmesi 
Vergi Usul Kanunun mükerrer 355. maddesi uyarınca, elektronik 


ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak 
süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, 
belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel 
usulsüzlük cezası kesilmemekte, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde 
ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının 1/5 oranında özel 
usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. 


İlk 10 Gün 
İçinde 


Verilmesi 


Takip Eden 
15 Gün 
İçinde 


Verilmesi 


Sonrası 
 Verilmesi 


Kesin Mizan 
Bildiriminin düzeltme 
amacıyla kanuni verilme 
süresinin sonundan 
başlayarak Ceza yok 260.- TL 1.300.- TL 


özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. 
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MAL/HİZMET ALIM VE SATIŞ BİLDİRİMLERİ (Form Ba ve Form 
Bs) V.U.K. Madde: 148, 149, 257)  


(2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde uygulanmak 
üzere) 


 (V.U.K. Genel Tebliğleri Sıra No: 362. 381, 396) 


• Mal / Hizmet Alım Ve Satışlarına İlişkin Bildirim Hadleri 
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından aylık olarak; 
Bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL’sı ve üzerindeki mal 


ve/veya hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu 
(Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma (KDV hariç) 5.000 TL’sı ve üzerindeki 
mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim 
Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir. 


• Bildirim Vermekle Yükümlü Mükellefler 
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler mal ve/veya hizmet 


alışlarını (Form Ba)  ile mal ve/veya hizmet satışlarını (Form Bs) ile aylık 
dönemler halinde bildirmekle yükümlüdür. 


Bilanço esasına göre defter tutmakta iken,  işletme hesabı esasına 
geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren 
bildirimde bulunmayacaklardır. 


Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço 
esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden 
itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır. 


Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten 
yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba - Bs bildirim formu 
vermeyeceklerdir. 


Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi 
verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu 
mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri 
birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, 
münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, 
bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest 
bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını 
bildireceklerdir. 


Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi 
ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların 
vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına 
verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik 
numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş 
kabul edilecektir. 
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Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının 
merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi 
gerekmektedir. 


• Bildirim Verme Yükümlülüğü Bulunmayanlar  
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,  
Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler, 
Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler,  
Noterler, 


• Bildirime Konu Alışlar / Satışlar 
Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, yukarıda yer alan 


hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, 
bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek 
makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sigorta komisyon gider 
belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil 
edilecektir.  


Akaryakıt satışı yapan mükellefler tarafından bir kişi veya kuruma 
akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan 
satışlarda, ödeme kaydedici cihaz fişinin faturaya dönüştürülmesi 
durumunda düzenlenen fatura veya faturalar yukarıda belirtilen haddi 
aşıyorsa bu satışlar form Bs bildirilecektir. 


Diğer taraftan, bir kişi veya kuruma yapılan akaryakıt satışlarında 
ödeme kaydedici cihaz fişlerinin faturaya dönüştürülmemesi durumun da ise 
(Bu belgelerde mükellef adı, soyadı, unvanı, T.C. kimlik numarası/Vergi 
Kimlik numarası bilgileri yer almadığından)  söz konusu satışlara ilişkin 
belgeler form Bs ile bildirilmeyecektir. 


Öte yandan, akaryakıt istasyonlarından ödeme kaydedici cihaz fişi ile 
yapılan alımlar yukarıda belirtilen haddi aşması halinde form Ba ile 
bildirilecektir.(07.04.2010/031656 Gib yazısı) 


Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal 
ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine 
tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. 


Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan 
önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır. 


Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin 
gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura 
düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı 
gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir. 


Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade 
edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış 
olarak dikkate alınacaktır.  
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Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının 
veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve 
kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır. 


Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim 
Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans 
Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış 
oldukları işlemleri belirli periyotlarla Maliye Bakanlığına bildirdiklerinden, 
hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form 
Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. 


Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle 
düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek 
bulunmamaktadır. 


Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve 
hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile 
bildirmek zorundadırlar. 


Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve 
altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler 
belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Maliye Bakanlığına 
bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim 
formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. 


Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve 
hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile 
bildirmek zorundadırlar. 


Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz 
büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-
satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek 
bulunmamaktadır. 


Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile 
belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların 
genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim 
formuna dahil edilmesi gerekmektedir.  


• Bildirimlerin Verilme Şekli ve Doldurulması 
Bildirimlerin Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu 
Bilanço esasına göre defter tutan ve Beyannamesini elektronik 


ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını da 
elektronik ortamda vermek zorundadırlar. 


Bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem 
üzerinde onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, 
bildirimlerin verilmesi gereken sürenin son günü saat 24:00'ten önce 
tamamlanmalıdır. 


Vergi dairesi değişen mükellefler, bildirim formlarını en son bağlı 
oldukları vergi dairesine göndereceklerdir. 
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Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar  
Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri , Türk Lirası (TL) olarak 


doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir. 
Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla 


belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam 
tutarı üzerinden yapılacaktır. 


Birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura 
olarak kabul edilecektir. 


İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük 
Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, 
fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. 


Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine 
yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem 
formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır. 


Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, 
ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” 
olarak kodlanacaktır. 


Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya 
hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, 
birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.  


Aynı şekilde, bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan 
mal ve/veya hizmet satışları da birleştirilerek, Bs bildirim formunda tek 
satır olarak gösterilecektir. 


Bildirim verme yükümlülüğü bulunan,  ancak, tüm alış ve satışları 
yukarıda belirtilen haddin altında kalan mükellefler,  söz konusu formları 
Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar. 


• Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi 
Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet 


alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. 
Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, 


bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir. 


Verilme Süresi 
Mükellefler Ba-Bs bildirim formlarını, aylık dönemler halinde 


düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı 
saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle 
yükümlüdürler.  


Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi 
izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Bu bildirimler, 
kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna 
istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. 
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Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, 
bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi 
hükmü uyarınca üç ay eklenir. 


Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye 
süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait 
bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın 
düzenlenecektir 


Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil 
edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru veya 
3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından 
verilecektir.  


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 
18 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde, münfesih 


kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, 
birleşilen  kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek 
mensupları tarafından,  


19 uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun 
devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan 
kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları 
tarafından, 


19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, 
münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri 
bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan 
müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri veya 3568 sayılı Kanununa 
istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,  


takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir. 


• Düzeltme Amacıyla Bildirim Verilmesi 
Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, 


bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, 
bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.  


Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının 
belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek 
gönderilmesi gerekmektedir. 


Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş 
bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek 
şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. 
Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce 
bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde 
doldurulması gerekmektedir. 


- 133 -


ASM
M


M
O 


 







YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


•Ceza Uygulaması 


Bildirimlerin Süresinde Verilmemesi, Eksik Veya Yanıltıcı 
Bildirimde Bulunulması 


Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya 
yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem 
uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs 
bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük 
cezası kesilecektir. 


Ba-Bs formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya 
yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler için 1.300.- TL özel usulsüzlük 
cezası uygulanacaktır. 


Düzeltme Amacıyla Verilen Bildirimler  
Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde 


herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan 
düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem 
yapılacaktır.    


Düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan itibaren; 
İlk on gün içinde verilen formlar için ceza uygulanmaz. 
Takip eden onbeş gün içinde verilen formlar için 260.- TL, 
Sonrası verilen formlar için 1.300.- TL. özel usulsüzlük cezası 


uygulanacaktır. 


- 134 -


ASM
M


M
O 


 







YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER  
(7/A – 7/B Seçeneği)  


2014 faaliyet döneminde aktif toplamı 2.221.800.- TL’nı veya net 
satışları toplamı 4.443.600.- TL’nı aşan mükelleflerin  faaliyet konularına 
göre aşağıda yer alan maliyet hesaplarını kullanmaları zorunludur. (Muh. 
Uyg. Tebliği Sıra No: 10) 


2015 Faaliyet Döneminde Kullanılacak Maliyet Hesapları 
Faaliyet Konuları Maliyet Hesapları 


 Üretim İşletmeleri  7/A Seçeneği  
 Hizmet İşletmeleri  7/A Seçeneği 
 Ticaret İşletmeleri  İsteğe Bağlı / Alternatif 7/A 


Aktif ve net satışlar toplamları yukarıda belirtilen rakamların 
altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları ne 
olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu değildir. Bu 
işletmeler 7/A ve 7/B seçeneğinden herhangi birini tercih edebilirler. 
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MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (M.T.V.K. Madde: 10) 


(01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) 
(Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 45) 


A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi  


Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler 
aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 


( I ) Sayılı Tarife 


Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 


Motor Silindir Hacmi 
(cm3) 


1 – 3  
yaş 


4 – 6  
yaş 


7 – 11  
yaş 


12 - 15 
yaş 


16 ve 
yuk. 
Yaş 


1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 
1300 cm3 ve aşağısı  591 412 231 175 63 
1301 - 1600 cm3 e kadar  945 709 412 291 112 
1601 - 1800 cm3 e kadar  1.667 1.304 768 469 182 
1801 - 2000 cm3 e kadar  2.626 2.024 1.189 709 280 
2001 - 2500 cm3 e kadar  3.939 2.860 1.787 1.068 423 
2501 - 3000 cm3 e kadar  5.491 4.777 2.985 1.607 591 
3001 - 3500 cm3 e kadar  8.362 7.524 4.533 2.263 831 
3501 - 4000 cm3  e kadar  13.147 11.352 6.686 2.985 1.189 
4001 cm3 ve yukarısı  21.516 16.135 9.556 4.296 1.667,00 
2) Motosikletler 
  100 - 250 cm3’e kadar  112 85 63 40 17 
  251 - 650 cm3’e kadar  231 175 112 63 40 
  651 - 1200  cm3’e kadar  591 352 175 112 63 
1201 cm3 ve yukarısı  1.429 945 591 469 231 
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B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi  


(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, 
aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 


( II ) Sayılı Tarife 


Taşıt Cinsi ve 
Oturma Yeri / Azami 


Toplam Ağırlık 


Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı 
(TL) 


1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı 
yaş 


1) Minibüs 709 469 231 
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 
 1900 cm3 ve aşağısı 945 591 352 
 1901 cm3 ve yukarısı 1.429 945 591 
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 
 25 kişiye kadar 1.787 1.068 469 
 26 - 35 kişiye kadar 2.143 1.787 709 
 36-45 kişiye kadar 2.384 2.024 945 
 46 kişi ve yukarısı   2.860 2.384 1.429 
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık 
  1.500  kg.’a kadar 637 423 209 
  1.501 - 3.500 kg’a 
kadar 1.286 746 423 
  3.501 - 5.000 kg’a 
kadar 1.930 1.607 637 
  5.001 - 10.000 kg’a 
kadar 2.143 1.821 855 
 10.001 - 20.000 kg’a 
kadar 2.574 2.143 1.286 
 20.001  kg ve yukarısı  3.220 2.574 1.497 
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C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi  


Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar 
hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 


(IV) Sayılı Tarife 


Taşıt Cinsi ve Azami 
Kalkış Ağırlığı 


Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı 
(TL) 


1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve 
yuk.yaş 


Uçak ve helikopterler 
1.150 kg’a kadar 11.950 9.556 7.167 5.732 
1.151- 1.800 kg.’a kadar 17.929 14.339 10.755 8.603 
1.801 - 3.000 kg.’a kadar 23.907 19.125 14.339 11.473 
3.001 - 5.000 kg.’a kadar 29.887 23.907 17.929 14.339 
5.001 - 10.000 kg.’a 
kadar 35.865 28.691 21.516 17.211 
10.001 - 20.000 kg.’a 
kadar 41.844 33.474 25.102 20.077 
20.001 kg. ve yukarısı 47.821 38.254 28.691 22.952 


197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  tarafından tutulan sivil 
hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve 
tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi 
tutarları yüzde 25 oranında uygulanır 
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ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ 
BULUNMAYAN MÜKELLEFLER 


- Gazete  satışı 1 Seri No’lu Tebliğ 


- Oda ve yatak kiralanması şeklinde otelcilik ve 
pansiyonculuk faaliyetleri 


 
1 Seri No’lu Tebliğ 


- Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri 2 Seri No’lu Tebliğ 


- PTT hizmetleri 2 Seri No’lu Tebliğ 
- Kara, hava, deniz ve demiryolu ile yapılan yolcu ve 
yük giriş bileti karşılığında 
verilen hizmetler 2 Seri No’lu Tebliğ 


- Eğitim öğretim ve kreş hizmetleri 2 Seri No’lu Tebliğ 


- Spor toto, milli piyango, at yarışları, müşterek bahis 
işletmeleri 


 
2 Seri No’lu Tebliğ 


- Elektrik, su, havagazı işletmeleri 2 Seri No’lu Tebliğ 
- Satışlarının  tamamı  Vergi  Usul  Kanunu’nun  
232’nci  maddede  belirtilen  ve fatura kullanılması 
zorunlu olan satışlar niteliğinde bulunanların fiilen 
cihaz kullanmak  suretiyle  belgelendirmeleri  gereken  
bir  işlemin  olmaması  sebebiyle ödeme kaydedici cihaz 
kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. (Örnek: 
otomobil alım satımı, apartman inşa edip daire 
satanlar) 


 
 
 
4 Seri No’lu Tebliğ 


- Tarım alet ve makinalarının satışı, (ayrıca yedek 
parça satılmaması şartıyla 


 
12 Seri No’lu Tebliğ 


- Posta pulu, telefon jetonu ve 3468 sayılı kanuna göre 
verilen ruhsat teskeresine dayanılarak yapılan pul ve 
kıymetli kağıtların satışı. 


 
12 Seri No’lu Tebliğ 


- Şehiriçi toplu taşımacılıkta kullanılan abonman 12 Seri No’lu Tebliğ 
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biletlerinin satışı 


- Elektrik su havagazı ve kalorifer tesisatçılığı faaliyeti 
(aynı zamanda tesisat 
malzemeleri satışını da yapanlar hariç) 12 Seri No’lu Tebliğ 


- Terzilik faaliyeti (aynı anda kumaş ticaretinde 
bulunanlar hariç) 


 
12 Seri No’lu Tebliğ 


- Marangozlar (mobilyacılar hariç tutulmak şartıyla, 
ağacı bilfiil işleyerek eşya haline getirip satanlar ile 
ağaçtan yapılan deniz taşıtlarının onarım işleri ile 
uğraşanlar) 


 
 
23 Seri No’lu Tebliğ 


- Mermerciler (süs eşyaları hariç tutulmak şartıyla 
mermeri işleyerek satanlar) 


 
23 Seri No’lu Tebliğ 


- Yorgancılar ve hallaçlar (aynı zamanda yorgan alım 
satımı yapanlar hariç) 


 
23 Seri No’lu Tebliğ 


- 195 sayılı Kanun’a göre ilan yayınlama hakkı kazanan 
gazeteler ile bu gazetelerin  basımını  yapan  matbaa  
işletmecileri  (Perakende  olarak  kitap,  matbu evrak, 
kartvizit, düğün davetiyesi ve benzeri şeylerin basım ve 
satışını yapanlar hariç) 


 
 
38 Seri No’lu Tebliğ 


- Sanat ürünlerinin satışı ile uğraşan sanat galerileri 38 Seri No’lu Tebliğ 
- Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkarları 
(motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ile ilgili 
uğraşanlardan) 


 
38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto boya ve kaportacılar 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto şase, damper ve karoser tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto motor yenileme (rektefiye) işi ile uğraşanlar 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto sibop yuva taşlamacıları ve motor dikişçileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- 140 -


ASM
M


M
O 


 







YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


- Oto döşemecileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto elektrik, bobinaj ve kilometre tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto eksoz ve kaynakçıları 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto fren tamircileri ile conta ve balatacıları 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto makas tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto rot balans tamircileri ve far ayarcıları, 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto radyatör ve kalorifer tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto mazot pompa ayar ve enjektör tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto camcıları, 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto motor ve karbüratör tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto lastik, jant düzeltme ve kriko tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto devirdaim tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto ziftlemecileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Traktör tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Motosiklet, mobilet ve triportör tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- İş makinaları, zirai aletler ve hidrolik tamircileri 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto nikelajcıları, 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto kilit ve yay tamircileri, 38 Seri No’lu Tebliğ 
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- Oto plakacıları 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto mazot ve benzin depoları tamircileri, 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto akü tamircileri. 38 Seri No’lu Tebliğ 


- Elektrik bağlantısı olmayan ekmek büfeleri 2001/2 İç Genelge 
- Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan tabipler 
(diş, kulak, burun-boğaz, göz doktoru gibi)  43 Seri No’lu Tebliğ 
-  Elektrikli,  elektronik  ve  mekanik  ev  aletlerinin  
bakım  ve  onarımı  işi  ile uğraşanlar (ayrıca yedek 
parça satışı yapılmaması şartıyla) 


 
43 Seri No’lu Tebliğ 


- Oto komisyoncuları (motorlu kara taşıtlarının alımı-
satımı kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler) 


 
43 Seri No’lu Tebliğ 


- Nakliye komisyoncuları 46 Seri No’lu Tebliğ 


- Plastik doğramacılar 46 Seri No’lu Tebliğ 


- Mobilyacılar 46 Seri No’lu Tebliğ 
Ağaç işleriyle uğraşanlardan 
- Keresteciler, 
- Doğramacılar 
- Dülgerler 
- İskeletçiler (sandalye koltuk vb) 
- Döşemeciler 
- Hızarcılar ve bıçkıcılar, 
- Sandıkçılar ve ambalajcılar, 
- Oymacı, tornacı ve ağaç oyuncakçıları 
- Parkeciler 
- Cilacı, lakeci, polyesterciler, 
- Aksesuarcılar, (sehpa, zigon sehpa, tv sehpası, abajur 
vb) 
- Dekorasyoncular, 
- Karasörcüler, (at arabası, römork, kamyon) 
- Elek kasnağı, askı, makara, mandal ve bastoncular, 


49 Seri No’lu Tebliğ 
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- Sepetçiler ve sapçılar 
- Mobilya imalat ve satıcıları (plastik ve sair 
maddelerden mobilya eşyası imal eden ve satanlar 
dahil) 
- Mahrukatçılar 


 


- Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar, (yol su, 
kanalizasyon, kuyu açma, harfiyat, duvar örülmesi, 
sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, 
karo ve fayans işleri, cam takılması, her türlü  doğrama  
işleri,  parke  döşemesi,  çevre  düzeni ve benzer işler) 


 
 
49 Seri No’lu Tebliğ 


- Radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri basın ve 
yayın araçları ile ilan ve reklamcılık faaliyetleri ile 
iştigal edenler. 


 
49 Seri No’lu Tebliğ 


- Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı 
müşterilerine hizmet veren otel, 
motel ve pansiyon işletmecileri 49 Seri No’lu Tebliğ 
- 195 sayılı kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ilan ve 
reklam prodüktörleri 
(ilan ve reklam ajansları) 49 Seri No’lu Tebliğ 
- 7397 sayılı kanunda geçen sigorta ve reasürans 
şirketleri, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti 
yapanlar ile bu kanun kapsamına giren konularda 
faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar (sigorta şirketleri ve 
sigorta acenteleri vb) 


 
 
49 Seri No’lu Tebliğ 


- 1618 sayılı kanuna göre kurulan seyahat acenteleri 49 Seri No’lu Tebliğ 
- Pazar takibi suretiyle iş yapanlar. Hazine ve dış 
ticaret müsteşarlığınca döviz alım-satımına yetkili 
kılınan müessese ve kurumlar 


 
49 Seri No’lu Tebliğ 


-  Satışlarını  Adisyon  Tipi  Perakende  Satış  Fişi  ile  
belgelendirmek  isteyen 
Kahvehane ve çay ocağı işletmeleri 


209 Sıra No’lu VUK 
Genel Tebliği 


- Demirciler: Tornacı, tesfiyeci, frezeci ve kaynakçılar 
dahil süs eşyası yapanlar hariç olmak üzere demir ve 
demirden mamül maddeleri sıcak veya soğuk olarak 
dövmek, doğramak, kaynak yapmak veya sair şekilde 
işlemek suretiyle faaliyet gösterenler. 


 
206 Sıra No’lu VUK 
Genel Tebliği 
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- Alüminyum doğramcılar: Alüminyumu kesmek, 
bükmek veya sair şekilde bilfiil 
işleyerek eşya haline getirip satanlar. 


206 Sıra No’lu VUK 
Genel Tebliği 


- İnşaat müteahhitleri: Gayrimenkul alım, satım ve 
inşaa işleri ile uğraşanlar 


206 Sıra No’lu VUK 
Genel Tebliği 


- Emlak komisyoncuları: Gayrimenkullerin alım, satım 
ve kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler 


206 Sıra No’lu VUK 
Genel Tebliği 


- Yılda en fazla 4 ay faaliyet gösteren tasirhaneler, 
- 5957  (eski  80)  sayılı Hal Kanunu’na tabi  olanların  
bu Kanun kapsamındaki satışları 


1991/3 ve 4 Seri 
No’lu  ÖKC İç 
Genelgeleri 


- Reklam grafikerleri (serigrafi dahil) tabelacılar, grafik 
ve tabela ressamları, ışıklı- ışıksız reklam panosu ve 
tabelacıları ile ışıklı ışıksız reklam panosu ve tabela 
montajcılarının ödeme kaydedici cihaz kullanmayı 
gerektiren bir başka işi birlikte yapmamaları, satışları 
ve hizmet ifalarını Vergi Usul Kanunu’na göre fatura 
ile belgelendirmeleri şartıyla. 


 
 
1997/2 Seri No’lu 
ÖKC İç Genelgesi 


- Yeminli mali müşavir, avukat, mimar, mühendis, 
doktor gibi kişilerin serbest meslek erbabı olmaları 
sebebiyle 3100 sayılı Kanun kapsamına 
girmediklerinden ödeme kaydedici cihazları kullanma 
mecburiyetleri bulunmamaktadır. 


 
2001/1 Seri No’lu 
ÖKC İç Genelgesi 


- 144 -


ASM
M


M
O 


 







YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


ÖDEME VE TAHSİLATLARDA TEVSİK ZORUNLULUĞU (G.V.K. 
Madde: 257/2) 


İşyeri,  Konut Kirası Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu 
(G.V.K. Genel Tebliği Seri No: 268) 


-Konutlarda; her bir konut için aylık 500.- TL ve üzeri kira geliri elde 
edenlerin, 


-İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların; 
Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf 


Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi 
zorunludur. 


•Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni 
Bankalarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri 


yanında banka veya PTT aracı kılınarak, para yatırma veya havale, çek veya 
kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler 
karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu 
belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri 
üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda sayılacaktır. 


•Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler 
- Her bir konut için aylık tutarı 500.- TL' nin altındaki konut kira 


geliri,  
- Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin 


tahsilatlar,  
- Ayni olarak yapılan ödemeler, 
tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmamaktadır. 


Mal ve Hizmet Bedeli Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu 
(V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 332) 


Mükellefler ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet 
bedeli olarak yapacakları 8.000.- TL’nı aşan tahsilat ve ödemelerinin banka, 
özel finans kurumu veya PTT aracılığıyla yapıldığını tevsik etmek 
zorundadır. 


•Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı 
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına; birinci ve 


ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak 
zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi 
aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de 
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mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 
tahsilat ve ödemeleri girmektedir. 


•Tahsilat ve Ödemelerin Yapılacağı Aracı Kurumlar 
Tevsik zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödemeler banka, özel finans 


kurumları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, (PTT)  
aracılığıyla yapılacaktır. 


Yukarıda belirtilen kurumlar aracı kılınmak suretiyle; havale, çek, 
kredi kartı ve bu kurumlar aracılığıyla tahsil edilen senetler gibi bankacılık 
araçları kullanılarak yapılan ödemeler ve tahsilatlar karşılığında dekont 
veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden tevsik edilmiş sayılacaktır. 
Banka ve özel finans kurumlarının internet şubeleri üzerinden yapılan 
işlemlerde aynı kapsamdadır. 


Tevsik Zorunluluğuna Uymayanlara Ceza Uygulaması  
Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan 


hüküm uyarınca, mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara 
uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 


 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta 
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara 
kesilecek ceza, 2015 yılı için;  


- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300.- 
TL'den, 


- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 
tespit edilenler hakkında 660.- TL'den, 


- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330.- TL'den  
az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir. 
Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının 


toplamı 1.060.000.- TL’yi geçemez. 
Ayrıca, mükellefler arası ticari işlemlerde birinin tahsilatı diğerinin 


ödemesi olacağından özel usulsüzlük cezası her iki mükellef için de 
uygulanacaktır. 
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ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI  (Gid. V.K. 
Madde:39)  


(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) 
(Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 11) Oran 
a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği 


kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, 
nakil ve haberleşme hizmetleri…………………….……..……….. % 25 


b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve 
kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmet verenlerin bu 
hizmetleri……………………………………………….……………. % 15 


c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis 
sağlayıcılığı hizmeti…………………….…………..…………..…. % 5 


d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer 
elektronik haberleşme hizmetleri……………………………..…. % 15 
oranında vergiye tabidir. 


(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya 
birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran 
üzerinden vergilendirilir. 


Tutar 
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör 


değişiklikleri hariç) ………………………………….…………….. 44,00 TL 
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ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI 


Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve 
usul hükümlerine uyulmaması (V.U.K. Madde: 353)  


1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek 
makbuzu verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine 
uyulmaması, 


Verilmesi ve alınması icabeden Fatura, Gider Pusulası, 
Müstahsil Makbuzu ile  Serbest Meslek Makbuzlarının 
verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde 
gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu 
belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, 
her belge için 200.- Türk Lirası’ndan aşağı olmamak üzere bu 
belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının .. % 10'u 
nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 


Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin 
olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için 
kesilecek cezanın toplamı 106.000.- Türk Lirası’nı geçemez. 


2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve 
yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, ve benzeri evrak verilmemesi ile diğer 
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması, 


Perakende Satış Fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen 
fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma 
İrsaliyesi,  Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Maliye 
Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; 
düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, 
düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer 
verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti 
halinde her bir belge için ........................................................ 200 TL 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 


Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek özel 
usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 10.600.- 
Lirayı, bir takvim yılı içinde ise 106.000.- Türk Lirası’nı 
aşamaz. 


3- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek 
makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu 
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taşıma bileti alınmaması, 
232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı 


bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin Fatura, Gider 
Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, 
Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve 
yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde 
bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın 
beşte biri kadar ........................................................................ 40 TL 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 


Şu kadar ki bu cezanın kesilebilmesi için, belge 
alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar 
tarafından yapılması şarttır. Bu hükmün uygulanmasında 
belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana 
verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer. 


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


Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat 
defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt 
edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde 
bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin 
günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve 
incelemeye yetkili olanlara istenildiğinde ibraz edilmemesi 
halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha 
bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu 
zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için ....................... 200 TL 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 


5- (5228 sayılı Kanunun 60/1-b maddesiyle 31.07.2004 tarihinden 
geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) 


6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve 
mali tablolara  ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar 
programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması, 


Bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, 
tekdüzen hesap planına ve  mali tablolara ilişkin  usul ve 
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esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının 
üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara 
uymayanlara ..................................................................... 


4.800 TL 


özel usulsüzlük cezası kesilir. 


7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak 
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını 
kullanmaksızın işlem yapanlara, 


Bu kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca 
getirilen mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara her bir 
işlem için .................................................................................. 250 TL 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 


8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen 
yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine, 


Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya 
kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmelerine ...................... 770 TL  
özel usulsüzlük cezası kesilir. 


Ancak, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük 
cezasının toplamı 150.000.- TL’yi geçemez. 


9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma 
zorunluluğu getiren kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, 
belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere, 


4358 sayılı kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik 
numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve 
kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye 
Bakanlığı’nın belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, 
manyetik ortam, disket, mikro film, Mikro fiş gibi) ve 
zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında ............................. 1.060 TL 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 


Ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza 
kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler. 


10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel 
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayanlara, 
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 Bu kanunun 127’nci maddesinin (d) bendi uyarınca 
Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen 
durmayan aracın sahibi adına ………………………….……… 770 TL 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 


Bu maddede yazılı özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı  da 
meydana geldiğe takdirde bu ziyaın  gerektirdiği vergi cezaları ayrıca 
kesilir ve bu cezalar hakkında 336’ncı madde hükmü uygulanmaz. 


Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 


Damga Vergisinde (V.U.K. Madde: 355)  


Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş 
kağıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya 
örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kağıt için tahsil 
edilmeyen Damga Vergisi üzerinden; 


- Maktu vergilerde .......................................................... % 50 
- Nispi vergilerde ............................................................ % 10 


oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu madde 
kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezaları her bir kağıt 
için 1,70 Türk Lirasından az olamaz. 


Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde 
hükmüne uymayanlar için ceza (V.U.K. Mük. Madde:355)  


Zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarınca istenen bilgileri 
vermeyen, bilirkişiliği kabul ettikleri halde gerekli incelemeleri yapmayan,  


 Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili 
olanların isteyecekleri bilgileri vermeyen,  


Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve 
vergi dairesince devamlı bilgi verme kapsamında yazı ile istenecek bilgileri 
belli fasılalarla vermeyen,  


Ölüm vakalarını ve intikalleri bildirmeyen,  
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Defter ve belgeleri muhafaza süresi içinde yetkili makam ve 
memurların talebi doğrultusunda ibraz ve inceleme için ibraz etmeyen, 


Vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin 
tespiti sırasında; yetkili memura çalışma yeri gösterilmesi, lüzumu halinde 
işyerinin gezip görülmesinin sağlanması, inceleme ile ilgili her türlü izahat 
verilmesi, envanter yapılması halinde araç, gereç ve personeliyle bu 
işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli yardım ve kolaylığın sağlanması 
gibi ödevleri yerine getirmeyen, 


VUK’nun mükerrer 257 nci maddesi hükmü uyarınca Maliye 
Bakanlığı’nca getirilen zorunluluklara uymayan, (Kamu idare ve 
müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);       


1 - Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı 
hakkında ……………………………………………..…….……..... 1.300 TL 


2 - İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile 
kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında……….…….....   660 TL 


3 - Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında 
kalanlar hakkında........................................................................  330 TL 
özel usulsüzlük cezası kesilir.  


Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine 
getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin 
olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya 
defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin 
süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza 
hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak 
bildirilmesi şarttır.  


Ancak bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların 
Maliye Bakanlığınca yapılana düzenleyici idari işlemlerle duyurulması 
halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz. 


Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine 
getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri 
tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi 
halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak 
uygulanır.  


Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta 
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan 
mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan 
cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel 
usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında 
üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.  
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Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının 
toplamı 1.070.000.- TL’yi geçemez. 


Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen 
Beyannameler İçin Ceza Uygulaması; 


 Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 
gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 
oranında uygulanır. 


 Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 
birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi 
halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. 


Beyannamenin kanuni 
verilme süresinin sonundan 
başlayarak 


İlk 30 Gün 
İçinde 


verilmesi 


İkinci 30 
Gün 


İçinde 
verilmesi 


Sonrası 
verilmesi 


-Birinci sınıf tüccarlar ile 
serbest meslek erbabı hakkında…… 130 TL 260 TL 1.300 TL 


-İkinci sınıf tüccarlar, defter 
tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 
tespit edilenler hakkında……….…….. 66 TL 132 TL 660 TL 


-Yukarıda yazılı bulunanlar 
dışında kalanlar hakkında ..………... 33 TL 66 TL 330 TL 
özel usulsüzlük cezası uygulanır. 


Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda 
Verilen Bildirim Veya Formlar İçin Ceza Uygulaması; 


Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen ve kanuni 
süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim veya  formların,  
belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel 
usulsüzlük cezası kesilmez.  


Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken 
özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. 
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Bildirim veya formun 
düzeltme amacıyla kanuni verilme 
süresinin sonundan başlayarak 


İlk 10 Gün 
 İçinde 


verilmesi 


Takip 
Eden 15 


Gün İçinde 
Verilmesi 


Sonrası 
verilmesi 


-Birinci sınıf tüccarlar ile 
serbest meslek erbabı hakkında….. Ceza yok 260 TL 1.300 TL 


-İkinci sınıf tüccarlar, defter 
tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 
tespit edilenler hakkında…………... Ceza yok 132 TL 660 TL 


-Yukarıda yazılı bulunanlar 
dışında kalanlar hakkında…..….…. Ceza yok 66 TL 330 TL 
özel usulsüzlük cezası uygulanır. 


Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme 
mecburiyetine uymayanlara VUK. Mükerrer 355. maddeye göre ceza 
kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) 
numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi 
uyarınca ayrıca ceza kesilmeyecektir. 
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REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ ORANLARI  


(Vadelerine en çok 90 gün kalan senetler için) 


Dönemi T.C.M.B. Tebliği 
İşlem 


Reeskont % Avans % 
14.12.2014 – tarihinden 
itibaren 14.12.2014/29205 RG 9 10,50 


27.12.2013 – 13.12.2014 27.12.2013/28864 RG 10,25 11,75 


21.06.2013 – 26.12.2013 21.06.2013/28684 RG 9,50 11,00 
20.12.2012 – 20.06.2013 20.12.2011/28503 RG 13,50 13,75 
29.12.2011 – 19.12.2012 29.12.2011/28157 RG 17 17,75 
30.12.2010 – 28.12.2011 30.12.2010/27801 RG  14 15 
22.12.2009 – 29.12.2010 22.12.2009/27440 RG  15 16 
12.06.2009 - 21.12.2009 12.06.2009/27256 RG   18 19  
09.04.2009 - 11.06.2009 09.04.2009/27195 RG  19 20  
28.12.2007 - 08.04.2009   28.12.2007/26740 RG   25 27  
20.12.2006 - 27.12.2007   20.12.2006/26382 RG   27  29  
20.12.2005 - 19.12.2006   20.12.2005/26029 RG  23  25  
25.05.2005 - 19.12.2005   25.05.2005/25825 RG   28  30  
13.01.2005 - 24.05.2005   13.01.2005/25699 RG  32  35  
15.06.2004 - 12.01.2005 15.06.2004/25493 RG   38  42  
08.10.2003 - 14.06.2004 08.10.2003/25253 RG  43  48  
14.06.2003 - 07.10.2003 14.06.2003/25138 RG  50  57  
17.05.2002 - 13.06.2003 17.05.2002/24758 RG  55  64  


 Reeskont Tutarı = (Nominal Değer X Faiz Oranı X Gün Sayısı) / (36.000 + 
(Faiz oranı X Gün sayısı) 


Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas 
alacakları oran, avans işlemleri için belirlenen orandır. 


Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükellefler, borç senetlerini de 
reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.  
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SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN 
ÖDEMELERDE TEVKİFAT  (G.V.K. Geç. Madde : 72) 


1. 31.12.2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret 
ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda 
gelir vergisi tevkifatı yapılır. 


a. Lig usulüne tabi spor dallarında;  
1. En üst ligdekiler için, % 15 
2. En üst altı ligdekiler için, % 10 
3. Diğer liglerdekiler için, % 5 


b. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki 
sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara 
uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında 
yapılan ödemelerden, % 5 


2. Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında 
ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık 
beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla 
beyanname verilmesi halinde de bu gelirler 
beyannameye dahil edilmez. 
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TECİL FAİZİ ORANI (A.A.T.U.H.K. Madde: 48) 


Dönemi Tebliğler Aylık Yıllık 


21.10.2010 tarihinden geçerli 
olmak üzere 


(Tahsilat Genel Tebliği 
Seri: C Sıra No: 2) % 1 % 12 


21.11.2009 – 20.10.2010 
tarihleri arası 


(Tahsilat Genel Tebliği 
Seri: C Sıra No: 1) % 1,583 % 19 


28.04.2006 - 20.11.2009 
tarihleri arası 


(Tahsilat Genel Tebliği 
Sıra No : 438) %  2 %  24 


04.03.2005 - 27.04.2006 
tarihleri arası 


(Tahsilat Genel Tebliği 
Sıra No : 434) %  2,5 %  30 


12.11.2003 - 03.03.2005 
tarihleri arası 


(Tahsilat Genel Tebliği 
Sıra No : 429) % 3 % 36 


02.02.2002 - 11.11.2003 
tarihleri arası 


(Tahsilat Genel Tebliği 
Sıra No : 421) % 5 % 60 


31.03.2001 - 01.02.2002 
tarihleri arası 


(Tahsilat Genel Tebliği 
Sıra No : 416) % 6 % 72 


Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut 
haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor 
duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat 
gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı 
makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil 
olunabilir. 


Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın 
veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının 
gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme 
alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, 
ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.


- 157 -


ASM
M


M
O 







YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


USULSÜZLÜK  DERECELERİ (V.U.K Madde: 352) 


I. nci Derece Usulsüzlükler  
-Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması, 
-Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi 


birinin tutulmamış olması, 
-Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi 


incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya 
karışık olması, 


-Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre muhtar ve 
ihtiyar heyetlerince yapılan davette müddetinde icabet edilmemesi, 


-Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) 
uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı 
için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır.), 


-İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi; 
-Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik 


muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 
1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.), 


-Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı 
geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması, 


-Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342'nci maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması, 


II. nci Derece Usulsüzlükler  
- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan 


başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde 
verilmiş olması,  


-Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen 
bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması, 


-Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış 
olması (işe başlamayı bildirmek hariç). 


-Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği 
halde alınmamış olması, 


-Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik 
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muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış 
olması, 


-Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen 
belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer 
düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması, 


-Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak 
şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 
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USULSÜZLÜK CEZALARI (V.U.K. Madde: 352) 


Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları 


(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) 
(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) 


Mükellef Grupları 
Birinci Derece 
Usulsüzlükler 
İçin (TL) 


İkinci Derece 
Usulsüzlükler 
İçin (TL) 


1 - Sermaye Şirketleri 120,00 66,00 


2 - 
Sermaye şirketleri dışında kalan 
birinci sınıf tüccar ve serbest meslek 
erbabı   77,00 39,00 


3 - İkinci sınıf tüccarlar 39,00 18,00 


4 - 
Yukarıdakiler dışında kalıp 
beyanname usulüyle gelir vergisine 
tabi olanlar 18,00 10,60 


5 - Kazancı basit usulde tespit edilenler 10,60 4,80 
6 - Gelir vergisinden muaf esnaf 4,80 2,60 


-Bu cetvel de mükellef grubu: Gelir, Kurumlar Vergilerinden başka, 
Gider, İstihlak İşletme ve Dış Seyahat Harcamaları Vergilerine ait 
usulsüzlükler hakkında da esas tutulur. 


-Emlak Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Veraset ve İntikal Vergisi, 
Taşıt Alım ve Motorlu Taşıtlar Vergilerine ait usulsüzlükler ile Damga 
Vergisinin, beyanname verilmek suretiyle ödeneceği hallerde 
beyannamenin süresinde verilmemesine ilişkin usulsüzlükler bu cetvelin 
mükellef grupları sütununun 3'üncü sırasında göre cezalandırılır. 


-Emlak vergisine ait usulsüzlükler, bu cetvelin mükellef grupları 
sütununun 3'üncü sırasına göre  cezalandırılır. 


-Kamu İdare ve müesseseleri ile dernek ve vakıfların yaptıkları 
usulsüzlükler (Bunların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler hariç) bu 
cetvelin mükellef grupları sütununun 3'üncü sırasına göre cezalandırılır. 


-Yukarıdakiler dışında kalan diğer vergi, resim ve harçlara ait 
usulsüzlükler bu cetvelin mükellef grupları sütununun 4'üncü sırasına göre 
cezalandırılır.  
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ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI (G.V.K. Madde:23/8) 


Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan 
menfaatler (2014 takvim yılında uygulanmak üzere işverenlerce, işyerinde 
veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir 
günlük yemek bedelinin (*) 13.- Lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin 
yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin 
bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli 
olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret 
olarak vergilendirilir.) 


(*) (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 287) 


Yıl BKK – Genel Tebliğ Tutar 
2013 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 285 12,00 TL 
2013 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 284 12,00 TL 
2012 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 280 11,70 TL 
2011 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 278 10,70 TL 
2010 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No : 273 10,00 TL 
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VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ (V.İ.V.K. Madde:16) 


(01.01.2015  tarihinden itibaren meydana gelen intikallerde uygulanmak üzere) 


(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:46) 


Matrah 


Veraset 
Yoluyla 


İntikallerde 
Vergi Oranı 


İvazsız 
İntikallerde 
Vergi Oranı 


İlk 200.000 TL için % 1 % 10 
Sonra gelen 480.000 TL için % 3 % 15 
Sonra gelen 1,060.000 TL için % 5 % 20 
Sonra gelen 1.900.000 TL için  % 7 % 25 
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan 


bölümü için  10 30 


Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat 
edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde 
vergi, ivazsız intikaller ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı 
uygulanarak hesaplanır.  


5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel 
kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran 
%10 olarak uygulanır.  İkramiyenin aynı olarak ödenmesi halinde, fatura 
değeri esas alınır. 
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VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN 
TUTARLAR (V.İ.V.K. Madde:4) 


(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) 
(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:46) 


Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. 
Tutar 


a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile 
murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza 
edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;  


b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet 
eden miras hissesinde ………….……………………………….. 161.097.- 


Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras 
hissesinde  ……………………….………...……………………... 322.392.- TL 


c) Örf ve adete göre verilmesi mütad bulunan 
hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar 
(Gayrimenkuller hariç);  


ç) Bilümum sadakalar;  
d) İvazsız surette meydana gelen 


intikallerde……………………………………………………..... 3.711.- TL 
e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve 


çekilişler ile 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans 
oyunlarında kazanılan ikramiyelerde.................................... 3.711.- TL 


f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların 
statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları 
yardımlar;  


g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi 
müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli 
sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere 
bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul 
ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış 
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve 
harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel bayiilerinden ödenen paralar;  


h) Harpte veya eşkıya müsademelerinde,manevra ve talimler 
esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay 
ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet 
mensuplarının füru ve karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bütün 
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mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;  
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan 


hibelerde bağışlananın bağışlayandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu 
eden hibe edilmiş mallar;  


j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç 
olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (kuru mülkiyet 
halinde kaldığı müddetçe.);  


k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu 
için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.  


l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili 
kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka satışından elde edilen 
paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.  


m) (Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler 
bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve 
yardımlar.  


n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal 
yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.  
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VERGİ LEVHASININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI 
(V.U.K. Madde: 5) 


(V.U.K. Genel Tebliği Sıra No:408) 


Gelir Vergisi mükellefleri  (kazancı basit usulde tespit edilenler 
dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi 
tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını 
gösteren levhayı almak zorundadırlar.  


• Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar 
Gelir Vergisinde 
 Ticari kazanç sahipleri,  
 Zirai kazanç sahipleri (GVK’nun 52 nci maddesinin altıncı 


fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar),  
 Serbest meslek erbabı, 
 Adi Ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki 


işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve 
bulundurulacaktır. 


Kurumlar Vergisinde 
 Anonim şirketler, 
 Limited şirketler, 
 Eshamlı komandit şirketler,     


• Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler 
Mükellefin; 
 Adı ve soyadı,  
 Ticaret ünvanı, 
 İş yeri adresi, 
 Vergi kimlik numarası, 
 Bağlı bulunduğu vergi dairesi, 
 Vergi türü, 
 İşe başlama tarihi, 
 Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü, 
 Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde), 
 Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait 


olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler, 
 Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek 


onay kodu, 


• Vergi Levhasının Alınma Süresi 
Vergi levhası alma mecburiyetinde olan mükellefler her yıl Mayıs 


ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara 
isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. 
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Mükellefler, vergi levhalarını internet vergi dairesinden bizzat 
kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan 
serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali 
müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için 
(Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar 
vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs 
günü sonuna kadar yazdıracaklardır. 


Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan 
mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde 
internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi 
dairesi aracılığıyla alacaklardır. 


Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermiş olan mükellefler, 
beyanname verilmesini müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için 
hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını kendileri 
oluşturarak yazdıracaklardır. Beyanname verilme tarihinin kanuni 
süresinden sonra ancak 31 Mayıstan evvel olması halinde ise mükelleflerin 
internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak 
suretiyle vergi levhalarını bu tarihe kadar yazdırabileceklerdir. 


Özel hesap dönemine tabi mükellefler vergi levhalarını beyanname 
verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi 
dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri 
oluşturarak yazdıracaklardır. 


Mükellefler vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu 
tespit etmeleri halinde derhal bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne bir 
dilekçeyle başvurmak suretiyle söz konusu hatanın düzeltilmesini talep 
edecekler, düzeltmeyi müteakip yeni vergi levhasını internet vergi 
dairesinden oluşturup yazdıracaklardır. 


•Vergi Levhasının Asılması Veya Yayımlanması 
Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen 


mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web 
sitelerinde yayımlayabilirler.          


• Vergi Levhasının Bulundurulacağı Yerler 
Vergi levhası iş yerlerinin;  
 Merkezlerinde,  
 Şubelerinde,  
 Satış mağazalarında,  
 Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım 


işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,  
 Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret 


karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş 
kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası 
bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) 
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yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. 
Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan 


mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi 
levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı 
alabileceklerdir. 


• Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi 
Mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi 


dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi 
levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü 
kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.   


•Vergi Levhasını Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler 
Hakkında Uygulanacak Ceza 


Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan 
mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları 
yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının 
tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü 
maddesinin (4) numaralı bendine istinaden (2015 yılı için 200.- TL) özel 
usulsüzlük cezası kesilir.  
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YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE  TASDİK ETTİRİLMESİ 
ZORUNLU İŞLEMLER (37 No.lu Genel Tebliğ) 


(2015 takvim yılında uygulanmak üzere) 
TUTAR  


• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin 
Kapsamında Yapılan Teslimlerden Doğan Katma Değer 
Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………………………. 448.000 TL 


 (1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma 
Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan)  


(Vergilendirme dönemleri itibariyle) 


• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan 
İstisnalarla İlgili İşlemlerde …………………….………… 233.000 TL 


(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen) 


• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili 
Katma Değer Vergisi İadesi işlemlerinde ………………… 448.000 TL 


(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma 
Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan) 


 (Vergilendirme dönemleri itibariyle) 


•Araçlar, Petrol Aramaları  ve Teşvik Belgeli 
Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde ……………………… 448.000 TL 


 (8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma 
Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan) 


 (Vergilendirme dönemleri itibariyle) 


• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili 
İade İşlemlerinde …………………………………………… 893.000 TL 


(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma 
Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan) 


 (Vergilendirme dönemleri itibariyle) 


• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla 
İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde 117.000 TL 
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………………….………………………………………………. 
 (15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma 


Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan) 


•Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer 
Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………….……………   448.000 TL 


 (19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma 
Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan)  
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YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (V.U.K. Mük. Madde: 298)  


Yıl Genel Tebliğler Oran 


2014 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 441) % 10,11 
2013 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 430) % 3,93 
2012 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 419) % 7,80 
2011 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 401) % 10,26 
2010 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 401) % 7,7 
2009 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 392) % 2,2 
2008 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 387) % 12 
2007 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 377) % 7,2 
2006 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 363) % 7,8 
2005 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 353) % 9,8 
2004 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 341) % 11,2 
2003 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 325) % 28,5 
2002 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 310) % 59 
2001 (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 301) % 53,2 
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YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ 


Beyan/Bildirim Verilme Süresi Ödeme Süresi 


Aylık Prim ve Hizmet 
Belgesi 


İzleyen ayın 23. Günü Belgenin verildiği 
ayın sonuna kadar 


Ba-Bs Formları İzleyen ayın sonuna 
kadar 


- 


Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi 
(BSMV)  


İzleyen ayın 15. günü  Beyanname verme 
süresi içinde  


Basit Usulde Gelir 
Vergisi  


Gelirin sadece basit 
usulde tespit edilen 
ticari kazançlardan 
ibaret olması halinde 
izleyen yılın Şubat 
ayının başından yirmi 
beşinci günü 
akşamına kadar,  


I. taksit Şubat ayı 
sonuna kadar, 


II.taksit Haziran ayı 
sonuna kadar 


Damga Vergisi  
Sürekli Damga Vergisi 
Mükellefiyeti Bulunanlar; 
(İstihkaktan kesinti 
suretiyle tahsil edilen) 


İzleyen ayın 23. Günü,  Beyanname verilen 
ayın 26.günü 


Sürekli Damga Vergisi 
mükellefiyeti 
bulunmayanlar; 


Damga Vergisi’ne tabi 
kâğıdın düzenlendiği 
tarihi izleyen 15 gün 
içinde,  


Beyanname verme 
süresi içinde   


Geçici Vergi 3 Aylık dönemi 
izleyen 2. ayın 14. 
günü sonuna kadar  


3 Aylık dönemi 
izleyen 2. ayın 17. 
günü sonuna kadar  


I.dönem 14 Mayıs, 
II. dönem 14 Ağustos, 
III. dönem 14 Kasım, 
IV. dönem 14 Şubat.  


I. dönem 17 Mayıs,  
II. dönem 17 Ağustos, 
III. dönem 17 Kasım,  
IV. dönem 17 Şubat.  


Gelir Vergisi Bir takvim yılına ait 
beyanname izleyen 
yılın Mart ayının 
başından yirmi 
beşinci günü 


I.Taksit Mart ayı 
sonuna kadar,  


II.Taksit Temmuz ayı 
sonuna kadar 
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akşamına kadar, 
Takvim yılı içinde 
memleketi terk 
edenlerin 
beyannameleri 
memleketi terkten 
önce gelen 15 gün, 
ölüm halinde ölüm 
tarihinden itibaren 4 
ay içinde, 


Verilme süreleri 
içerisinde 


Katma Değer Vergisi  İzleyen ayın 24. günü  Beyanname verilen 
ayın 26. Günü 


Kurumlar Vergisi Beyanname, hesap 
döneminin kapandığı 
ayı izleyen dördüncü 
ayın birinci gününden 
yirmi beşinci günü 
akşamına kadar,  
Tarhiyatın 
muhatabının 
Türkiye'yi terk etmesi 
halinde ise ülkeyi terk 
etmesinden önceki on 
beş gün içinde, 


Kurumlar vergisi, 
beyannamenin 
verildiği ayın sonuna 
kadar 


Muhtasar Beyanname 
(Aylık)  


İzleyen ayın 23. günü  Beyanname verilen 
ayın 26. Günü 


Muhtasar Beyanname 
(Üç Aylık)  


3 aylık dönemi izleyen 
ayın 23. günü  


Beyanname verilen 
ayın 26. Günü 


23 Ocak, 23 Nisan, 23 
Temmuz, 23 Ekim.  


Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV)  


 I. Sayılı Listedeki 
Mallar: İlk 15 gün için 
aynı ayın 25'i, ikinci 
15 gün için ertesi ayın 
10'u,  
 II. Sayılı Listedeki 
Kayıt ve Tescile Tabi 
olmayan mallar ile III 
ve IV sayılı listedeki 


Beyanname verme 
süresi içinde   
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
VERGİ 


malların teslimini 
izleyen ayın 15. günü 
akşamına kadar,  
II. Sayılı Listedeki 
kayıt ve tescile tabi 
mallar için işlemlerin 
tamamlanmasından 
önce,  


Özel İletişim Vergisi  İzleyen ayın 15. günü  Beyanname verme 
süresi içinde   


Şans Oyunları Vergisi  İzleyen ayın 20. günü  Beyanname verme 
süresi içinde   
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		VERGİ MEVZUATI

		AMORTİSMAN

		Amortisman Konusu

		Amortisman Ayırma Şartları

		Amortisman Uygulama Süresi

		Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli

		Amortisman Oranları

		Amortisman Oranları Listesi



		ARİZİ KAZANÇLAR

		Vergiye Tabi Arızi Kazançlar

		Arızi Kazançların Safi Miktarının Hesaplanması

		Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı



		ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

		Asgari Geçim İndirimi uygulaması

		İndiriminin Hesaplanmasına Esas Alınacak Oranlar

		2015 Yılı Asgari Geçim İndirimini Tablosu



		BASİT USULDE VERGİLENDİRME

		Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

		Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

		Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler



		BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU

		İmzalatma Kapsamındaki Mükellefler

		İmzalatma Kapsamı Dışında Kalan Mükellefler

		İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler

		İmzalatma Kapsamı Dışındaki Beyannameler



		BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR

		Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi

		Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Pişmanlıkla Verilmesi

		Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler



		BİLDİRİM SÜRELERİ

		BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER

		ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

		Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

		İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

		İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması



		DAMGA VERGİSİ ORANLARI

		Akitlerle ilgili kağıtlar

		Kararlar ve mazbatalar

		Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

		Makbuzlar ve diğer kağıtlar



		DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR

		Resmi işlerle ilgili kağıtlar

		Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar

		İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar

		Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar

		Kurumlarla ilgili kağıtlar



		DAVA AÇMA SÜRELERİ

		Dava Konusu

		Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme

		Dava dilekçesi, savunmalar ile davalara ilişkin belgelerin verileceğiyerler

		Yürütmenin durdurulması;



		DEFTER TUTMA

		Defter Tutma Hadleri

		Defter Tutma Mükellefiyeti

		Çiftçilerde Defter Tutma Ölçüleri

		Defterlerin Tasdik Zamanı

		Defterlerin Tasdik Makamı

		Ticaret Sicili Tasdiknamesi İbraz Zorunluluğu

		Defterlerin Tasdiki

		Açılış Onayı

		Kapanış Onayı

		Onay Yenileme





		DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI

		Mal ve Hakların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

		Safi Değer Artışı Kazancının Hesaplanması

		Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı



		DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

		EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

		EMLAK VERGİSİ ORANLARI

		EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI

		ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI

		FATURA DÜZENLEME SINIRI

		GAYRİMENKUL ALIM / SATIM İŞLERİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER

		Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi

		Değer Artışı Kazancının Beyanı

		Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı

		Gayrimenkul Alım - Satım İşleminde KDV

		Gayrimenkul Alım - Satım İşleminde Tapu Harcı

		Emlak Vergisi - Bildirim



		GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA İSTİSNA

		GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA VERGİ TEVKİFATI

		GECİKME ZAMMI – GECİKME FAİZİ – PİŞMANLIK ZAMMI

		Gecikme Zammı

		Gecikme Faizi

		Pişmanlık Zammı



		GEÇİCİ VERGİ

		Geçici Verginin Mükellefleri

		Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar

		Geçici Vergi Oranı

		Vergilendirme Dönemleri

		Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti

		Geçici Vergini Eksik Beyanı ve Sonuçları

		Geçici Verginin Mahsubu

		Geçici Verginin İadesi



		GELİR VERGİSİ TARİFESİ

		2015 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife

		2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife

		2013 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife

		2012 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife

		2011 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife

		2010 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Tarife



		GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

		GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI

		Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler

		Beyannamenin Verilmesi, Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi

		Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler



		GELİR VERGİSİ BEYANINDA DİĞER İNDİRİMLER

		Hayat/Şahıs Sigorta Primleri

		Eğitim ve Sağlık Harcamaları

		Engellilik İndirimi

		Bağış ve Yardımlar

		Sponsorluk Harcamaları

		Doğal Afetlerle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar

		Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine MakbuzKarşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar

		Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar



		HARCIRAHLAR

		Yurt İçi Harcırahlar

		Yurt Dışı Harcırahlar



		HARÇ TARİFELERİ

		Yargı Harçları - (1) Sayılı Tarife

		Noter Harçları - (2) Sayılı Tarife

		Vergi Yargısı Harçları - (3) Sayılı Tarife

		Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar - (4) Sayılı Tarife

		Konsolosluk Harçları - (5) Sayılı Tarife

		Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları veYabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları - (6) Sayılı Tarife

		Gemi ve Liman Harçları - (7) Sayılı Tarife

		İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları - (8) Sayılı Tarife

		Trafik Harçları - (9) Sayılı Tarife



		İHTİYATİ HACİZ

		İHTİYATİ TAHAKKUK

		İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV’DE İADE SINIRI

		KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER LİSTESİ

		KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERDE MUHATAP BANKANIN ÖDEMEYÜKÜMLÜLÜĞÜ

		KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

		KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

		Tam Tevkifat Uygulanacak İşlemler

		Kısmi Tevkifat Uygulanacak İşlemler

		Kısmi Tevkifat Uygulanmasında Sınır



		KESİN MİZAN BİLDİRİMİ

		Bildirim Vermek Zorunda Olan Mükellefler

		Bildirimin Şekli

		Bildirimin Verilme Zamanı

		Düzeltme İşlemleri

		Diğer Hususlar

		Ceza Uygulamaları



		MAL/HİZMET ALIM VE SATIŞ BİLDİRİMLERİ

		Mal / Hizmet Alım ve Satışlarına İlişkin Bildirim Hadleri

		Bildirim Vermekle Yükümlü Mükellefler

		Bildirim Verme Yükümlülüğü Bulunmayanlar

		Bildirime Konu Alışlar / Satışlar

		Bildirimlerin Verilme Şekli ve Doldurulması

		Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi

		Düzeltme Amacıyla Bildirim Verilmesi

		Ceza Uygulaması



		MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER

		MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

		Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler

		Minibüs, Panelvan, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Çekici

		Uçak ve Helikopterler



		ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİBULUNMAYAN MÜKELLEFLER

		ÖDEME VE TAHSİLATLARDA TEVSİK ZORUNLULUĞU

		İşyeri, Konut Kirası Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu

		Mal ve Hizmet Bedeli Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu

		Tevsik Zorunluluğuna Uymayanlara Ceza Uygulaması



		ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI

		ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI

		Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil veusul hükümlerine uyulmaması

		Damga Vergisinde

		Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci maddehükmüne uymayanlar için ceza

		Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda VerilenBeyannameler İçin Ceza Uygulaması

		Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik OrtamdaVerilen Bildirim Veya Formlar İçin Ceza Uygulaması





		REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ ORANLARI

		SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILANÖDEMELERDE TEVKİFAT

		TECİL FAİZİ ORANI

		USULSÜZLÜK DERECELERİ

		I. nci Derece Usulsüzlükler

		II. nci Derece Usulsüzlükler



		USULSÜZLÜK CEZALARI

		ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ İSTİSNASI

		VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

		VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLENTUTARLAR

		VERGİ LEVHASININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI

		Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

		Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler

		Vergi Levhasının Alınma Süresi

		Vergi Levhasının Asılması Veya Yayımlanması

		Vergi Levhasının Bulundurulacağı Yerler

		Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi

		Vergi Levhasını Bulundurma Mecburiyetini Yerine GetirmeyenlerHakkında Uygulanacak Ceza



		YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİZORUNLU İŞLEMLER

		YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

		YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ










 
HARÇ TARİFELERİ 



(1) Sayılı Tarife 
 
 



YARGI HARÇLARI  
  TUTAR 



A) Mahkeme Harçları:   



  (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, 
ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde   



I- Başvurma harcı:    



  Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, 
ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,   



  1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     12,80 TL 



  2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     27,70 TL 



  3. (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge 
Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili 
veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 42,60TL 



 4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 maddesiyle eklenen bent) Anayasa Mahkemesinde  226,90 TL 



II- Celse harcı :    



  (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)   



  1.Sulh mahkemeleri:   



  a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (15,80 TL)'den aşağı 
olmamak üzere)   (Binde 2,27) 



  b) Belli bir değer bulunmayan  davalarda    15,80 TL 



  2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde   (27,70 TL)'den az olmamak üzere)     (Binde 2,27) 



III- Karar ve ilam harcı:   



  1. Nispi harç:   



  a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde 
hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden  (Binde 68,31) 



  b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler 
(Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)       (Binde 11,38) 



  c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen 
gayrimenkul değeri üzerinden)       (Binde 4,55) 



  d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)  (Binde 11,38) 



  e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 01.04.2005) 
Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları 
için de aynen uygulanır.   



  f) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6.3.2007)  Konusu belli bir 
değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A 
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi 
talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık 
konusu değer üzerinden   



  
  
  
  
  



  (Binde 68,31) 



  Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı 
nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.   



  Nispi harçlar (27,70 TL) liradan aşağı olamaz.   



   2. Maktu harç :   



  a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen 
esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında 
kalan kararlarında  27,70 TL  



  b) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1.1.2004) (a) 
fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair 
Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında  57,60 TL  



  c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)Bölge 45,60 TL  
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Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 



  d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında  45,60 TL  



IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile  değişen 
şekli. Yürürlük 14.04.2011)   



  a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında  136,00 TL 



 b) (Anayasa Mahkemesi'nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı 
ile iptal edilmiştir.)  



 c) Danıştaya  yapılacak temyiz başvurularında 136,00 TL 



 d) Yürütmenin  durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine 
itirazen yapılacak başvurularda 75,50 TL 



 e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 75,50 TL 



 f) (Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile 
iptal edilmiştir. )  



 g) (Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile 
iptal edilmiştir. )  



 h) (Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile 
iptal edilmiştir. )  



V-  Keşif harcı;  (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. 
Yürürlük:01.08.2010) 195,40 TL 



  (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine 
getirmek için)    



B) İcra ve iflas harçları:   



I- İcra harçları:   



  1.İcraya başvurma harcı      27,70 TL 



  2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı  27,70 TL 



  3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:   



  a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55) 



  b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10) 



  c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan 
paralardan     (Yüzde 11,38) 



  d) Resmi ve özel müesseseler memur   ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet 
gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan      (Yüzde 4,55) 



  e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü 
fıkrası gereğince ödenen paralardan      (Yüzde 2,27) 



  f) Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:   



  aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27) 



  bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55) 



  g) Menkul tesliminde;   



  aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde   (Yüzde 2,27) 



  bb) İcra marifetiyle teslim halinde  (Yüzde 4,55) 



  h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut 
finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin 
edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında 
uygulanır.   



  4. İdare harçları:    



  (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması 
için) 19,20 TL 



II- İflas harçları:   



  1.Maktu harç:   
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  İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   45,60 TL 



  2.Konunun değeri üzerinden harç:   



  a) İflasta paylaşılan para üzerinden  (Yüzde 4,55) 



  b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden  (Binde 11,38) 



III- Haciz, teslim ve satış harcı; (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. 
Yürürlük: 01.08.2010) 64,90 TL 



  (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında 
memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)    



C) Ticaret Sicili harçları :   



I- Kayıt ve tescil harçları : (Ticari işletme rehni dahil)   



  1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:   



  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   206,00 TL 



  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  590,70 TL 



  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  1.331,10 TL 



  2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):   



  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   102,10 TL 



  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  146,30 TL 



  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 323,90 TL 



  3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:   



  (Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)    



  (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)   



  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   102,10 TL 



  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 146,30 TL 



  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 323,90 TL 



  4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)   



  a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   39,80 TL 



  b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 57,60 TL 



  c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 102,10 TL 



  Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca 
tabidir.   



II- Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları :   



  1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya 
memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü 
Madde:11/1) 10,20 TL 



  2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 34,00 TL 



D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) :   



I- Suret harçları :   



  a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  1,70 TL  



  b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli 
fotokopiler dahil) 1,70 TL 



  c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  4,10 TL  



  d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  4,10 TL  



  Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak 
suretlerden de aynı harçlar alınır.   



II- Muhafaza harçları:    



  Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan 
değer üzerinden:   



  a) Bir yıla kadar   (Binde 11,38) 
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  b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için  (Binde 5,69) 



III- Defter tutma harçları :   



  a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (15,80 TL)'den az olmamak üzere deftere 
kaydolunan değer üzerinden      (Binde 4,55) 



  b) Miras işlerinde defter tutulmasında:   



  aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden          (Binde 4,55) 



  bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise   42,60TL 



  c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden   42,60TL 



IV- Miras işlerine ait harçlar :   



  Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil 
eden değerler üzerinden (Binde 4,55) 



  (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)   



V- Vasiyetname tanzimine ait harçlar :   



  Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi 
vasiyet senetleri:   



  a) Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 1,13) 



  b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler  57,60 TL  



       



      
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



    
- 4 -



ASM
M



M
O 



 











 
HARÇ TARİFELERİ 



 



(2) Sayılı Tarife 
 
 



NOTER HARÇLARI 



 
TUTAR 



I- Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar :   



  1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza 
için  (Binde 1,13) 



  Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (57,60 TL) den az, (29.610,20 
TL) den çok olamaz.   



  2. Emanet harçları :   



  Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27) 



  Harç miktarı (4,10 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her 
yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.   



  3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı : (Binde 4,55) 



  Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl 
kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile 
tespit edilir.   



  4. Konşimento yazılması harcı :    



  Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,519 TL 



  5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesi ile fıkra kaldırılmıştır.)    



II- Maktu harçlar :   



  1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca 
gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 9,00 TL 



  2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba 
yapılacak tebliğler dahil ) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher 
nüsha için 15,80 TL 



  3. Vekaletnameler :   



  a) Özel vekaletnamelerde beher imza için  7,40 TL  



  b) Genel vekaletnamelerde beher imza için  11,80 TL  



  4. Defter tasdiki :   



  a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):   



  aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 22,30 TL 



  bb) Serbest meslek kazanç defteri 27,70 TL 



  cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 27,70 TL 



  b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:   



  100 sayfaya kadar (100 dahil) 7,20 TL 



  100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 7,20 TL 



  (5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili 
memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.   



  5. Suretler ve tercümeler :   



  a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt 
suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,70 TL 



  b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher 
sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,10 TL 



  6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle 
vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 15,80 TL 



 7. Tesbit ve tutanak harçları:  



  Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili 
şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 15,80 TL 



  8. Piyango, seçim ve toplantılarında hazır bulunmaktan alınacak harçlar:      



  Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a seçim ve toplantılarında hazır 
bulunarak düzenlenecek tutanaklarda                          294,50 TL 
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  9. Düzeltme harcı :                                                    



  Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait 
beyannamelerden beher imza için 3,30 TL 



  10. Mukavele feshi harcı :   



  Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde 
beher imza için 3,30 TL 



  11. (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük: 14/04/2011) Belli 
bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf 
senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-
koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık 
belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair 
senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek 
tutanaklardan 57,60 TL 
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VERGİ YARGISI HARÇLARI  
  TUTAR 



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



I- Başvurma harcı:    



  a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 27,70 TL 



  b) Danıştaya başvurma 57,60 TL 



  c) (5766 sayılı Kanunun 11. Maddesiyle eklenen fıkra yürürlük: 6.6.2008) Danıştay’a 
temyiz başvurularında  120,20 TL 



  d) (5766 sayılı Kanunun 11. Maddesiyle eklenen fıkra yürürlük: 6.6.2008) Bölge idare 
mahkemesine itirazen yapılan başvurularda  80,10 TL 



II- Nispi Harçlar:   



  a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:   



  Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi 
mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan 
uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve 
cezaların toplam değer üzerinden (27,70 TL)'den az olmamak üzere (Binde 4,55) 



  b) Danıştay kararlarında :    



  Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara 
bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (57,60 TL)'denaz olmamak üzere  (Binde 9,10) 



  (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir.)   



III- Maktu harç:    



  Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza 
kesme ve diğer işlemlerle ilgili   



  a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 27,70 TL 



  b) Danıştay kararlarında 57,60 TL 



  c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında 57,60 TL 



IV- Suret harçları:  



 Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından 
(Fotokopiler dahil) 1,20 TL 
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TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR  
  TUTAR 



I- Tapu İşlemleri:   



  1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden (Binde 11,38)  



  2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin 
tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (Binde 1593,9) 



  3. (5831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen şekli. Yürürlük: 27.01.2009) a) 
Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen 
yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden              (Binde 22,77) 



  b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, 
bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle 
iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38) 



  4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar 
dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli 
intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 68,31) 



  5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi 
muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 68,31) 



  6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38) 



  b) (5831 sayılı Kanunun 7 ncı maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 27.01.2009) ) İmar 
parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen 
veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38) 



  c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya 
hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55) 



  7. İpotek tesisinde:    



  a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55) 



  b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat 
ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 4,55) 



  c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden (Binde 2,27) 



  8. Muvakkat tesciller:    



  Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22.11.2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Binde 2,27) 



  9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile 
yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden 
kayıtlı değer üzerinden (Binde 6,83) 



  10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre 
hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet 
belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 6,83) 



  11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden (Binde 4,55) 



  12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 28.02.2009))Satış 
vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, 
sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi 
değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak 
vergisi değeri üzerinden (Binde 6,83) 



  13. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28.02.2009) a) Arsa 
ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair 
tesis için) 179,10 TL 



  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş 
bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde 
(Her bir bağımsız bölüm için) 89,50 TL 



  Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.   



  b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer 
üzerinden (Binde 22,77) 



  c) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28.02.2009)  (a) 
fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)  89,50 TL 
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  14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 19,20 TL 



  15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde 
kayıtlı değer üzerinden (Binde 2,27) 



  16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 39,80 TL 



  17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle 
çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 7,20 TL 



  18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde 
gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 11,38) 



  19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 136,62) 



  20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak 
yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle 
değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden 
az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde 
satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı  (Binde 20) 



 Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu 
fıkra hükümleri uygulanır.  



 Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye 
Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde 
ödenir.  



  b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24.4.2003) 
Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine 
sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan 
için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 20) 



  c) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29.7.1998) 
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen 
bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret 
olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline 
eşit sayılır) devir alan için (Binde 20) 



  d) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29.7.1998) 
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel 
üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez için hüküm. 
yürürlük; 04.04.2007)  (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, 
mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin 
yarısından aşağı olamaz) devir alan için (Binde 20) 



  e) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28.02.2009) 
Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre 
yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde 
hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden 
devir alan için       (Binde 20) 



  f) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:29/7/1998) İvaz 
karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı 
ayrı     (Binde 20) 



  g) (6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 13.12.2012) Satıp 
geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından 
sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı 
sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının 
tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül 
eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) (Binde 4,55)  



 Yukarıdaki (e) fıkrasındaki yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin 
değerleri bu Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük 
olamaz.  



II- Kadastro ve tapulama işlemleri:   



  Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde 
kayıtlı değer üzerinden:   



  a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, 
tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya 
tapulanmasında, (Binde 6,83) 
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  b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, 



tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya 
tapulanmasında, (Binde 11,38) 



  c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, 
beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan, (Binde 9,10) 



  d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, 
beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,  (Binde 13,66) 



  (Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (15,80 TL)'den aşağı 
olamaz.)          



  Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (15,80 TL)'dir.   



  (5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük: 1.1.2004) Kadastro 
işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.   



 (5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 
28.02.2009)  
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KONSOLOSLUK HARÇLARI  
  TUTAR 



I- Değer üzerinden alınacak harçlar:   



  1. Tereke işlerinde:   



  a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 22,77) 



  b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde 
konsoloslukça yapılan murakabeden (Binde 11,38) 



  2. Sulhnameler:    



  (Kararda yazılı değer üzerinden):   



  a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil) (Binde 45,54) 



  b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten (Binde 11,38) 



  3. Kıymetli eşyanın tesliminde:   



  Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere 
tesliminde (Binde 6,83) 



  4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden (Binde 2,27) 



II- Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:         



  1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan 1,003 TL  



  2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan 0,520 TL  



  3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan  0,520 TL 



III- Maktu harçlar:         



  1. Gemi jurnalinin tasdiki:   



  a) Jurnalin tasdiki 87,20 TL  



  b) Jurnala sayfa ilavesi 34,00 TL 



  2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 353,80 TL  



  3. İmza ve mühür tasdiki:   



  



a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar 
tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan 
yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve 
suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil 
olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 34,00 TL  



  b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 69,10 TL  



  
4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, 
kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki 
(Fotokopiler dahil) 34,00 TL 



  5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:   



  a) Birinci sayfa için  34,00 TL  



  b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 15,80 TL 



  6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:   



  a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) 57,60 TL  



  b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) 117,10 TL  



  7. Terekenin mühürlenmesi 87,20 TL  



  8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 51,70 TL 



  9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer 
yazılı kağıtlar ve kararlar 34,00 TL 



  10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve 
icrasından asıl harca ilave olarak 87,20 TL 
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PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI VE YABANCILARA 
VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇLARI  



  TUTAR 



  (4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)   



I- Pasaport Harçları:    



  1. Umuma mahsus  münferit ve müşterek pasaportlar: (Konsolosluklarca verilen pasaportlar 
dahil)         



  6 aya kadar olanlar  105,80 TL 



  1 yıl için olanlar 154,70 TL 



  2 yıl için olanlar 252,40 TL 



  3 yıl için olanlar  358,40 TL 



  3 yıldan fazla süreli olanlar 505,00 TL 



  Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı 
harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da 
aynı miktarda harca tabidir.   



  2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus 
damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve 
müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.   



  3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu 
pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır   



II- Vize müracaat ve vize harçları   



  (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)   



  1. Giriş vizeleri:   



  a) Tek giriş 353,10 TL 



  b) Müteaddit giriş  1.182,60 TL 



  2. Transit vizeleri:         



  a) Tek transit    353,10 TL 



  b) Çift transit  708,40 TL 



  (Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)   



  (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 1/1/2004) Hangi ülke 
vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması 
gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri 
Bakanlığı yetkilidir.   



  3. Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait 
dönüş vizeleri 590,10 TL 



III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları   



  1- İkamet tezkeresi: (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük: 
1/1/2004)   



  1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için   tezkere başına( 24,80 TL)'den az (126,70 ) 
TL'den çok olamaz.) 13,30 TL 



  1 aydan sonraki her ay için 84,20 TL 



  İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.   



  (4731sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30.12.2001) (İkamet 
tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife 
itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve 
gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)   



  (4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen cümle.Yürürlük:22.6.2002)İkamet 
tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.   



  2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 205,30 TL 
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IV-   Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile 
eklenen bölüm. Yürürlük:6.9.2003)   



  1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:   



  a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 181,00 TL 



  b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 545,00 TL 



  Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.   



  2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi : 909,10 TL 



  3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi : 1.819,60 TL 



  Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak 
Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.   
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GEMİ VE LİMAN HARÇLARI  
  TUTAR 



I-  Gemi sicil işlemleri :     



  1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan 0,214 TL 



  (175,80 TL’den az, 11.843,40 TL’den çok olamaz.)   



  2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan 
tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerin de yazılı bedel üzerinden  (Binde 22,77) 



  (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük 
olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman 
aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)     



  3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 5,69) 



  4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, 
bedeli üzerinden (Binde 5,69) 



  5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı 
üzerinden (Onbinde 11,38) 



  6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı 
üzerinden (Onbinde 11,38) 



  7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) 15,80 TL 



  8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan (15,80 TL’den 
az, 294,70 TL’den çok olamaz.) 0,214 TL 



  9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline  atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt 
suretlerinden (Fotokopiler dahil) 7,20 TL 



II- Liman işlemleri:         



  1. Denize elverişlilik belgesi:    



  En az 57,60 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:   



  İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                  0,662 TL 



  Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,357 TL 



  500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan  0,178 TL 



  (Harç tutarı 1.775,30 TL’den çok olamaz.)   



  2. Ölçme belgesi:          



  En az (117,10 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:   



  İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,878 TL 



  Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,878 TL 



  Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,662 TL 



  3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 4.736,40 TL’den çok 
olamaz) 0,357 TL 



  3. Yola elverişlilik belgesi :   



  Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:          



  11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden  34,00 TL 



  151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden  57,60 TL 



  501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden   117,10 TL 



  3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden  146,30 TL 



  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.         



  4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilatodan  0,662 TL 



  (87,20 TL’den az 2.960,10 TL’den çok olamaz)   



  5.Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki 12,80 TL 



  6.Yeterlik Belgesi Harçları: (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen 
fıkra.Yürürlük: 1/1/2004)   
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  a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist / Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol 



İkinci Mühendisi / Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi / Makinisti, 
Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz 
Kaptanı 87,20 TL 



  b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı          57,60 TL 



  c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti Operatörü, Makine Zabiti, Yat 
Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz 
Balıkçı Gemisi Kaptanı 34,00 TL 



  d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makine Zabiti, Amatör 
Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı 24,80 TL 



  7. Türk Denizci Kütüğüne kayıt suretlerinden  (Fotokopiler dahil), (5035 sayılı Kanunun 38 
inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1.1.2004) Gemi adamı Cüzdanı, Gemi 
adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme 
Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri 15,80 TL 



  8. Gemi sörvey belgeleri:   



  a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası 
yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet 
belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (27,20 TL) maktu harca ilave olarak 
beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı 294,70 TL)’den çok olamaz. 0,053 TL  



  b) Muafiyet belgesi   57,60 TL 



  (Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı 
miktarda harç alınır.)   



  9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 
1.1.2005) En az (57,60 Türk Lirası) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç 
alınır:   



  İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,662 TL 



  Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan  0,357 TL 



  500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan  0,178 TL 



  (Harç tutarı 1.775,30 Türk Lirasından çok olamaz.)   



  10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra.Yürürlük: 
1/1/2005)   



  Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:   



  11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden 12,10 TL 



  101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden 24,80 TL 



  251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 50,40 TL 



  501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 101,40 TL 



  3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden  126,70 TL 



  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.   
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İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI  
  TUTAR 



I- İmalat ruhsatları:         



  1. Müstahzar ruhsatnameleri:         



  Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek 
ruhsatnameler:   



  a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler  1.182,90 TL  



  b) Memleket içinde imal olunanlar  590,70 TL 



  c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:     



  -Hariçten ithal edilenler  590,70 TL 



  -Memleket içinde imal olunanlardan 294,70 TL 



  2. Patent ve faydalı modeller : (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen 
bent.Yürürlük: 31/7/2004)              



  a) Başvuru harcı 19,80 TL 



  b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri (Her bir rüçhan başvurusu ayrı 
harca tâbidir.) 19,80 TL 



  c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı 99,40 TL 



  d) Ek patent belgesi düzenleme harcı 99,40 TL 



  e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı 99,40 TL 



    f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.) 99,40 TL 



  g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinden tasarruf 
işlemleri;   



  -Devir 99,40 TL 



  -Veraset 99,40 TL 



  -Lisans 114,00 TL 



  -Rehin 99,40 TL 



  -Mevki fiil 99,40 TL 



  h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı 114,00 TL 



  3. Endüstriyel tasarımlar:               



  a) Tekli tasarım başvuru harcı 30,90 TL 



  b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı   81,90 TL 



  c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı  16,90 TL 



  d) Tasarım tescil harcı 32,70 TL 



  e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) 195,50 TL 



  f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme) 294,40 TL 



  g) Devir şerhi tescil 99,40 TL 



  h) Lisans işlemi kayıt harcı 195,50 TL 



  ı) Veraset ve intikal işlemi harcı 56,40 TL 



  i) Birleşme kayıt harcı 146,30 TL 



  j) Rüçhan hakkı kayıt harcı 114,00 TL 



  k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi   32,70 TL 



  l)  Menşei memleket belgelerinden 114,00 TL 



  m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı 707,70 TL 



  4. Markalar:   



  a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) 81,90 TL  



  b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak) 81,90 TL 
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  c) Marka yenileme harcı  212,90 TL 



  d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı 283,90 TL 



  e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı  172,50 TL 



  f) Marka devir işlemi kayıt harcı 158,10 TL  



  g) Lisans kayıt ve yenileme harcı 283,90 TL 



 h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı 104,30 TL 



  ı) Rehine işlemi kayıt harcı 163,90 TL 



  i) Rüçhan hakkı kayıt harcı             114,00 TL 



  j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı 81,90 TL 



  k) Öncelikli başvuru harcı 1.325,30 TL 



  l) Uluslararası başvuru harcı 81,90 TL 



  5.Coğrafi işaretler:               



  a) Başvuru harcı 19,80 TL 



  b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı 19,80 TL 



  c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı 19,80 TL 



  6. Marka ve patent vekillerinden:     



  a) Sicil kayıt harcı 283,90 TL 



  b) Sicil yenileme harcı 283,90 TL 



  c) Marka ve patent vekilliği belge harcı 283,90 TL 



II-  İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler : (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi 
ile kaldırılmıştır.)         



III-  Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları :  (6592 
sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 18.02.2015)        



IV- Petrol işlemleri:   



  1. Sicil işlemleri:   



  a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden 442,80 TL 



  b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 531,20 TL 



  c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden 265,10 TL 



  d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine 
verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahısa muvakkaten kullanma hakkı 
tanınmasının tescilinden 442,80 TL 



  e) Diğer hususların tescilinden   176,00 TL 



  2. Ruhsatlar:   



  a) Müsaade vesikaları  1.182,90 TL 



  b) Arama ruhsatnameleri  1.775,30 TL 



  c) İşletme ruhsatnameleri  14.804,60 TL 



  d) Belgeler 1.775,30 TL 



  Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç 
alınır.     



  3. Tarifelerin tasdiki 294,70 TL  



V- Satış ruhsatnameleri:   



  1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük: 
31.12.2003)   



  2.(5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük:31.12.2003)   



  3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus 
sayımına göre):   



  Nüfusu 10.000’den aşağı yerlerde 22,30 TL 
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  Nüfusu 10.000 - 50.000 olan yerlerde  57,60 TL 



  Nüfusu 50.000’den yukarı olan yerlerde  117,10 TL 



  4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat 
harçları;    



  Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi 
maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek 
ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :   



  Nüfusu 30.000’e kadar olan mahallerde   590,70 TL 



  Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde    1.182,90 TL 



  Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde  1.775,30 TL 



  Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde  2.960,10 TL 



  Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde            5.920,80 TL 



VI-  Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:         



  1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları :         



  Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :         



  Nüfusu 5.000’e kadar olan mahaller için  57,60 TL 



  Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için  117,10 TL 



  Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için  294,70 TL 



  Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için  472,40 TL 



  Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için 709,40 TL 



  Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için   946,10 TL 



  Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için 1.182,90 TL 



  Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için 1.775,30 TL 



  2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri :         



  a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri 
programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar 
eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler 590,70 TL  



  b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul 
olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara 
usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler 353,80 TL 



  
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları :         



  a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 590,70 TL 



  b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 590,70 TL 



  c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 590,70 TL 



  4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları :         



  a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine   verilecek ihtisas vesikaları  590,70 TL 



  b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas 
vesikaları 590,70 TL 



  c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye’de 
icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikalar 590,70 TL 



  5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları :   



  Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine 
Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 590,70 TL 



  6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları :   



  Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye’de icrayı 
sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları  235,30 TL 



  7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler: a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak 
olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler 176,00 TL 
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   b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık 



memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler 176,00 TL 



  c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler 176,00 TL 



  8. Gözlükçülük ruhsatnameleri: 
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 886,90 TL 



  9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri   



  a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:   



  20 yataklıya kadar olanlar 1.182,60 TL 



  20-50 yataklıya kadar olanlar 1.775,30 TL 



  50-100 yataklıya kadar olanlar 2.960,10 TL 



  100 yatak veya daha yukarı olanlar 4.736,40 TL 



  (Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak 
hastaneler 0kden bu harçların dörtte biri alınır.)   



  b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için 
verilecek ruhsatnameler 1.182,90 TL 



  10. Laboratuarlara ait ruhsatnameler:   



  Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus 
bakteriyoloji ve kimya laboratuarları açmak için verilecek ruhsatnameler 590,70 TL 



  11. Avukatlık ruhsatnameleri:   



  Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri 590,70 TL 



  12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük: 06.08.1994)   



  13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:   



  Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :   



  a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) 117,10 TL 



  b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) 57,60 TL 



  c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) 294,70 TL 



  14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
ile değişen şekli. Yürürlük: 05.02.2000 )   



  Gümrük müşavirliği izin belgesi 2.368,00 TL 



  Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi 1.182,90 TL 



  15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent Yürürlük: 
31.7.2004):   



  Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)   



  a) Avcı derneklerine dahil olanlardan 155,00 TL 



  b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan 169,40 TL 



  16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:  (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile 
değiştirilen bent.Yürürlük:1/1/2004)   



  a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları 
(Her yıl için) 707,70 TL 



  b) Bulundurma vesikaları 1.132,30 TL 



  c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1.1.2004)Özel 
kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 27,50 TL 



  17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük: 06.08.1994)   



  18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük:29.7.1998) 
Özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnameleri:   



  a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 1.182,90 TL 



  b) Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 2.368,00 TL 



  c) Özel dershanelerden (Her yıl için) 2.368,00 TL 



  d) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31.12.2003)   
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Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü 
kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için) 



  Son nüfus sayımına göre;   



  Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde 800,20 TL 



  Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde 1.601,30 TL 



  Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde 2.402,10 TL 



  19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığının onayı üzerine   



  a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 176,00 TL 



  b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 294,70 TL 



  c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 353,80 TL 



  d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 472,40 TL 



  e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 709,40 TL 



  f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 176,00 TL 



  g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 294,70 TL 



  h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 353,80 TL 



  i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 472,40 TL 



  j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 709,40 TL 



  Turistik müessese harcı alınır.   



  20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar) (Binde 0,22) 



  Ancak, bu miktar (11.843,40 TL)’den fazla olamaz.   



VII-  Okul diplomaları:   



  1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük: 29.07.1998)   



  2. (6528 sayılı Kanunun 27'nci maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük: 14.03.2014)  



  3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul 
ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar 11,80 TL 



VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı: (6322 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi ile düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15.06.2012) 131,50 TL  



 1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri 
alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik 
kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt 
altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç 
ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan 
cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen 
harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan 
gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)  



IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:   



  Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)   



  a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 1.775,30 TL 



  b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 3.552,00 TL 



  c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 7.106,10 TL 



  d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 10.362,50 TL 



  Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir Genel 
ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan 
kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.   



X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları: (4503 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük: 05.02.2000)   



  1- Genel antrepo izin belgeleri:   



  a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:   
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  -Açma 31.090,70 TL 



  -İşletme (Her yıl için) 10.362,50 TL 



  b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:   



  -Açma 20.726,90 TL 



  -İşletme (Her yıl için) 10.362,50 TL 



  c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:   



  -Açma 20.726,90 TL 



  -İşletme (Her yıl için) 10.362,50 TL 



  d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:   



  -Açma 20.726,90 TL 



  -İşletme (Her yıl için) 10.362,50 TL 



  e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma 
izin belgelerinden 5.180,40 TL 



  f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden 5.180,40 TL 



  2- Özel antrepo izin belgeleri:   



  -Açma 15.544,30 TL 



  -İşletme (Her yıl için) 7.697,60 TL 



  3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:   



  a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:   



  -Açma 31.090,70 TL 



  -İşletme (Her yıl için) 10.362,50 TL 



  b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:   



  -Açma 15.544,30 TL 



  -İşletme (Her yıl için) 7.697,60 TL 



XI-  Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli. 
Yürürlük: 05.02.2010)   



  1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:    



  a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye'de açılan Merkez Şubelere 
ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 325.993,50 TL 



  b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka 
şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) 325.993,50 TL 



  c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı 
bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük: 11.06.2013) 
(her şube ve her yıl  için şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle 
takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki 
nüfusa göre;  



  Nüfusu 5.000,e kadar olan belediyelerde 19.559,40 TL 



  Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 58.678,70 TL 



  Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde  78.238,40 TL 



  2- (5951 sayılı kanunun 3.maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 05.02.2010)   



  3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı 
olmak üzere) (Her yıl için) 48.305,30 TL 



  4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri 48.305,30 TL 



  5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:   



  a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 48.305,30 TL 



  b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları 
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 



  
24.152,40 TL 



  6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:   
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  a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 48.305,30 TL 



  b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için 
düzenlenen belgeler (Her şube için) 



  
24.152,40 TL 



  7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:   



  (5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1.1.2008)   



  a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 22.530,80 TL 



  b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler 11.265,20 TL 



  8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)   



  a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 120.765,10 TL 



  b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 85.001,90 TL 



 (6322 sayılı Kanununun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 15.06.2012 ) (a) 
ve (b) bentlerinde yer alan  şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan izin 
belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olan 
alınır.  



  9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler   



  a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) 48.305,30 TL 



  (Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal 
hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi 
gerçek ve tüzel kişilerdir.)   



  b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için) 24.152,40 TL 



  10- (5582 sayılı Kanunun 33 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük:21.02.2007)   



XII-  Transfer fiyatlandırmasıyla ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları; (5766 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen madde. Yürürlük: 06.06.2008)   



  1- Başvuru harcı 50.202,80 TL 



  2- Yenileme harcı 40,162,10 TL 



XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar; (5897 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30.06.2009)   



  10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen 
gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, 
deniz ve iç su aracının boyuna göre):   



  5 metreden 9 metreye kadar olanlardan  358,40 TL 



  9 metreden 12 metreye kadar olanlardan  716,90 TL 



  12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 1.434,10 TL 



  20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 2.868,50 TL 



  30 metreden büyük olanlardan 5.737,20 TL 



  Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz 
taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak 
ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.   



 XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları: (6322 sayılı Kanunun 20 
nci maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük: 15.06.2012)   



 1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):  



 a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları 
yetkilendirme belgeleri:  



 aa) Belgenin verildiği yıl 39.480,80 TL 



 bb) Takip eden yıllarda 13.160,20 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim 
faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının (Binde 5,75'i) 



 b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:  



 aa) Belgenin verildiği yıl 19.740,40 TL 



 bb) Takip eden yıllarda 6.580,00 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim (Binde 5,75'i) 
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faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının 



 2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:  



 a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 2.368,70 TL 



 b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 1.184,30 TL 



 c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 592,10 TL 



 Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, 
binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini 
denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.  



 XV- Elektrik üretimi lisans harçları: (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen 
bölüm. Yürürlük: 01.01.2014)  



 1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):  



 Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım 
bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu 
Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden (Binde 15) 



 Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil 
edilmez.  
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TRAFİK HARÇLARI  
  TUTAR 



      



I-  Tescil harçları:   



  (4760 sayılı Kanunun 18/2 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)   



II- Sürücü belgesi harçları:   



  (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2005)Karayolları 
Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere,   



  a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 126,70 TL 



  b) B sınıfı sürücü belgesinden 381,70 TL 



  c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 126,70 TL 



  d) Uluslararası sürücü belgelerinden 254,40 TL 



  e) Diğer sürücü belgelerinden 636,60 TL 



  Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.   



III-  Sınav harçları:   



  (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük:1.1.2005)   



IV- Sürücü belgesi vize harçları: (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen 
bent.Yürürlük:1.1.2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak 
sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların 
¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi 
veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca 
harç alınır.   



V- Teknik muayene harçları   



  (5228 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile kaldırılan bent.Yürürlük:1.1.2005)   



VI- Ruhsat (İzin) harçları:    



  Karayolları Trafik Kanununun;   



  a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 353,10 TL 



  b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 708,40 TL 



  c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 1.419,70 TL 



  d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 708,40 TL 



  e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 3.551,50 TL 



  f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük: 31.12.2003)   



VII-  Geçici trafik belgeleri harçları:   



  a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik 
belgelerinden;   



  aa) A sınıfı trafik belgelerinden 2.070,70 TL 



  bb) Diğerlerinden  205,30 TL 



  b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 235,00 TL 
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(I) SAYILI LİSTE 



 
    K.D.V. Oranları  



Sıra No G.T.İ.P. No Katma Değer Vergisine Tabi İşlemler Toptan Perak. BKK 



       



1   Antep fıstığı %  1 % 8 2007/13033 



1   Ayçiçeği çekirdeği %  1 % 8 2007/13033 



1   Ceviz %  1 % 8 2007/13033 



1   Çam fıstığı %  1 % 8 2007/13033 



1   Fındık %  1 % 8 2007/13033 



1   Kabak çekirdeği %  1 % 8 2007/13033 



1   Kestane %  1 % 8 2007/13033 



1   Kuru incir %  1 % 8 2007/13033 



1   Kuru kayısı %  1 % 8 2007/13033 



1   Kuru üzüm %  1 % 8 2007/13033 



1   Leblebi %  1 % 8 2007/13033 



1   Yer fıstığı %  1 % 8 2007/13033 



2 a)  Kanola (Kolza) %  1 %18 2007/13033 



2 a)  Kendir tohumu %  1 %18 2007/13033 



2 a)  Kitre %  1 %18 2007/13033 



2 a)  Mazı %  1 %18 2007/13033 



2 a)  Palamut %  1 %18 2007/13033 



2 b)  Acı badem %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Adaçayı %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Anason %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Çöven %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Defne yaprağı %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Harnup (Keçiboynuzu) %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Harnup çekirdeği %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Haşhaş tohumu %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Ihlamur %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Kapari (Kebere) %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Kayısı çekirdeği %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Kekik %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Kimyon %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Kişniş %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Kuzu göbeği mantar %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Mahlep %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Meyan balı %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Meyan hülasası %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Meyan kökü %  1 % 8 2007/13033 
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2 b)  Rezene tohumu %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Sumak yaprağı %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Susam %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul 
süpürgeler %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Şeker pancarı %  1 % 8 2007/13033 



2 b)  Zerdali çekirdeği %  1 % 8 2007/13033 



3   Arpa %  1 % 8 2007/13033 



3   Bulgur %  1 % 8 2011/2466 



3   Buğday %  1 % 8 2007/13033 



3   Çavdar %  1 % 8 2007/13033 



3   Çeltik %  1 % 8 2007/13033 



3   Pirinç %  1 % 8 2015/7205 



3   Darı %  1 % 8 2007/13033 



3   Kuru bakla %  1 % 8 2007/13033 



3   Kuru barbunya %  1 % 8 2007/13033 



3   Kuru fasulye %  1 % 8 2007/13033 



3   Kuru soğan %  1 % 8 2007/13033 



3   Küçük ve büyükbaş hayvanlar (Arılar dahil)  %  1 % 8 2007/13033 



   (2013/5595 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılan 
ibare)  (12)    



3  02.01 Sığır eti (taze veya soğutulmuş)  %  1 % 8 2011/2466 
3  02.02 Sığır eti (dondurulmuş)  %  1 % 8 2011/2466 
3  02.03 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) %  1 % 8 2011/2466 
3  02.04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya 



dondurulmuş) %  1 % 8 2011/2466 
3  02.05 At, eşek, katır veya bardo etleri (taze. Soğutulmuş 



veya dondurulmuş) %  1 % 8 2011/2466 
3  02.06 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır, veya 



bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya 
dondurulmuş) %  1 % 8 2011/2466 



   (2013/4345 sayılı BKK ile eklenen ibare)  (02.07 
pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)    



3  02.08 Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş 
veya dondurulmuş) %  1 % 8 2011/2466 



3  02.09 Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes 
hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka 
şekilde çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, 
kurtulmuş veya tütsülenmiş) (2013/4345 sayılı BKK 
ile eklenen ibare) (0209.90.00.00.00 gümrük tarife 
pozisyonunda yer alan mallar hariç) %  1 % 8 2011/2466 



3  02.10 Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, %  1 % 8 2011/2466 
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kurutulmuş veya tütsülenmiş) et veya sakatatın 
yenilen un ve ezmeleri 



3   Mercimek %  1 % 8 2007/13033 



3   Mısır %  1 % 8 2007/13033 



3   Nohut %  1 % 8 2007/13033 



3   Patates %  1 % 8 2007/13033 



3   Sarımsak %  1 % 8 2007/13033 



3   Soya %  1 % 8 2007/13033 



3   Yulaf %  1 % 8 2007/13033 



3   Zeytin %  1 % 8 2007/13033 



3   Zeytinyağı %  1 % 8 2007/13033 



4   Buğday unu % 1 2007/13033 



4   Ekmekler, (Buğday unundan imal edilenler) 
(Kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç) % 1 2007/13033 



4   Yufka % 1 2007/13033 
5   Tohum ve meyve fidanları “Buğday, arpa, mısır, 



çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker 
pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, 
adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-
sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı 
meyve fidanları." % 1 2007/13033 



6   (2011/1673 sayılı BKK ile değişen şekli.) (5)  İlgili 
mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette 
bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi 
katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze 
sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, 



 
 



%  1 2007/13033 
7   Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları, %  1 2007/13033 
8   Gazeteler ve dergiler (1117 sayılı kanun 



hükümlerine göre poşetlenerek satılanların 
tesliminde bu kararın 1 nci maddesinin (a) bendinde 
öngörülen vergi oranı (% 18) uygulanır.) (2013/5595 
sayılı BKK ile eklenen ibare) bu yayınların 
elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi 
okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), %  1 2007/13033 



9   Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız 
"kullanılmış" olanlar,  "Türk Gümrük Tarife 
Cetvelinin (2009/14812 sayılı BKK ile eklenen 
ibare) 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 
87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas 
itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 
motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) 
(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız 
binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, 
arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, 
elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, 
"8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket 
etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten %  1 



2007/13033 
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yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı 
dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı 
pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 
diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus 
arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye 
öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu 
taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 
30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında 
yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı 
bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu 
Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen 
vergi oranı uygulanır.), 
(2008/13426 sayılı BKK ile eklenen bent) Katma 
Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) 
bendine göre binek otomobillerin alımında 
yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı 
bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli 
şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 
31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya 
envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin 
iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra 
teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma 
değer vergisi oranı uygulanır. 



10   Panetrasyon asfalt (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 
2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan) (cut-back 
asfaltlar hariç) teslimi. 



 
%  1 2007/13033 



11   Konut teslimleri (Net alanı 150 m2’ ye kadar olan) 
ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla 
hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip 
oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere 
projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan 
bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki 
konutlara isabet eden kısmı, %  1 2007/13033 



12   Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt 
işleri %  1  2007/13033 



13   Konutlara ilişkin İnşaat taahhüt işleri (Kanunla 
kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve 
belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye  
kadar konutlara ilişkin) 



 
%  1  2007/13033 



14   Cenaze hizmetleri %  1 2007/13033 
15   3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 



üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna 
olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu 
araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde 
işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti, %  1 2008/13902 



16   3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kunununun 13 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 
uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere 
belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 %  1 2011/2604 
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(I) SAYILI LİSTE 



 
sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal 
kiralama şirketleri tarafından kiralanması 



17  84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su 
buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su 
kazanları hariç); kızgın su kazanları: %  1 2011/2604 



17  84.03 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler 
hariç): %  1 2011/2604 



17  84.04 
 



84.02 veya 84.03 pozisyonlardaki kazanlarla birlikte 
kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar 
(ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kuru 
temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı 
veya diğer buhar güç üniteleri için Kondansörler: %  1 2011/2604 



17  84.17 Sanayi veya  laboratuvarlara mahsus elektrikli 
olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları 
dahil): %  1 2011/2604 



17  8418.61.00.00.00 Isı pompaları (84.15pozisyonunda yer alan klima 
cihazları hariç) %  1 2011/2604 



17  8418.69 Diğerleri (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar) %  1 2011/2604 
17  84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, 



kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale 
koyma, pastorize etme, etüvleme, kurutma, 
buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) 
maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya 
laboratuvar cihazları  (ısıtması elektrikle  olsun 
olmasın) (85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve 
diğer cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya 
mahsus makine ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan 
şofbenler ve diğer su ısıtıcıları: %  1 2011/2604 



17  84.20 Kalenderler ve diğer hadde makinaları (metal veya 
cam hadde makinaları hariç) ve bu makinaların 
silindirler: %  1 2011/2604 



17  84.21 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); 
sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya 
arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar: %  1 2011/2604 



17  84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, 
dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik 
cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); 
yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun 
olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri 
cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve 
benzeri püskürtme makinaları: %  1 2011/2604 



17  84.26 Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı 
halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırme çerçeveleri, 
şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri 
ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük 
arabaları: %  1 2011/2604 



17  84.28 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma 
işlerine mahsus diğer makina  ve cihazlar 
(asonsörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, %  1 2011/2604 
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(I) SAYILI LİSTE 



 
teleferikler gibi): 



17  84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, 
greydeler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, 
skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, 
küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak 
suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri: %  1 2011/2604 



17  84.30 Toprağın, minarelerin veya cevherlerin taşınması, 
yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, 
sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması 
veya delinmesine mahsus diğer makine ve cihazlar; 
kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar 
küreyicileri ve püskürtücüleri: %  1 2011/2604 



17  84.32 Toprağı hazırlamaya. İşlemeye ve ekmeye mahsus 
tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta 
kullanılan makine ve cihazlar; çimenlikler ve spor 
sahaları için silindirler: %  1 2011/2604 



17  84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine 
mahsus  makina ve cihazlar (ot ve saman 
balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve çayır 
biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyveleri 
ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine 
göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar 
(84.37 pozisyonundaki makine ve cihazlar hariç):- 
çim biçme makina ve cihazları: %  1 2011/2604 



17  84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan 
makina ve cihazlar: %  1 2011/2604 



17  84.35 Şarap, elma şarabı, meyve suları ve benzeri 
içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve 
benzeri makina ve cihazlar: %  1 2011/2604 



17  84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes 
hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina 
ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı 
çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes 
hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme  
makina ve cihazları: %  1 2011/2604 



17  84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin 
temizlenmesine tasnif edilmesine Veya 
ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru 
baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya 
işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi 
makina ve cihazlar hariç): %  1 2011/2604 



17  84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya 
belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sinai amaçlarla 
hazırlanması veya imaline mahsus makina ve 
cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı 
yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına 
mahsus olanlar hariç %  1 2011/2604 



17  84.51 Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya 
dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, 
temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, %  1 2011/2604 
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(I) SAYILI LİSTE 



 
preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran 
presler dahil), ağartılması boyanması, aprelenmesi, 
finisajı, emdirilmesine mahsus makina ve cihazlar 
(8450 pozisyonundakiler hariç) ve zemin 
kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) 
mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama 
makinaları; mensucatı top halinde sarmaya. 
Açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye 
mahsus makinalar: 



17  84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların 
silindirleri: %  1 2011/2604 



17  84.68 Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve 
cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 
pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh 
tavlamaya mahsus makina ve cihazlar: %  1 2011/2604 



17  84.74 Toprak, taş cevher veya katı haldeki diğer minarel 
maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif 
etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, 
öğütmeye, Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus 
makina ve cihazlar; minarel katı yakıtları, sermik 
hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz 
veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri 
aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara 
şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar, kumdan 
dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar: %  1 2011/2604 



17  85.01 Elektrik motorları ve jenaraöterler [elektrik enerjisi 
üretim (elektrojen) grupları hariç]: %  1 2011/2604 



17  8502.11 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma 
ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel 
veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları %  1 2013/5595 



17  8502.12 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı 
geçmeyenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, 
pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik 
enerjisi üretim (elektrojen) grupları %  1 2013/5595 



17  8502.13 Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler  (Sıkıştırma 
ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel 
veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları %  1 2013/5595 



17  8502.20 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu 
elektrik enerjisi üretim  (elektrojen) grupları %  1 2013/5595 



17  8502.31 (2015/7205 sayılı BKK ile değişen şekli.) (13)  
Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA 
ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA.yı 
geçmeyenler) %  1 2013/5595 



17  85.04 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 
(örneğin; redresörler) ve endüktörler %  1 2011/2604 



17  85.14 Sanayi veya laboratuarlarda kullanılan elektrik ocak 
ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla 
çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı %  1 2011/2604 
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(I) SAYILI LİSTE 



 
yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus 
diğer sanayi veya laboratuar cihazları: 



17  84.06 Buhar türbinleri %  1 2013/5595 



17  84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler %  1 2013/5595 



17  84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri %  1 2013/5595 



17  8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım 
pompaları %  1 2013/5595 



17  8413.19.00.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım 
pompaları %  1 2013/5595 



17  8413.19.00.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım 
pompaları %  1 2013/5595 



17  8413.40.00.00.00 Beton pompaları %  1 2013/5595 



17  8413.60 Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar %  1 2013/5595 



17  8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları 
doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya 
etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, 
kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye 
mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya 
mahsus makinalar %  1 2013/5595 



17  8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı 
ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) %  1 2013/5595 



17  8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli 
bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara 
doldurmaya mahsus baskül ve teraziler %  1 2013/5595 



17  84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer 
yük arabaları %  1 2013/5595 



17  84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline 
veya kağıt veya karton imaline veya finisajına 
mahsus makina ve cihazlar %  1 2013/5595 



17  84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus 
makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus 
makinalar dahil) %  1 2013/5595 



17  84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine 
mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme 
makina ve cihazları dahil) %  1 2013/5595 



17  84.42 Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları 
hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, 
cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila  84.65 
pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); 
levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; 
matbaacılıkta kullanılmak  üzere hazırlanmış 
levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; 
düz, pütürlü veya cilalı) %  1 2013/5595 



17  8443.16.00.00.00 Fleksografik baskı yapan makinalar %  1 2013/5595 



17  8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin 
ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), 
çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine %  1 2013/5595 
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mahsus makina ve cihazlar 



17  84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus 
makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları 
veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus 
diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri 
bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura 
sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 
pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya 
elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar %  1 2013/5595 



17  84.46 Dokuma makinaları (tezgâhlar) %  1 2013/5595 



17  84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe 
edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı 
eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar 
ve püskül, ponpon makina ve cihazları %  1 2013/5595 



17  8448.11.00.00.00 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, 
kopya edici, delici veya birleştirici makinalar %  1 2013/5595 



17  8448.19 Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 
Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina 
ve cihazlar) %  1 2013/5595 



17  8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış 
mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina 
ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina 
ve cihazlar dahil); şapka kalıpları %  1 2013/5595 



17  8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş 
makinaları) %  1 2013/5595 



17  8452.29.00.00.00 Diğerleri (Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer 
dikiş makinaları) %  1 2013/5595 



17  84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, 
dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden 
yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya 
tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş 
makinaları hariç) %  1 2013/5595 



17  84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde 
kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe 
kalıpları ve döküm makinaları %  1 2013/5595 



17  84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer 
ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, 
elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya 
plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus 
makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları %  1 2013/5595 



17  84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek 
istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer 
tezgâhları %  1 2013/5595 



17  84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama 
merkezleri dahil) %  1 2013/5595 



17  84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, 
raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida 
yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı %  1 2013/5595 
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işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna 
tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] 



17  84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, 
aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla 
işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, 
lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama 
işlemlerine mahsus tezgâhlar (84.61 
pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli 
tamamlama tezgâhları hariç) %  1 2013/5595 



17  84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, 
tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, 
dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, 
testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları %  1 2013/5595 



17  84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme 
suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler 
dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, 
düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, 
taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım 
tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal 
karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan 
presler %  1 2013/5595 



17  84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan 
işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları %  1 2013/5595 



17  84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri 
mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak 
işlemeye mahsus makinalar %  1 2013/5595 



17  84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik 
maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye 
mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, 
yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye 
mahsus makinalar dahil) %  1 2013/5595 



17  84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya 
yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine 
veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline 
mahsus makina ve cihazlar %  1 2013/5595 



17  8479.10.00.00.19 Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve 
dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve 
benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve 
cihazlar) %  1 2013/5595 



17  8479.50.00.00.00 Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan)  2013/5595 



17  8479.89 Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer 
makine ve cihazlar) %  1 2013/5595 



17  8480.71.00.00.00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar 
(Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar) %  1 2013/5595 



17  8480.79.00.00.00 Diğerleri (Enjeksiyon veya basınçlı döküm için 
olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar) %  1 2013/5595 



17  8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için %  1 2013/5595 
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(I) SAYILI LİSTE 



 
olanlar) 



17  8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki 
maddeleri işlemek için olanlar)                                                                                                    %  1 2013/5595 



17  8515.80.90.90.00 Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri işlemeye 
mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları) %  1 2013/5595 



   gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve 
amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan 
makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, 
parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal 
kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal 
Kiralama Kanununa göre finansal kiralama 
şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama 
şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri 
ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği 
için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan 
ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması 
ve teslimi,  %  1 2011/2604 



18   Kur’an-ı kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ve 
münhasıran Kur’an cüz sure ayet ve veya meallerini 
içeren kitaplar dahil) ve Tevrat, Zebur ve İncil 
kitapları %  1 2012/3594 
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(II) SAYILI LİSTE 



 
 A) Gıda Maddeleri   



  (Bu bölümündeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.) (2007/13033 BKK) 



  • Canlı Hayvanlar 



  • Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar 



  • Sütler ve Süt Ürünleri  - Yumurta – Bal 



  • Bağırsaklar – İşkembe – Şirden 



  • Canlı Ağaçlar ve Bitkiler - Sebze Fideleri 



  • Sebzeler - Kök ve Yumrular 



  • Meyveler – Turunçgiller 



  • Çay- Kahve – Baharat 



  • Tahıllar 



  • Un – Nişasta – İrmik – Malt 



  • Tohumlar 



  • Yağlar 



  • Et – Balık – Kabuklu Hayvanların Müstahzarları 



  • Şeker ve Şeker Mamulleri 



  • Kakao ve Kakao Müstahzarları 



  • Hububat - Un Müstahzarları - Pastacılık Ürünleri 



  • Konserveler (Sebze - Meyve - Bitki) Reçel Vb. 



  • Bitki Çayları - Hazır Çorbalar-Dondurma 



  • Su - Buz - Kar - Maden Suyu-Meşrubat-Sirke 



  • Zeytin Küspesi, Üretim Artıkları 



  • Tuz  



    



    



 
 



Sıra No G.T.İ.P. No Katma Değer Vergisine Tabi İşlemler KDV Oranı BKK 



      



   Canlı Hayvanlar   



1 a) 01.01  Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar %  8 2007/13033 
1 a) 01.02  Canlı sığırlar   %  8 2007/13033 
1 a) 01.03  Canlı domuzlar %  8 2007/13033 
1 a) 01.04  Canlı koyun ve keçiler %  8 2007/13033 
1 a) 01.05  Canlı kümes hayvanları (horozlar, tavuklar, 



(“Gallus Domesticus” türü) ördekler, kazlar, 
hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler); % 8 2013/5595 



   (2011/2466 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılan 
ibare)  (6)   



1 a) 01.06  Yalnız; canlı tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, %  8 2007/13033 
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(II) SAYILI LİSTE 



 
devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, 
sülün, beç tavuğu. 



   (2011/2466 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılan 
bend) (7)     



1 B 02.07 Kümes hayvanlarının (Gümrük Tarife Cetvelinin 
01.05 Pozisyonuna giren) etleri ve yenilen sakatatı 
(taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)  % 8 2013/4345 



1 B 0209.90.00.00.00 Diğerleri (kümes hayvanlarının yağları) % 8 2013/4345 



      



   Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar   



1 c) 03.01 Canlı Balıklar (süs balıkları hariç) %  8 2007/13033 
1 c) 03.02  Balıklar (taze veya soğutulmuş)  %  8 2007/13033 
1 c) 03.03 Balıklar (dondurulmuş) %  8 2007/13033 
1 c) 03.04 Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun 



olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) %  8 2007/13033 
1 c) 03.05 Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura 



edilmiş); tütsülenmiş balıklar  (önceden veya 
tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın);  
insanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri 
ve pelletleri.  %  8 2007/13033 



1 c) 03.06 Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun 
olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, 
kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); 
kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda 
veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, 
kurtulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun 
olmasın);  kabuklu hayvanların  insanların 
yemesine elverişli unları, ezmeleri, pelletleri, %  8 2007/13033 



1 c) 03.07 Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, 
taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, 
tuzlanmış veya salamura edilmiş);  kabuklu 
hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan suda 
yaşayan omurgasız hayvanlar((canlı, taze, 
soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış 
veya salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız 
hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç) insanların 
yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletleri: %  8 2007/13033 



      



   Sütler ve Süt Ürünleri  - Yumurta - Bal   



2  04.01 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler): %  8 2007/13033 



2  04.02 Süt ve krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): %  8 2007/13033 



2  04.03 Yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir 
ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt 
ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın %  8 2007/13033 
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(II) SAYILI LİSTE 



 
veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva 
veya kakao içersin içermesin): 



2  04.04 Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın 
ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri 
içersin içermesin); tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan tabi süt 
bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker  
veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin 
içermesin): %  8 2007/13033 



2  04.05 Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı sıvı 
yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri; %  8 2007/13033 



2  04.06 Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler; %  8 2007/13033 
2  0407.00 



 
Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, 
taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş): %  8 2007/13033 



2  04.08 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları 
ve yumurta sarıları (Taze, kurutulmuş, buharla 
veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, 
dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı 
artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler içersin içermesin) (insan gıdası olarak 
kullanılmaya elverişli olmayanlar hariç) %  8 2007/13033 



2  0409.00 Tabii bal %  8 2007/13033 
2  0410.10 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer 



almayan hayvansal menşeli ürünler %  8 2007/13033 
      



   Bağırsaklar – İşkembe - Şirden   



3  0504.00 Hayvan bağırsakları (tam veya parça halinde) 
mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç)  
(taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, 
salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)  %  8 2007/13033 



      



   Canlı Ağaçlar ve Bitkiler - Sebze Fideleri   



4  0601.20.10.00.11 Hindiba bitkisi %  8 2007/13033 
4  0601.20.10.00.12 Hindiba kökleri %  8 2007/13033 
4  0602.10 Köklendirilmiş çelik ve daldırmalar %  8 2007/13033 
4  0602.20 Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen 



ağaçlar ve çalılar (aşılı veya aşısız) %  8 2007/13033 
4  0602.90.10.00.00 Mantar miselleri %  8 2007/13033 
4  0602.90.20.00.00 Ananas fidanı %  8 2007/13033 
4  0602.90.30.00.00 Sebze ve çilek fideleri %  8 2007/13033 
      



   Sebzeler - Kök ve Yumrular   



5  07.01 Patates (taze veya soğutulmuş) %  8 2007/13033 
5  0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) %  8 2007/13033 
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(II) SAYILI LİSTE 



 
5  07.03 Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer 



soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş): %  8 2007/13033 
5  07.04 Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak 



lahanalar  ve benzeri yenilen brassicalar (taze 
veya soğutulmuş): %  8 2007/13033 



5  07.05 Marul (Lactuca sativa) ve hindiba  (Cichorium 
spp.) (taze veya soğutulmuş) %  8 2007/13033 



5  07.06 Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı 
(salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen 
kökler  (taze veya soğutulmuş) %  8 2007/13033 



5  0707.00 Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş) %  8 2007/13033 
5  07.08 Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya 



soğutulmuş) %  8 2007/13033 
5  07.09 Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş) %  8 2007/13033 
5  07.10 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda 



kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş): %  8 2007/13033 
5  07.11 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle 



derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler 
(örneği; kükürtdioksit gazı kullanılarak 
salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer 
koruyucu eriyikler içinde): %  8 2007/13033 



5  07.12 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, 
dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka 
şekilde hazırlanmış): %  8 2007/13033 



5  07.13 
 



Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, 
tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın): %  8 2007/13033 



5  07.14 Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve 
yüksek oranda nişasta veya ünilin içeren benzeri 
kök ve yumrular (taze, soğutulmuş, dondurulmuş 
veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya “pellet” 
şeklinde olsun olmasın); sagu özü: %  8 2007/13033 



      



   Meyveler – Turunçgiller    



6  08.01 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi 
(taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya 
kabuğu soyulmuş olsun olmasın): %  8 2007/13033 



6  08.02 Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) 
(kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın): %  8 2007/13033 



6  0803.00 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş); %  8 2007/13033 
6  08.04 Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava 



armudu, mango ve mangost (taze ve kurutulmuş): %  8 2007/13033 
6  08.05 Turunçgiller (taze veya kurutulmuş): %  8 2007/13033 
6  08.06 Üzümler (taze veya kurutulmuş): %  8 2007/13033 
6  08.07 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze): %  8 2007/13033 
6  08.08 Elma, armut ve ayva (taze) %  8 2007/13033 
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(II) SAYILI LİSTE 



 
6  08.09 Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal 



eriği (taze):  %  8 2007/13033 
6  08.10 Diğer meyvalar (taze) %  8 2007/13033 
6  08.11 Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (pişirilmiş 



veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, 
dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler katılmış olsun olmasın): %  8 2007/13033 



6  08.12 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile 
derhal yenilmeye elverişli olmayan meyvalar ve 
sert çekirdekli meyvalar (örneğin; kükürtdikoksit 
gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde 
veya diğer koruyucu eriyikler içinde): %  8 2007/13033 



6  08.13 Meyvalar (kurutulmuş) (Gümrük Tarife 
Pozisyonunun 08.01 ila 08.06 pozisyonundakiler 
hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların 
birbirleriyle olan karışımları: %  8 2007/13033 



6  0814.00.00.00.00 
 



Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) 
kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya 
salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer 
koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve 
edilmiş): %  8 2007/13033 



      



   Çay- Kahve – Baharat   



7  09.01 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun 
olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde 
herhangi bir orada kahve bulunan kahve yerine 
kullanılan maddeler; %  8 2007/13033 



7  09.02 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın): %  8 2007/13033 
7  0903.00.00.00.00 Paraguay çayı %  8 2007/13033 
7  09.04 Piper cinsi biber; capsicum ve Pimenta cinsi 



biberler (kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş); %  8 2007/13033 
7  0905.00.00.00.00 Vanilya %  8 2007/13033 
7  09.06 Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri %  8 2007/13033 
7  0907.00.00.00.00 Karanfil (bütün halindeki meya, tane ve sapları) %  8 2007/13033 
7  09.08 Küçük Hindistan cevizi, küçük hindistan cevizi 



kabuğu ve kakule; %  8 2007/13033 
7  09.09 Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya 



karaman kimyonu tohumları; ardıç meyvaları: %  8 2007/13033 
7  09.10 Zencefil, safran, zerdaçal (curcuma), kekik, defne 



yaprakları, köri ve diğer baharat: %  8 2007/13033 
      



   Tahıllar   



8  10.01 Buğday ve mahlut %  8 2007/13033 
8  1002.00.00.00.00 Çavdar %  8 2007/13033 
8  10.03 Arpa %  8 2007/13033 
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(II) SAYILI LİSTE 



 
8  1004.00 Yulaf %  8 2007/13033 
8  10.05 Mısır %  8 2007/13033 
8  10.06 Pirinç %  8 2007/13033 
8  1007.00 Tane darı (koca darı) %  8 2007/13033 
8  10.08 Kara buğday, darı (cih ve kum darı), Kuş yemi; 



diğer hububat   %  8 2007/13033 
      



   Un – Nişasta – İrmik - Malt   



9  1101.00 Buğday unu veya mahlut unu %  8 2007/13033 
9  11.02 Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu 



hariç) %  8 2007/13033 
9  11.03 Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen 



küçük parçalar, hububat irmikleri  ve pelletleri, %  8 2007/13033 
9  11.04 Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; 



kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, 
yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde 
ufalanmış) (Gümrük Tarife Cetvelinin 10.06 
pozisyonunda yer alan piriniç hariç) hububat 
embriyanları (bütün halde yassılaştırılmış, flokon 
halinde veya öğütülmüş): %  8 2007/13033 



9  11.05 Patatesin unu, ezmesi, tozları, flokanları, 
granülleri, pelletleri %  8 2007/13033 



9  11.06 Kuru baklagillerin (Gümrük Tarife Cetvelinin) 
07.13 pozisyonuna giren) Sagun ve köklerin veya 
yumrularının (07.14 pozisyonuna giren) un, ezme 
ve tozları 8 fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve 
tozu %  8 2007/13033 



9  11.07 Malt (kavrulmuş olsun olmasın) %  8 2007/13033 
9  11.08 Nişastalar; inülin %  8 2007/13033 
9  1109.00.00.00.00 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) %  8 2007/13033 
      



   Tohumlar   



10  12 Yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, 
çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk 
tohumu ve çiğiti,  yağlı tohum ve meyvelerin un ve 
kaba unları %  8 2007/13033 



      



   Yağlar   



11  15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar (insan 
gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar) ile 
bunların üretiminde kullanılmaya elverişli ham 
yağlar %  8 2007/13033 
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(II) SAYILI LİSTE 



 
   Et – Balık – Kabuklu Hayvanların Müstahzarları   



12  1601.00 Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler 
ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda 
müstahzarları; %  8 2007/13033 



12  16.02 Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat 
veya kan; %  8 2007/13033 



12  1603.00 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya 
diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları, %  8 2007/13033 



12  16.04 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar, balık 
yumurtalarından elde edilen havyar ve havyar 
yerine kullanılan ürünler: %  8 2007/13033 



12  16.05 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu 
hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su 
omurgasızları: %  8 2007/13033 



      



   Şeker ve Şeker Mamulleri   



13 a) 17.01 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz 
(katı halde) %  8 2007/13033 



13 a) 17.02 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, malzoz, glikoz 
ve fruktoz dahil) (katı halde) ilave aroma ve veya 
renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, 
suni bal (tabi bal ile karıştırılmış olsun olmasın); 
karamel: %  8 2007/13033 



13 a) 17.03 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde 
edilen melaslar; %  8 2007/13033 



13 a) 17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri %  8 2007/13033 
13 b) 1704.90.30.00.00 Beyaz çikolata %  8 2007/13033 



      



   Kakao ve Kakao Müstahzarları   



14  1801.00 Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, 
bütün veya kırık) %  8 2007/13033 



14  1802.00.00.00.00 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer 
kakao döküntüleri %  8 2007/13033 



14  18.03 Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) %  8 2007/13033 
14  1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı)  %  8 2007/13033 
14  1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 



maddeler içermeyen) %  8 2007/13033 
14  18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları   %  8 2007/13033 



      



   Hububat - Un Müstahzarları - Pastacılık 
Ürünleri   



15  19.01 
 



Malt hülasası;  tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, 
hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen 
küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt %  8 2007/13033 
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(II) SAYILI LİSTE 



 
hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının 
alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao 
miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında 
yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları 
(içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen 
yağının alınması esasına göre hesaplandığında 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az 
olanlar): 



15  19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer 
maddelerle doldurulmuş  veya başka şekilde 
hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, 
şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi) 
kuskus (hazırlanmış olsun olmasın): pişirilmemiş 
makarna (doldurulmamış veya başka şekilde 
hazırlanmamış): %  8 2007/13033 



15  1903.00.00.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka 
benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi 
kalıntısı veya benzeri şekillerde) %  8 2007/13033 



15  19.04 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması 
veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda 
mamulleri (corn flakes gibi) tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme 
yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane 
(mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya 
diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın 
kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük 
parçalar ve kaba un hariç) %  8 2007/13033 



15  19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi 
mamulleri, (kakao içersin içermesin); hosti, 
eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsulleri, mühür 
güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler;  %  8 2007/13033 



      



   Konserveler (Sebze- Meyve - Bitki) Reçel vb.   



16  20.01 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, ve 
yenilen diğer bitki parçaları (sirek ve asetik asitle 
hazırlanmış veya konserve edilimiş) %  8 2007/13033 



16  20.02 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka 
usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş): %  8 2007/13033 



16  20.03 Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten 
başka usullerle hazırlanmış veya konserve 
edilmiş): %  8 2007/13033 



16  20.04 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka 
usullerle hazırlınmış veya konserve edilmiş, 
dondurulmuş) %  8 2007/13033 



16  20.05 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka 
usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, 
dondurulmamış) %  8 2007/13033 
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16  2006.00 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar meyva 



kabukları ve diğer bitki parçaları  (şekerle 
konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle 
kaplanmış veya kristalleşmiş); %  8 2007/13033 



16  20.07 Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert 
kabuklu meyve püresi, mevyve veya sert kabuklu 
meyva pastaları, (pişirilerek hazırlanmış) (ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin 
içermesin) %  8 2007/13033 



16  20.08 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve 
yenilen diğer bitki parçaları (başka surette 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol 
katılmış olsun olmasın) %  8 2007/13033 



16  20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları 
(fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler olsun 
olmasın; %  8 2007/13033 



      



   Bitki Çayları-Hazır Çorbalar-Dondurma   



17  21.01 Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans ve 
konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, 
paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş 
hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer 
maddeler ve bunların hülasa, esans ve 
konsantreleri; %  8 2007/13033 



17  21.02 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek 
hücreli mikro-organizmalar,(G.T.C. 30.02 
pozisyonunda yer alan aşılar hariç) hazırlanmış 
kabartma tozları: %  8 2007/13033 



17  21.03 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici 
karışlar; hardal unu ve irmiği ve hazır hardal) %  8 2007/13033 



17  21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım 
halindeki  homojenize gıda müstahzarları: %  8 2007/13033 



17  2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin 
içermesin) %  8 2007/13033 



17  21.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan gıda müstahzarları: %  8 2007/13033 



      



   Su - Buz – Kar - Maden Suyu – Meşrubat - 
Sirke   



18 a) 22.01 Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular 
dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar %  8 2007/13033 



18 a) 2202.10.00.00.19 Sular; diğerleri (mineral sular ve gazlı sular dahil) 
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmış ve lezzetlendirilmiş) (sade, meyvalı, kolalı %  8 2007/13033 
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gazozlar hariç) 



18 a) 2202.90 Sular (diğerleri) %  8 2007/13033 
18 a) 2204.30 Diğer üzüm şıraları  %  8 2007/13033 
18 a) 2209.00.91.00.00 Sirkeler (şarap sirkeleri hariç) 2 litreyi geçmeyen 



kaplarda olanlar %  8 2007/13033 
18 a) 2209.00.99.00.00 Sirkeler (şarap sirkeleri hariç) 2 litreyi geçen 



kaplarda olanlar %  8 2007/13033 
18 b) 2202.10.00.00.11 Sade gazozlar   %  8 2007/13033 
18 b) 2202.10.00.00.12 Meyveli gazozlar   %  8 2007/13033 
18 b) 2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar    %  8 2007/13033 



      



   Zeytin Küspesi, Üretim Artıkları   



19  2306.90.11.00.11 Zeytin küspesi (prina) (Ağırlık itibariyle zeytinyağı 
oranı % 3 veya daha az olanlar) %  8 2007/13033 



19  2306.90.11.00.19 Zeytinyağı üretiminden arta kalan diğer artık ve 
katı artıklar (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 
veya daha az olanlar) %  8 2007/13033 



19  2306.90.19.00.11 Zeytin küspesi (prina) (Ağırlık itibariyle zeytinyağı 
oranı % 3’ten fazla olanlar) %  8 2007/13033 



19  2306.90.19.00.19 Zeytinyağı üretiminden arta kalan diğer artık ve 
katı artıklar (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 
3’ten fazla olanlar) %  8 2007/13033 



      



   Tuz   



20  2501.00.91.00.11 Normal sofra tuzu %  8 2007/13033 
20  2501.00.91.00.12 Rafine sofra tuzu %  8 2007/13033 
20  2501.00.91.00.19 Diğer sofra tuzu %  8 2007/13033 



      



      



 
 
 



 B) Diğer Mal ve Hizmetler 



Sıra No G.T.İ.P. No Katma Değer Vergisine Tabi İşlemler KDV Oranı BKK 



      



1   Kütlü ve elyaf pamuk %  8 2007/13033 
1   Linter pamuk %  8 2007/13033 
1   Natürel veya tops haldeki tiftik %  8 2007/13033 
1   Pamuk lifi döküntüleri %  8 2007/13033 
1   Yün ve yapağı %  8 2007/13033 
2   Sığır ve atların ham post ve derileri (TGTC’nin 



41.01 pozisyonda yer alan) %  8 2007/13033 
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2   Koyun ve kuzuların ham post ve derileri 



(TGTC’nin 41.02 pozisyonda yer alan) (astragan 
veya karakul, persaniye, breitschwanz ve 
benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları 
hariç) %  8 2007/13033 



2   Keçi ve oğlakların ham post ve derileri (TGTC’nin 
41.03 pozisyonda yer alan) (Yemen, Moğolistan 
ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) %  8 2007/13033 



3   İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi 
filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, 
hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni 
maddelerden, dokumaya elverişli her nevi 
maddelerden veya bunların karışımlarından elde 
edilenler), %  8 2007/13033 



4   Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya 
bunların karışımlarından örme dahil her nevi 
mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, 
kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, 
dokumaya elverişli maddelerle veya bunların 
karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer 
şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, 
boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), 
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine 
edilmiş dokumaya elverişli mensucat, 
dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi 
dantela, kordela, kordon ve işlemeler, %  8 2007/13033 



5   Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, 
vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve 
işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası 
(şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. 
dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, 
yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve 
örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri 
(taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç), %  8 2007/13033 



6 a)  (2008/13902 sayılı BKK ile değişen şekli) (2) 
İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların 
taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, 
kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),  %  8 2007/13033 



6 b)  (2008/13902 sayılı BKK ile değişen şekli) (2)  
18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı 
Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına 
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 
“4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer 
alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) 
dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,  %  8 2008/13902 



7   Ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri, (Her nevi 
maddeden mamul), %  8 2007/13033 



8   Çanta, bavul, valiz ve benzerleri (Her nevi 
maddeden mamul),  %  8 2007/13033 



9   Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden %  8 2007/13033 
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yer kaplamaları,  



10   Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri %  8 2007/13033 
11   Ödeme kaydedici cihaz teslimleri (3100 sayılı 



kanun kapsamında olanlar), %  8 2007/13033 
12   Takoğraf cihazı teslimleri (2918 sayılı Karayolları 



Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 
64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon, çekici 
türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması  
zorunlu olan) %  8 2007/13033 



13   Gazete kağıdı teslimi (Rulo veya tabaka halinde) 
(Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 
pozisyonunda yer alan),  



 
%  8 2007/13033 



13   Baskı ve yazı kağıtlarının teslimi (Türk Gümrük 
Tarife Cetvelinin 48.02 pozisyonunda yer alan), %  8 2007/13033 



14   Kitap ve benzeri yayınlar (Poşetlenerek satılanlar 
hariç) (1117 sayılı kanun hükümlerine göre 
poşetlenerek satılanların tesliminde bu kararın (a) 
bendinde öngörülen vergi oranı (% 18) uygulanır.) 
(2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare) 
elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların 
elektronik ortamda satışı (elektronik kitap 
okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), %  8 2007/13033 



14   Boya kalemleri %  8 2007/13033 
14   Cetvel %  8 2007/13033 
14   Gönye  %  8 2007/13033 
14   İletki %  8 2007/13033 
14   Kalemtıraş %  8 2007/13033 
14   Kurşun kalem %  8 2007/13033 
14   Okul defterleri %  8 2007/13033 
14   Pergel %  8 2007/13033 
14   Silgi %  8 2007/13033 
14   Sulu boya ve Pastel boyalar, %  8 2007/13033 
15   Eğitim ve öğretim hizmetleri  (Üniversite ve 



Yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı 
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname Kapsamında verilen eğitim ve öğretim 
hizmetleri,) 



 
 



%  8 2007/13033 
15   Öğrenci taşıma servis hizmetleri (“Okul Servis 



Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen 
hizmetler) %  8 2007/13033 



15   Öğrenci Yurtlarında verilen hizmetler (“Özel 
Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi 
yurtlarda verilen hizmetler.), %  8 2007/13033 



16   Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale, müze giriş %  8 2007/13033 
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ücretleri, 



17   Antiserumlar (insan ve hayvan sağlığı için 
kullanılan) %  8 2007/13033 



17   İmmunglobülinler (insan ve hayvan sağlığı için 
kullanılan) %  8 2007/13033 



17   Kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri (insan 
ve hayvan sağlığı için kullanılan) %  8 2007/13033 



17   Aşılar (insan ve hayvan sağlığı için kullanılan) %  8 2007/13033 
17   Mamalar (insan gıdası olarak kullanılan) %  8 2007/13033 
18   (2012/2931 sayılı BKK ile değişen şekli) (9) 



Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya 
ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu 
ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve 
etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler, %  8 2007/13033 



19   (2012/2931 sayılı BKK ile değişen şekli) (3) (10)  
18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı 
Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına 
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 
0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik 
mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
zirai mücadelede kullanılmak üzere 
ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,  bu 
ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve 
aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler, %  8 



2008/13902 



2007/13033 
20   (2012/2931 sayılı BKK ile değişen şekli) (11)  



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu 
ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu 
etkin maddelerin üretiminde kullanılan 
hammaddeler, %  8 2007/13033 



21   Ambulans hizmetleri, %  8 2007/13033 
21   İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu 



hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik 
hizmetler dahil) (İlgili Bakanlıklar tarafından ya da 
kanunlarla  izin verilen gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yerine getirilen), %  8 2007/13033 



22  2520.20.90.10.00 Dişçilikte kullanılan alçılar     2008/13902 
22  2520.20.90.90.11 Tıpta kullanılan alçılar     2008/13902 
22  2804.40.00.00.00 Oksijen     2008/13902 
22  2844.40.20.00.11 Radyoaktif iyot    2008/13902 
22  2844.40.20.00.12 Radyoaktif fosfor     2008/13902 
22  2844.40.20.00.13 Radyoaktif karbon     2008/13902 
22  2844.40.20.00.14 Radyoaktif kobalt     2008/13902 
22  2844.40.20.00.19 Diğerleri     2008/13902 
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22  2844.40.30.00.00 Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)    2008/13902 
22  30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer 



organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); 
guddelerin veya diğer organların veya bunların 
salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin 
ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer 
almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan 
menşeli diğer maddeler    2008/13902 



22  30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte 
kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya 
kaplanmış veya perakende satılacak şekilde 
hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz 
bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, 
sparadralar, hardal yakıları gibi)    2008/13902 



22  30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık 
eşyası ve müstahzarları     2008/13902 



22  33.06 Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus 
müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları 
ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); 
diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş 
iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda 
perakende satılacak hale getirilmiş    2008/13902 



22  3307.90.00.90.11 Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları    2008/13902 
22  3407.00.00.10.00 Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar    2008/13902 
22  3407.00.00.90.11 Dişçi mumu     2008/13902 
22  3407.00.00.90.13 Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte 



kullanılan)    2008/13902 
22  3407.00.00.90.14 Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte 



kullanılan)    2008/13902 
22  3701.10.10.00.00 Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar     2008/13902 
22  3701.20.00.90.12 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık 



işlerinde kullanılanlar     2008/13902 
22  3821.00.00.00.00 Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), 



bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin 
geliştirilmesine veya idamesine mahsus 
müstahzar kültür ortamları     2008/13902 



22  3822.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda 
veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned 
üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya 
teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 
veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); 
standart (referans) maddeleri    2008/13902 



22  39. Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, 
kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her 
nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve 
prezervatifler)    2008/13902 



22  40. Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları,   2008/13902 
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kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her 
nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve 
prezervatifler)  



22  7015.10.00.00.00 Numaralı gözlük camları     2008/13902 
22  8419.20 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri     2008/13902 
22  8421.29.00.00.11 Diyalizör     2008/13902 
22  8509.80.00.00.19 Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)    2008/13902 
22  90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar 



(fotomikrografi, sinefotomikrografi veya 
mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, 
parça ve aksesuarlar hariç)    2008/13902 



22  90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte 
kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, 
diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine 
mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)     2008/13902 



22  90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; 
psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, 
aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik 
teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)    2008/13902 



22  9020.00 Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri 
(Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri 
olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça 
ve aksesuarlar hariç)    2008/13902 



22  90.21 Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi 
kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler 
ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez 
organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya 
mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını 
gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya 
vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, 
parça ve aksesuarlar hariç)    2008/13902 



22  9022.12.00.00.00 Bilgisayarlı tomografi cihazları    2008/13902 
22  9022.13.00.00.00 Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)    2008/13902 
22  9022.14 Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı 



kullanımlar için)    2008/13902 
22  9022.21 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı 



kullanımlar için    2008/13902 
22  9027.80 Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan 



sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, 
biokimya, idrar ve eliza cihazları)    2008/13902 



22  9402.10.00.00.11 Dişçi koltukları    2008/13902 
22  9402.90 Diğerleri (Eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma 



gibi fonksiyonlara haiz Mekanik tertibatlı ameliyat 
masaları, Ortopedik masalar, Mekanik tertibatlı 
karyolalar ile bunların aksam ve parçaları)  (Aksam 
ve parçalar hariç)      



22  9506.91.90.00.00 Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)    2008/13902 
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22  9603.21.00.00.00 Diş fırçaları     2008/13902 
   Pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile 



bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların 
kiralanması hizmetleri, (4) %  8  



22  9001.30.00.00.00 Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun 
giderilmesine mahsus olanlar)  %  8 2008/14092 



22  9001.40 Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun 
giderilmesine mahsus olanlar) %  8 2008/14092 



22  9001.50 Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme 
kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)  %  8 2008/14092 



22  90.03 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve 
bunların aksam ve parçaları (Kıymetli metallerden 
veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan 
gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait 
çerçeveler ile bunların aksam ve parçaları hariç)  %  8 2008/14092 



22  9004.10.10.00.00 Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi 
kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle 
kaplama metallerden olanlar hariç)  %  8 2008/14092 



22  9004.90 Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya 
kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar 
hariç) %  8 2008/14092 



23   Küspe, (2008/14092 sayılı BKK ile eklenen 
ibare (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı 
Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına 
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 
pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve 
benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 
pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki 
sanayinin posa ve artıkları hariç) tam yağlı soya 
(fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik 
unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her 
türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları 
hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök 
yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve 
slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi 
ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba 
yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel 
ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya 
kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil), %  8 2007/13033 



24   Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, 
diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl 
salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere 
kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, 
kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek 
yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer 
şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, 
içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde 
(2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare) 
(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme 
belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri %  8 



 



2007/13033 
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oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin 
bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler 
(bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere 
isabet eden kısmı hariç), 



25   (2008/13234 sayılı BKK ile değişen şekli) (1) 
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri 
konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti 
(1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve 
Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış 
seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan 
geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin 
aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde 
verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran 
uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme 
hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm 
hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen 
ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme 
hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan 
hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. 
Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve 
geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer 
hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte 
bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde 
sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma 
değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından 
indirim konusu yapılamaz.) %  8 2007/13033 



26   Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve 
huzurevleri ile  yetimhanelerde verilen hizmetler, %  8  2007/13033 



27   Atık su hizmetleri  (Belediyeler veya  bunların 
iktisadi işletmeleri tarafından verilen), %  8 2007/13033 



28  8424.81 Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz 
halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya 
pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)   %  8 2008/13234 



28  8428.20.30.90.00 Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak 
imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)   %  8 2008/13234 



28  8428.90.71.00.00 Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler 
(Tarımda kullanılmak üzere özel olarak ima! 
edilmiş yükleyiciler)  %  8 2008/13234 



28  8428.90.95.90.11 Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar  %  8 2008/13234 
28  8432.10 Pulluklar   %  8 2008/13234 
28  8432.21.00.00.00 Diskli  tırmıklar (diskorolar)   %  8 2008/13234 
28  8432.29 Diğerleri: (Tırmıklar, skarifikatörfer, kültivatörler, 



zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa 
makinaları)   %  8 2008/13234 



28  8432.30 Ekim ve dikim makinaları  %  8 2008/13234 
28  8432.40 Gübreleme makina ve cihazları  %  8 2008/13234 
28  8433.20 Çayır  biçme makinaları (traktörlere monte edilen 



parmaklı biçme makinaları dahil)  %  8 2008/13234 
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28  8433.30 Ot hazırlama makina ve cihazları   %  8 2008/13234 
28  8433.40 Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve 



samanları toplayıp demet veya balya yapmaya 
mahsus olanlar dahil)   %  8 2008/13234 



28  8433.51.00.00.00 Biçer döverler   %  8 2008/13234 
28  8433.52 Diğer harman makina ve cihazları   %  8 2008/13234 
28  8433.53 Kök ve yumru sökme makinaları   %  8 2008/13234 
28  8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar (silaj  makinası)   %  8 2008/13234 
28  8433.59.19.00.00 Diğerleri (silaj makinası)  %  8 2008/13234 
28  8433.59.30.00.11 Orak makinaları (biçerler)   %  8 2008/13234 
28  8433.59.30.00.12 Biçer toplarlar   %  8 2008/13234 
28  8433.59.30.00.13 Biçer bağlarlar  %  8 2008/13234 
28  8433.59.80.00.11 Pamuk hasat makinası  %  8 2008/13234 
28  8433.59.80.00.12 Mısır hasat makinası  %  8 2008/13234 
28  8433.59.80.00.13 Mısır toplama ve daneleme makinaları  %  8 2008/13234 
28  8433.59.80.00.19 Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve 



cihazları)   %  8 2008/13234 
28  8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makine  



ve cihazlara ait olanlar) %  8 2009/14812 
28  8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları   %  8 2008/13234 
28  8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makine ve 



cihazlar   %  8 2008/13234 
28  8436.80.91.00.00 Otomatik yalaklar   %  8 2008/13234 
28  8436.80.99.00.11 Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan 



makina ve cihazlar   %  8 2008/13234 
28  8436.80.99.00.12 Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar   %  8 2008/13234 
28  8436.80.99.00.13 Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar 



hariç)   %  8 2008/13234 
28  8510.20.00.00.12 Hayvan kırkma makinaları   %  8 2008/13234 
28  8701.10.00.00.00 Motokültörler   %  8 2008/13234 
28  8701.90.11.00.00 Motor gücü 18 kw.ı geçmeyenler (traktörler)   %  8 2008/13234 
28  8701.90.20.00.00 Motor gücü 18 kw.ı geçen fakat 37 kw.ı 



geçmeyenler (traktörler)   %  8 2008/13234 
28  8701.90.25.00.00 Motor gücü 37 kw.ı geçen fakat 59 kw.ı 



geçmeyenler (traktörler)   %  8 2008/13234 
28  8701.90.31.00.00 Motor gücü 59 kw.ı geçen fakat 75 kw.ı 



geçmeyenler (traktörler)  %  8 2008/13234 
28  8701.90.35.00.00 Motor gücü 75 kw.ı geçen fakat 90 kw.ı 



geçmeyenler (traktörler)  %  8 2008/13234 
28  8701.90.39.00.00 Motor gücü 90 kw.ı geçenler (traktörler)  %  8 2008/13234 
28  8716.20.00.00.00 Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden 



yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı %  8 2008/13234 
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römorklar  



29  8429.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)  %  8 2008/13426 
29  8429.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen 



makina ve cihazlar)  %  8 2008/13426 



29  8429.59.00.10.11 Beko loder  %  8 2008/13426 
  84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe 



edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı 
eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar 
ve püskül, ponpon makina ve cihazları  %  8 2008/13426 



29  8452.10 Ev tipi dikiş makinaları  %  8 2008/13426 
29  8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)  %  8 2008/13426 
29  8452.29.00.00.00 Diğerleri (diğer dikiş makinaları)  %  8 2008/13426 
29  84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama 



merkezleri dahil)  %  8 2008/13426 
29  84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, 



raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida 
yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı 
işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna 
tezgahlan (tornalama merkezleri dahil) hariç]  %  8 2008/13426 
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DEĞİŞİKLİK NOTLARI 



 
––––––– 
(13) (2015/7205 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA 



olanlar)” 
 
(12) (2013/5595 sayılı BKK ile kaldırılmadan önceki ibare) ”,01.05” 
 
(11) (2012/2931 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “20- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan 



veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), 
 
(10) (2012/2931 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki 



İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede 
kullanılan parazit ve predatörler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki 
koruma ürünleri,”  



 
(9) (2012/2931 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “18- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin 



verilen beşeri tıbbi ürünler,” 
 
(8) (2011/2604 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) ” Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu 



katma değer vergisi oranı uygulanır.” 
 
(7)  (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılmadan önceki bend)  “2 no.lu faslında yer alan mallar” 
 
(6) (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılmadan önceki ibare) ”,01.05” 
 
(5) (2011/1673sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “6- 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 



göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze 
sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,” 



 
(4) (2008/13902 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) ‘22- Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi 



Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği" ve "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları 
Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve 
parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,” (2007/13033 sayılı BKK) 



 
(3) (2008/13902 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “19- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede 



kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri.” 
 
(2) (2008/13902 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “6- İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve 



bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)” 
 
(1) (2008/13234 sayılı BKK ile değişmeden önceki şekli) “25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama 



tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile 
geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler 
bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan 
diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin 
yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)” 
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KARARLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ 
 
 



KDV Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 sayılı BKK’na  Ek / Değişiklik Getiren  
Kararların Yürürlüğe Giriş Tarihleri 



 
  



BKK 
 



Ek / Değişiklik  Y. Giriş Tarihi 
    



2015/7205  (I) sayılı listenin 3 üncü ve 17 nci sırası 01.02.2015 
2013/5595  (I) sayılı listenin 3, 8 ve, 17 nci sıra, II sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” 



bölümünün 1 inci sırasının (a) bendi, ”B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 
14 üncü sırası değişiklikleri    02.12.2013 



2013/4345     (I) sayılı listenin 3 üncü sırası değişikliği, (II) sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” 
bölümünün 1 inci sırasının (b) bendi düzenlemeleri 25.02.2013 



2012/4116  Yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten 
itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine 
uygulanmak üzere 01.01.2013 



2012/3594     (I) sayılı listenin 18 inci sırası 13.09.2012 
2012/2931     (II) sayılı listenin  “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 18, 19 ve 20 sıra 



değişiklikleri 25.03.2012 
2012/2697  15/7/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve 



öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı 
teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.  28.01.2012 



2011/2604     (I) sayılı listenin 16 ve 17 nci sırası  (Bu karar, yayımı tarihinden (27.12.2011) 
sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve 
teslimler için geçerli olmak üzere) 27.12.2011 



2011/2466     (I) sayılı listenin 3 üncü sırasına eklenen ibareler 28.11.2011 
2011/1673     (I) sayılı listenin 6 ncı sırası değişikliği 28.04.2011 



2009/15200  (II) sayılı listenin  “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24 üncü sırasına 
eklenen ibare 15.07.2009 



2009/14812  (I) sayılı listenin 9 uncu sırası değişikliği, (II) sayılı listenin  “B) Diğer Mal ve 
Hizmetler” bölümünün 28 sırasına eklenen satır  30.03.2009 



 
2008/14092 



 (II) sayılı listenin  “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 22 nci sırasına 
eklenen satırlar ve 23 üncü sırasına eklenen ibare 21.09.2008 



2008/13902  (I) sayılı listenin 15 inci sırası 01.08.2008 
  (II) sayılı listenin  ”B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 6, 19 ve 22 sıra 



değişiklikleri 20.08.2008 
2008/13426  (II) sayılı listenin  “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne eklenen 29 uncu sıra 07.04.2008 
2008/13234  (II) sayılı listenin  “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümü 25 inci sırası değişikliği, 



28 inci sırası 09.02.2008 
2007/13033  Finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri (30.12.2007 tarihinden sonra 



düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere)………………………………... 30.12.2007 
  (II) sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile 



“B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24 ve 25 inci sıraları ………………… 01.01.2008 
  Diğer hükümleri……………………………………………………………………... 31.12.2007 
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KARARLARIN YAYIN TARİHİ 
 
 



 2015/7205   BKK – 31.01.2015/29253 R. Gazete 



 2013/5595   BKK – 01.12.2013/28838 R. Gazete 



 2013/4345   BKK – 24.02.2013/28569 R. Gazete 



 2012/4116   BKK – 01.01.2013/28515 R. Gazete 



 2012/3594   BKK – 12.09.2012/28409 R. Gazete 



 2012/2931   BKK – 24.03.2012/28243 R. Gazete 



 2012/2697   BKK – 27.01.2012/28186 R. Gazete 



 2011/2604   BKK – 27.12.2011/28155 R. Gazete 



 2011/2466   BKK – 27.11.2011/28125 R. Gazete 



 2011/1673   BKK - 28.04.2011/27918 R. Gazete 



 2009/15200 BKK - 15.07.2009/27289 R. Gazete 



 2009/14812 BKK - 29.03.2009/27184 R. Gazete 



 2008/14092 BKK - 20.09.2008/27003 R. Gazete 



 2008/13902 BKK - 19.07.2008/26941 R. Gazete 



 2008/13426 BKK - 06.04.2008/26839 R. Gazete 



 2008/13234 BKK - 08.02.2008/26781 R. Gazete 



 2007/13033 BKK - 30.12.2007/26742 R. Gazete                                  
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			KDV Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 sayılı BKK’na  Ek / Değişiklik Getiren





			B-I: 


			B-II: 













 
 



AMORTİSMAN ORANLARI 



Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 
Faydalı 
Ömür 
(Yıl) 



Normal 
Amortisman 



Oranı 



İlgili  
Genel 
Tebliğ 



 
1. Binalar   333 



  1.1 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile 
bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, 
ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, 
pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri 
eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, 
spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis 
olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali 
binalar,   333 



  1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 % 2,00 333 



  1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine 
beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış 
binalar dahil) 33 % 3,03 333 



  1.1.3. Ahşap, kerpiç 20 % 5,00 333 
  1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan 



mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve 
emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile 
benzeri binalar 15 % 6,66 333 



  1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, 
inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 % 10,00 333 



  1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve 
tesisler) ve benzerleri  15 % 6,66 365 



  1.1.7. Sarnıç ve benzerleri 50 % 2,00 333 



  1.1.8. Tanklar    



   1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 % 6,66 333 
   1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama 



tankları, reçine tankları 10 % 10,00 333 
   1.1.8.3. Diğer tanklar 15 % 6,66 333 
 1.2. Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar 



dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları 
ile emsali hizmetlere mahsus binalar   333 



  1.2.1. Beton, kargir, demir, çelik 40 % 2,50 333 
  1.2.2. Yarı kargir 25 % 4,00 333 
  1.2.3. Ahşap 15 % 6,66 333 
  1.2.4. Kerpiç 10 % 10,00 333 
  1.2.5. Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 % 10,00 333 
  1.2.6. Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti 



ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş 
çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle 
kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır 
niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 4 %25,00 389 



 1.3. Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 % 2,00 333 
 1.4. İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 % 2,00 333 
 1.5. Gergili membran sistemleri 6 %16,66 389 



    



2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri:   333 



 



Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, 
boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve 
doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, 
regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut 
ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor 
sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler 
ve bunlara benzer olanlar 15 % 6,66 333 
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AMORTİSMAN ORANLARI 



Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 
Faydalı 
Ömür 
(Yıl) 



Normal 
Amortisman 



Oranı 



İlgili  
Genel 
Tebliğ 



 



 2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi 
kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) 8 % 12,50 333 



    



3. Demirbaşlar   333 



 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer 
Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, 
dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile 
işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını 
kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)  5 % 20,00 365 



 3.2. Televizyonlar 5 % 20,00 333 



 3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti  3 % 33,33 365 



 3.4. Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su 
hortumu 2 % 50,00 333 



 3.5. Kasalar   333 



  3.5.1. Plastik kasalar 5 % 20,00 333 
  3.5.2. Tahta kasalar 2 % 50,00 333 
  3.5.3. Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya 



değerli eşya saklamaya yarayan kasalar  50 % 2,00 339 



 3.6. Paletler   333 



  3.6.1. Tahta palet 2 % 50,00 333 



  3.6.2. Plastik palet 5 % 20,00 333 



 3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan 
kazık temeller (Palplanşlar) 3 % 33,33 333 



 3.8. Isıtma malzemeleri   333 



  3.8.1. Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) 15 % 6,66 333 
  3.8.2. Isıtma boruları 15 % 6,66 333 
  3.8.3. Pompalar 15 % 6,66 333 
  3.8.4. Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 % 5,00 333 
  3.8.5. Sıcak hava apareyleri 20 % 5,00 333 
  3.8.6. Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 % 4,00 333 
  3.8.7. Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) 15 % 6,66 333 
  3.8.8. Şofbenler ve kombiler 10 % 10,00 333 
  3.8.9. Hidroforlar 10 % 10,00 333 
  3.8.10. Su yumuşatma cihazları 10 % 10,00 333 
  3.8.11. Genleşme depoları 10 % 10,00 333 
  3.8.12. Brülörler 15 % 6,66 333 
  3.8.13. İçten yanmalı motorlar   10 % 10,00 339 



  3.8.14. Soba   5 % 20,00 365 



 3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri   333 



  3.9.1. Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-
soğutucu) 15 % 6,66 



333 



  3.9.2. Fan-coil cihazları 15 % 6,66 333 
  3.9.3. Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma 



malzemeleri (VRF sistemleri) 10 %10,00 
333 



  3.9.4. Su soğutma grupları 15 % 6,66 333 
  3.9.5. Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları 15 % 6,66 333 
  3.9.6. Hava perdeleri   10 % 10,00 339 
  3.9.7. Havalandırma sistemleri   10 % 10,00 339 
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AMORTİSMAN ORANLARI 



Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 
Faydalı 
Ömür 
(Yıl) 



Normal 
Amortisman 



Oranı 



İlgili  
Genel 
Tebliğ 



 
 3.10. Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir 



amacıyla kullanılanlar dahil)   333 



  3.10.1. Sebze soyma ve doğrama makineleri 10 % 10,00 333 
  3.10.2. Et kıyma makineleri 10 % 10,00 333 
  3.10.3. Mikserler 10 % 10,00 333 
  3.10.4. Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer 



soğutma dolapları 10 % 10,00 
333 



   3.10.4.1. Ürünlerin teşhir ve muhafazası 
amacıyla kullanılanlar 5 % 20,00 399 



  3.10.5. Yemek pişirme tencereleri 10 % 10,00 333 
  3.10.6. Fırınlar 10 % 10,00 333 
  3.10.7. Kuzine ve yer ocakları 15 % 6,66 333 
  3.10.8. Bulaşık yıkama makineleri 10 % 10,00 333 
  3.10.9. Komple soğuk odalar 10 % 10,00 333 
  3.10.10. Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 % 6,66 333 
  3.10.11. Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı   10 % 10,00 339 



 3.11. Merkezi çamaşırhane cihazları   333 



  3.11.1. Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 10 % 10,00 333 
  3.11.2. Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 % 6,66 333 
  3.11.3. Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri 10 % 10,00 333 



 3.12. Asansörler (Yük, insan vb.) 10 % 10,00 333 



 3.13. Medikal malzemeler   333 



  3.13.1. Otoklav cihazları 10 % 10,00 333 
  3.13.2. Buhar Jeneratörleri 10 % 10,00 333 
  3.13.3. Sterilizatörler 10 % 10,00 333 
  3.13.4. Oksijen ve azot tüpleri 20 % 5,00 333 
  3.13.5. Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) 10 % 10,00 333 
  3.13.6. Basınçlı hava kompresörleri 15 % 6,66 333 
  3.13.7. Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve 



abone fişleri 10 % 10,00 
333 



  3.13.8. Laboratuar cihazları   333 



   3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, 
idrar v.b.) 5 % 20,00 



333 



   3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 % 20,00 333 
   3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 % 16,66 333 
   3.13.8.4. Mikroskoplar 6 % 16,66 333 
   3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 % 20,00 333 
  3.13.9. Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, 



Endoskopi cihazı, Endeskopik ameliyat robotu 
v.b.) 5 % 20,00 418 



   3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su 
sistemleri   6 % 16,66 339 



  3.13.10. Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası 
v.b.) 10 % 10,00 333 



   3.13.10.1. Portatif sedye  5 % 20,00 365 



  3.13.11. Ameliyathane ve sterilizasyon   333 



   3.13.11.1. Sterilizatörler 8 % 12,50 333 
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Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 
Faydalı 
Ömür 
(Yıl) 



Normal 
Amortisman 



Oranı 



İlgili  
Genel 
Tebliğ 



 
   3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı 8 % 12,50 333 
   3.13.11.3. Ameliyat masası 8 % 12,50 333 
   3.13.11.4. Ameliyat lambası 8 % 12,50 333 
   3.13.11.5. Anastezi cihazı 6 % 16,66 333 
   3.13.11.6. Elektro koter 6 % 16,66 333 
   3.13.11.7. Video endoskopi ve görüntüleme 



ekipmanları 6 % 16,66 
333 



   3.13.11.8 Cerrahi el aletleri 7 % 14,28 333 
  3.13.12. Radyo terapi cihazı (Linac) 8 % 12,50 333 
  3.13.13. Pet (Pozitron emisyon tomografi cihazı) 6 % 16,66 333 
  3.13.14. Kan şekeri ölçüm cihazları   10 % 10,00 339 



  3.13.15. Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga 
ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi 
alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi 
kıymetler)   10 % 10,00 339 



  3.13.16. Hasta simülasyon cihazı 5 20 418 



 3.14. Elektrik Malzemeleri   333 



  3.14.1. Jeneratörler 10 % 10,00 333 
  3.14.2. Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) 10 % 10,00 333 
  3.14.3. Paratonerler 10 % 10,00 333 
  3.14.4. Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b.   10 % 10,00 339 



  3.14.5. Transformatörler   10 % 10,00 339 
  3.14.6. Redröserler   10 % 10,00 339 
  3.14.7. Akümülatörler   5 % 20,00 339 
  3.14.8. Akü şarj redresörü   5 % 20,00 339 
  3.14.9. Şalt cihazları, kontaktörler   3 % 33,33 339 
  3.14.10. Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol 



üniteleri   10 % 10,00 
339 



  3.14.11. Elektrik motorları, elektrik trafoları   10 % 10,00 339 
  3.14.12. Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji 



otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji 
senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri   10 % 10,00 365 



  3.14.13. Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi 
için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla 
kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi 
kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.) 10 %10,00 389 



  3.14.14. Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle 
çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları 
şarj etmek için kullanılan makineler 3 % 33,33 399 



 3.15. Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane 
ve yemekhane eşyası 5 % 20,00 333 



 3.16. Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 % 6,66 333 



 3.17. Kaynak makinesi 5 % 20,00 333 
 3.18. Zincir, halat 3 % 33,33 333 
 3.19. Ponton 5 % 20,00 333 
 3.20. Kondansatör 5 % 20,00 333 
 3.21. Oksijen takımı, oksijen saati 6 % 16,66 333 
 3.22. Güneş kolektörü 6 % 16,66 333 
 3.23. Depolama raf sistemleri 10 % 10,00 333 
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 3.24. Çim biçme makinesi 4 % 25,00 333 
 3.25. Çöp konteynerleri 4 % 25,00 333 
 3.26. Elektronik güvenlik sistemleri 5 % 20,00 333 
 3.27. POS cihazları 5 % 20,00 333 
 3.28. Yangın söndürme cihazları 5 % 20,00 333 
 3.29. Radyasyon aleti 5 % 20,00 333 
 3.30. Nem alma cihazları 5 % 20,00 333 
 3.31. Kart basma makinesi 10 % 10,00 333 
 3.32. Kart kesme makinesi 10 % 10,00 333 
 3.33. Zarflama makinesi 10 % 10,00 333 
 3.34. Projeksiyon cihazı 5 % 20,00 333 
 3.35. Fotoğraf makineleri ve kamera 5 % 20,00 333 
 3.36. Ölçüm cihazları 5 % 20,00 333 
 3.37. Elektronik test cihazları 5 % 20,00 333 
 3.38. Mekanik test cihazları 7 % 14,28 333 
 3.39. El ölçü aletleri 4 % 25,00 333 
 3.40. Hızlı protip makineleri 5 % 20,00 333 
 3.41. Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve .pnömatik 



makineler   6 % 16,66 339 
 3.42. Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri   6 % 16,66 339 
 3.43. Redüktörler   10 % 10,00 339 
 3.44. Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, 



frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların 
benzerleri)   10 % 10,00 339 



 3.45. Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, 
lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen 
elektrikli makine ve el aletleri   10 % 10,00 339 



 3.46. Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme 
makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh 
mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, 
beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri   10 % 10,00 339 



 3.47. Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar   10 % 10,00 339 
 3.48. Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin 



ıslak yada kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanması 
işlevlerini yerine getiren makineler)   8 % 12,50 339 



 3.49. Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları     339 



  3.49.1. Teleks ve data modem cihazları, data terminal 
ara birim cihazları, interaktif telekontrol 
sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim 
sistemleri v.b.   5 % 20,00 339 



  3.49.2. Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe 
telsiz baz istasyonları   10 % 10,00 339 



  3.49.3. Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri   5 % 20,00 339 
  3.49.4. Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını 



alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler   10 % 10,00 339 
  3.49.5. Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, 



dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, 
ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve 
uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar 
v.b.   5 % 20,00 339 



  3.49.6. Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, 5 % 20,00 339 
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sinema film makinesi, video konferans cihazı, 
stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı 
cihazları v.b.   



  3.49.7. Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, 
radyo ve görüntü faks modemleri   5 % 20,00 339 



  3.49.8. GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum 
belirleme cihazları   5 % 20,00 339 



  3.49.9. Elektronik optik alet ve cihazlar   6 % 16,66 339 
  3.49.10. Kapalı devre TV sistemi (CCTV)   10 % 10,00 365 



 3.50. LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri 
v.b.   10 % 10,00 339 



 3.51. Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve 
ekipmanları   10 % 10,00 339 



 3.52. Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların 
benzerleri   10 % 10,00 339 



 3.53. Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, 
işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde 
kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi   10 % 10,00 365 



 3.54. Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm 
cihazları   8 % 12,50 339 



 3.55. Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve 
temizleme makineleri   7 % 14,28 339 



 3.56. Çöp öğütücüler   10 % 10,00 339 
 3.57. İlaçlama makineleri   8 % 12,50 339 
 3.58. El kurutma makineleri   5 % 20,00 339 
 3.59. Elektronik kantar   5 % 20,00 339 
 3.60. Baskül   6 % 16,66 339 
 3.61. Hidrolik araç kantarları   15 % 6,66 339 
 3.62. Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar)   6 % 16,66 339 
 3.63. Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde 



yerleşik bulunan konteynerler)   15 % 6,66 339 
 3.64. Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde 



dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için 
konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri 
(58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlar hariç)   7 % 14,28 339 



 3.65. Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair 
maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, 
damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları   5 % 20,00 339 



  3.65.1. Su taşımaya mahsus damacanalar 3 % 33,33 439 



 3.66. Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç 
gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların 
benzerleri)   6 % 16,66 339 



 3.67. Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve 
benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar)   15 % 6,66 339 



 3.68. Vidalama makineleri   10 % 10,00 339 
 3.69. Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)   10 % 10,00 339 
 3.70. Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-



ray cihazı v.b.   10 % 10,00 339 
 3.71. Bayrak, flama, aydınlatma direkleri   15 % 6,66 339 
 3.72. Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı 



olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni 
satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç)   2 % 50,00 339 
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 3.73. Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol 



paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme 
tesisatı)   15 % 6,66 365 



 3.74. Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)   15 % 6,66 365 
 3.75. Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların 



arıtılmasında kullanılan tesisler)   24 % 4,16 365 
 3.76. Duvar saati   5 % 20,00 365 
 3.77. Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)   5 % 20,00 365 
 3.78.  Otopark sistemleri   389 



  3.78.1. Otopark ücretlendirme sistemi 15 %6,66 389 
  3.78.2. Otopark yönlendirme sistemi 10 %10,00 389 
 3.79. Fotoselli kayar kapılar   10 % 10,00 365 
 3.80. LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)   15 % 6,66 365 
 3.81. Kartlı geçiş sistemleri   10 % 10,00 365 
 3.82. Yanmaz elbise   5 % 20,00 365 
 3.83. Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi 



pantolonu ve benzeri) 3 %33,33 389 



 3.84. Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak 
muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan 
reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde 
ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen 
kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan 
plastik maddeden yapılmış şamandıralar  7 %14,28 389 



 3.85. Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, 
pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden 
mamül tekerlekli temizlik araçları),  temizlik malzemelerinin 
düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında 
kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların 
benzerleri.  3 %33,33 389 



 3.86. Otomatik para çekme makineleri (ATM) 10 % 10,00 399 



 3.87. Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler 3 % 33,33 418 



 3.88. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar 5 % 20,00 418 



    



4. Bilgi sistemleri   333 



 4.1. Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu 
bilgisayarlar (Server) 4 % 25,00 333 



 4.2. Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart 
seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik 
karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip 
üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden 
klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk 
sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar 
(Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez) 4 % 25,00 333 



 4.3. Bilgisayar yazılımları 3 % 33,33 333 



 4.4. Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data 
kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve 
bağlantı elamanları   5 % 20,00 365 



 4.5. Data koruma kasası   12 % 8,33 365 



    



5. Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma 
makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve 
benzerleri 5 % 20,00 333 



 5.1. Ödeme kaydedici cihazlar 5 % 20,00 333 
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6. Taşıma araçları   333 



 6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) 5 % 20,00 333 
 6.2. Otobüs, Minibüs, Midibüsler 5 % 20,00 333 
 6.3. Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve 



kamyonetler 4 % 25,00 333 
 6.4. Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 % 20,00 333 
 6.5. Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 % 25,00 333 
 6.6. Bisikletler ve at arabaları 4 % 25,00 333 
 6.7. Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile 



donatılmış olanlar ve forkliftler, krikolar v.b. dahil) 4 % 25,00 333 
 6.8. Çekiciler (Transpaletler dahil) 5 % 20,00 333 
 6.9. Demiryolları araçları ve lokomotifler 15 % 6,66 333 



 6.10. Deniz araçları   333 



  6.10.1. Yük ve yolcu gemileri 18 % 5,55 333 
  6.10.2. Tankerler ve frigorifik gemiler 8 % 12,50 333 
  6.10.3. Kayık ve mavnalar 5 % 20,00 333 
  6.10.4. Ağaç tekne 8 % 12,50 333 
  6.10.5. Deniz motorları 8 % 12,50 333 
  6.10.6. Şişme bot 5 % 20,00 333 
  6.10.7. Kurtarma gemileri  20 % 5,00 365 



  6.10.8. Römorkör 14 % 7,14 389 



  6.10.9. Acenta botları (pilot botlar) 12 % 8,33 399 



  6.10.10. Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim 
deniz aracı 15 % 6,66 418 



  6.10.11. Balık Nakliye Gemisi 10 % 10,00 418 



 6.11. Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar 15 % 6,66 333 



 6.12. Uçak ve helikopterler  10 % 10,00 365 



  6.12.1. Uçak simülatörleri 10 %10,00 389 



 6.13. Treyler ve treylere bağlı konteynerler 6 % 16,66 333 



 6.14. Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri 10 %10,00 389 



  6.14.1. Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik 
konteyner kaldırma ataçmanı 15 % 6,66 399 



 6.15. Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları 7 % 14,28 333 



 6.16. Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme 
araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, 
beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre 
temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve 
benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji 
cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)   7 % 14,28 365 



  6.16.1. Çöp temizleme araçları ve ekipmanları    365 



   6.16.1.1 Çöp temizleme araçları  5 % 20,00 365 



   6.16.1.2 Çöp temizleme araçları ekipmanları  3 % 33,33 365 



 6.17. Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi 
alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin 
taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada 
kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları 
ve bunların benzerleri. 3 %33,33 389 
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7. Tarım   333 



 7.1. Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla 
edinilen yapılar 25 % 4,00 333 



 7.2. Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen 
yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) 20 % 5,00 333 



 7.3. Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve 
bunlara benzer yerler 10 % 10,00 333 



 7.4. Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri 
ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat 5 % 20,00 333 



  7.4.1. Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına 
pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) 
gibi araçların yardımcı ekipmanları 5 % 20,00 333 



  7.4.2. Kırkım makinesi   5 % 20,00 339 



  7.4.3. Gaga kesme makinesi   5 % 20,00 339 
  7.4.4. Krema makinesi   5 % 20,00 339 
  7.4.5. Tavuk yolma makinesi   5 % 20,00 339 
  7.4.6. Budama makinesi   5 % 20,00 339 
  7.4.7. Motorlu el testeresi   5 % 20,00 339 
  7.4.8. Meyve tasnif makinesi   5 % 20,00 339 
  7.4.9. Buzağı emzirme makinesi   5 % 20,00 339 
  7.4.10. Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski 



zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik 
malzemeden mamül ve demir direkler üzerine 
kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri 10 %10,00 339 



 7.5. Mandıralar 7 % 14,28 333 



 7.6. Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu 
sınıfa dahildir.) 5 % 20,00 333 



 7.7. Atlar    389 



  7.7.1. Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar 
(4 yaşından büyük olanlar)  18 %5,55 389 



  7.7.2. Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük 
yarış atları vb.)  10 %10,00 389 



 7.8. Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 % 20,00 333 



 7.9. Arılar 5 % 20,00 333 



 7.10. Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 % 50,00 333 



 7.11. Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar 10 % 10,00 333 



  7.11.1. Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.) 5 % 20,00 333 



 7.12. Deniz ve tatlı su balıkları 5 % 20,00 333 



 7.13. Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.) 5 % 20,00 333 



 7.14. Ekili ve dikili araziler, tesisler   333 



  7.14.1. Zeytinlikler 50 % 2,00 333 
  7.14.2. Dutluklar 40 % 2,50 333 
  7.14.3. Fındıklıklar 25 % 4,00 333 
  7.14.4. Süs ağaçları, güllükler 20 % 5,00 333 
  7.14.5. Bağlar 20 % 5,00 333 
  7.14.6. Narenciye ağaçları 25 % 4,00 333 
  7.14.7. Şeftali ağaçları 10 % 10,00 333 
  7.14.8. Kayısı, erik, badem ağaçları 25 % 4,00 333 



- 9 -



ASM
M



M
O 



 











 
 



AMORTİSMAN ORANLARI 



Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 
Faydalı 
Ömür 
(Yıl) 



Normal 
Amortisman 



Oranı 



İlgili  
Genel 
Tebliğ 



 
  7.14.9. Elma, armut, ayva, incir ağaçları 25 % 4,00 333 
  7.14.10. Vişne, kiraz ağaçları 20 % 5,00 333 
  7.14.11. Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları 40 % 2,50 333 
  7.14.12. Sair meyveli ağaçlar 10 % 10,00 333 
  7.14.13. Seralar    365 



  



 



7.14.13.1. Seralarda kullanılan makine ve 
aletler ve çimlendirme odası 
(Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum 
ekme makineleri ve bunların 
benzerleri) 5 % 20,00 333 



   7.14.13.2. Cam örtü malzemeli seralar  15 % 6,66 365 



   7.14.13.3. Plastik örtü malzemeli seralar  3 % 33,33 365 



   7.14.13.4. Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli 
seralar  15 % 6,66 365 



   7.14.13.5. Galvanizlenmiş yapı malzemeli 
seralar  20 % 5,00 365 



   7.14.13.6. Diğer yapı malzemeleri kullanılan 
seralar  10 % 10,00 365 



   7.14.13.7. Topraksız üretimde kullanılan sera 
plastiği  3 % 33,33 365 



   7.14.13.8. Kaya yünü yatağı  2 % 50,00 365 



  



 



7.14.13.9. Seralarda kullanılan iklimlendirme 
sistemleri (Kontrol cihazları, 
sensörler, ısıtma, havalandırma, 
gölgeleme, sisleme, nemlendirme, 
karbondioksit, enjeksiyon makineleri 
vb.) ve bitki sulama- gübreleme 
sistemleri (sulama pompaj ve gübre 
dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik 
ekipmanlar 10 %10,00 389 



  7.14.14. Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla 
sulama v.b.) 10 % 10,00 333 



  7.14.15. Kanal ve kanaletler 10 % 10,00 333 



  7.14.16. Derin kuyular 15 % 6,66 333 
  7.14.17. Sağım tesis ve makineleri 5 % 20,00 333 
  7.14.18. Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri 5 % 20,00 333 
  7.14.19. Çırçırlama ve delintasyon tesisleri 5 % 20,00 333 
  7.14.20. Yoncalık tesisi 3 % 33,33 333 
  7.14.21. Korunganlık tesisi 2 % 50,00 333 
  7.14.22. Suni çayır mera tesisi 3 % 33,33 333 
  7.14.23. Çam fıstığı tesisi   50 % 2,00 339 
  7.14.24. Kavaklık tesisi  10 % 10,00 339 



    



8. Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak 
çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin 
diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 10 % 10,00 333 



 8.1. İzabe potaları 2 % 50,00 333 



 8.2. Madeni emniyet şapkaları (Baretler) 3 % 33,33 333 



 
8.3. Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, 



ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak 
emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, 
yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında 10 % 10,00 333 
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kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler 



    



9. Petrol ve gaz sanayi   333 



 9.1. Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama 
faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde 
kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile 
kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi 
işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler 6 % 16,66 333 



  9.1.1. Pompaj çubuklarından emiciler 3 % 33,33  



 9.2. Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların 
Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve 
bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına 
toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren 
kuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için 
üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler. 14 % 7,14 333 



  9.2.1. Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan) 2 % 50,00 333 



 9.3. Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün 
gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında 
kullanılan iktisadi kıymetler 15 % 6,66 333 



  9.3.1. Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 2 % 50,00 333 



 9.4. Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında 
kullanılan iktisadi kıymetler 9 % 11,11 333 



  9.4.1 Sıvı gaz buharlaştırıcılar  9 % 11,11 365 



    



10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve 
yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve 
demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî kıymetler (Aşağıdaki 
sınıflarda sayılanlar hariç) 6 % 16,66 399 



 10.1. İnşaat kalıpları ve iskeleler   365 



  10.1.1. Ahşap inşaat kalıpları  5 % 20,00 365 



  10.1.2. Tünel kalıplar  15 % 6,66 365 



  10.1.3. Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş 
hazır çelik iskeleler  20 % 5,00 365 



  10.1.4. Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit 
direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar  4 % 25,00 365 



  10.1.5. İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi 
borusundan imal edilmiş olanlar)  7 % 14,28 365 



  10.1.6 Ağaç kalaslar 3 % 33,33 365 
  10.1.7 Demir veya çelik inşaat kalıpları 7 %14,28 389 
 10.2. İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık 



demirleri işleme makinesi  8 % 12,50 365 
 10.3. Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi 



kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi  15 % 6,66 365 
 10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru 



döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi) 6 % 16,66 399 



 10.5. Kazık çakma makinesi 8 % 12,50 418 



    



11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı:     



 Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan 
iktisadi kıymetler 15 % 6,66 333 
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12. Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı:     



 Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin 
üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 % 6,66 333 



    



13. Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler 15 % 6,66 333 



    



14. Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, 
nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler ve özel araç gereçler 8 % 12,50 333 



      



    



15. Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler 15 % 6,66 333 



    



16. Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler 
sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler 15 % 6,66 333 



 
16.1. Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi 



kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, 
filtre tanbur ve pastarazatör vb.) 10 %10,00 389 



    



17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: (11, 12, 13, 14, 15, 16) 
numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde 
kullanılan iktisadi kıymetler 12 % 8,33 333 



 17.1. Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli 
kaplar 3 % 33,33 333 



 17.2. Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler  8 % 12,50 365 



    



18. Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri 
dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve 
özel materyaller olarak ( 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) numaralı sınıflarda 
tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, 
balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler 4 % 25,00 333 



 18.1. Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve 
satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 5 % 20,00 333 



 18.2. Cam şişeler 3 % 33,33 333 



 18.3. Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 % 12,50 333 



    



19. Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo 
tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler 15 % 6,66 333 



    



20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı   333 



 20.1. Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve 
benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 % 12,50 333 



  20.1.1. Nakış makineleri  5 % 20,00 365 



 20.2. Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler 10 % 10,00 333 



 20.3. Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş 
ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin 
sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle 
kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, 
ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, 
endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının 10 % 10,00 333 
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işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde 
kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 



 20.4. Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve 
Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü 
dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve 
dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin 
birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma 
halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya 
çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün 
olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin 
katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi 
gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, 
kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi 
ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 % 12,50 333 



 20.5. Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, 
diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve 
dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde 
kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin 
üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik 
giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 8 % 12,50 333 



  
20.5.1. 



Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında 
kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm 
sistemleri 10 %10,00 389 



 20.6. Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul 
gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi 
tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, 
işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan 
iktisadi kıymetler 8 % 12,50 333 



 20.7. Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin 
işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi 
kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: 
Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı 
burgu sargı makineleri ve benzeri makineler) 8 % 12,50 333 



 20.8. Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, 
tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan 
iktisadi kıymetler 10 % 10,00 333 



 20.9. Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler 12 % 8,33 333 



 20.10. Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, 
sanfor, yıkama, şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler   8 % 12,50 339 



 20.11. Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi 
kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok 
makinesi, çamaşır makinesi   10 % 10,00 365 



 20.12. Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde 
kullanılanlar)   10 % 10,00 365 



    



21. Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi 
ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi 
kıymetler 8 % 12,50 333 



 21.1. Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma 
makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem 
sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı 
(Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve 
obidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan 
laboratuarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve 
vasıtalar 3 % 33,33 333 



 21.2. Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara 
merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve 
termostatlı suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza 3 % 33,33 333 
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için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul 
kapatma-doldurma makinesi 



 21.3. Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme 
tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon 
inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, 
bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan 
laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, 
kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi 
suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait 
ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve 
hususi bıçaklar 2 % 50,00 333 



    



22. Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç 
gereçler 10 % 10,00 333 



    



23. Ağaç ürünleri imalatı   333 



 23.1. Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile 
benzerleri 6 % 16,66 333 



 23.2. Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin 
işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, 
döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer 
ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan 
iktisadi kıymetler 10 % 10,00 333 



 23.3. Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve 
depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve 
otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler 
ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden 
kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir 
kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri 
(Kağıt yapımında kullanılan kereste yada yapı sektöründe 
kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç) 13 % 7,69 333 



 23.4. Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt 
Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt 
poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir 
ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya 
değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b. 10 % 10,00 333 



  
23.4.1. 



Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve 
mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket 
makinası, otomatik denetleme makinası, bobin 
asansörü  10 % 10,00 365 



 23.5. Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında 
kullanılan iktisadi kıymetler   10 % 10,00 339 



 23.6. Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda 
kullanılan kauçuk klişeler   2 % 50,00 365 



    



24. Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya 
yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda 
kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve 
elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin 
görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında 
kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 % 10,00 333 



    



25. Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış 
kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda 
kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların 
imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas 
fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal 
etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi 10 % 10,00 333 
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fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi 
düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.) 



 25.1. Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda 
çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) 5 % 20,00 333 



  25.1.1. Motorlar 10 % 10,00 333 



  25.1.2. Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda 
çalışan motorlar 8 % 12,50 333 



  25.1.3. Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda 
çalışan motorlar 5 % 20,00 333 



  25.1.4. Seyyar dalgıç pompa motorları 5 % 20,00 333 
  25.1.5. Paneller ve panel cihazları 10 % 10,00 333 
  25.1.6. Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop 



butonları ve benzerlerinden oluşan hatlar 10 % 10,00 333 
  25.1.7. Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda 



çalışan saha cihazları 5 % 20,00 333 
 25.2. Enstrümanlar ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu 



ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve 
vana gibi ekipman) 10 % 10,00 333 



 25.3. Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler 
ve müştemilatı 5 % 20,00 333 



 25.4. Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı 
sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl 
işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma 
ekipmanları 3 % 33,33 333 



 25.5. Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu 
sektörde kullanılan tesisler 10 % 10,00 333 



  25.5.1. Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler 
(reaktörde sabit bir yatakta bulunup 
tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini 
sağlayanlar)  4 % 25,00 399 



 25.6. Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 % 10,00 333 
 25.7. Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 % 6,66 333 
 25.8. Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç 



gereçler* 10 % 10,00 333 
 25.9. Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel 



araç gereçler* 10 % 10,00 333 
 25.10. Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları 5 % 20,00 333 
 25.11. Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, 



sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, 
matbaa mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta 
kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve 
deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve 
tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve 
bunların benzerleri   10 % 10,00 339 



 25.12. Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler   12 % 8,33 389 
 25.13. Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter 



kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift 
kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm 
robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu 
döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri 6 %16,66 389 



 25.14. EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden 
tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı 
izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının 
imalatında kullanılan iktisadî kıymetler   399 



  25.14.1. Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları 12 % 8,33 399 
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  25.14.2. Kalıplar 7 % 14,28 399 
  25.14.3. Blok makineleri 9 % 11,11 399 
  25.14.4. Buhar kazanları 15 % 6,66 399 
  25.14.5. Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar  10 % 10,00 399 
  25.14.6. Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları 6 % 16,66 399 
  25.14.7. Alev test cihazları 5 % 20,00 399 



    



26. Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış 
ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik 
malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi 
doğal, sentetik veya işlemden geçirilen kauçuk veya bir ağaçtan 
toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde 
kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 % 10,00 333 



 26.1. Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının 
imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür 
fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme 
ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan 
konveyör bant üretim hattı  10 % 10,00 365 



 26.2. Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: 
Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, 
şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve 
benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar*  4 % 25,00 365 



    



27. Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin 
kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler 10 % 10,00 333 



 27.1. Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama 
ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve 
ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve 
ekipmanları vb.  7 % 14,28 365 



 27.2. Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme 
cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve 
benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar*  4 % 25,00 365 



 27.3. Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar 5 %20,00 389 



 27.4. Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, 
boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, 
hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal 
açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik 
ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler 10 % 10,00 399 



    



28. Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye 
ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş 
cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)   333 



 28.1. Fırınlar   333 



  28.1.1. Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları 10 % 10,00 333 



  28.1.2. Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları 7 % 14,28 333 
  28.1.3. El imalatı züccaciye fırınları 5 % 20,00 333 
  28.1.4. Cam suyu (Slikat) fırınları 4 % 25,00 333 
  28.1.5. Cam üretim potaları 3 % 33,33 333 
 28.2. Üretim ve işleme makineleri   333 



  28.2.1. Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı 10 % 10,00 333 



  28.2.2. Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve 
teçhizatı 5 % 20,00 333 
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  28.2.3. Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, 
kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı 8 % 12,50 333 



  28.2.4. Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol 
cihazları 5 % 20,00 333 



 
28.3.   Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt 



olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi 
kıymetler    365 



  28.2.3.1. Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları  15 % 6,66 365 
  28.2.3.2. Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri  10 % 10,00 365 
  28.2.3.3. Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar  10 % 10,00 365 



 28.4. Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve 
cihazlar  5 % 20,00 365 



 28.5. Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, 
şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar*  3 % 33,33 365 



    



29. Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla 
imalinde kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri 
imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan 
iktisadi kıymetler hariç) 20 % 5,00 333 



 29.1. Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan 
iktisadi kıymetler 15 % 6,66 439 



  29.1.1. Plastik kalıplar 2 % 50 439 
  29.1.2. Çelik sac kalıplar ve ayraçlar 5 % 20 439 



 
29.2. Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe 



dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş 
tuğlası)  2 %50,00 389 



 
29.3. Çimento üretiminde  kullanılan hava körükleri (blower), 



yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik 
redüktörü  10 %10,00 389 



    



30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış 
çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, 
beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve 
benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında 
kullanılan iktisadi kıymetler    339 



 30.1. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında 
Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar: Çamur, sır ve pasta 
değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b.   15 % 6,66 339 



 30.2. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında 
Kullanılan Yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, 
konveyörler, elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik 
silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma 
giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon 
makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, 
fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama 
makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme 
makineleri, dekorlama hatları v.b.   8 % 12,50 339 



 30.3. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında 
Kullanılan Kalite Kontrol Sistemleri, Labaratuar cihazları: 
Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik 
teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, 
kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları 
v.b.   7 % 14,28 339 



 30.4. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında 
Kullanılan Yüksek Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri)   6 % 16,66 339 
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31. Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı   333 



 31.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden 
külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin 
eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen 
metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline 
getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin 
kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, 
büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler 10 % 10,00 333 



  31.1.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan 
Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, 
demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel 
aletler* 7 % 14,28 333 



 31.2. Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı 
gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde 
kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve 
özel araçlar* 10 % 10,00 333 



  31.2.1. Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör 
kayışı, şerit sarma tamburu 3 % 33,33 333 



  31.2.2. Kalıplar   333 



   31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları 4 % 25,00 333 
   31.2.2.2. Çelik kalıplar 4 % 25,00 333 
   31.2.2.3. Sert metal kalıplar 5 % 20,00 333 
   31.2.2.3. Saç parça kalıpları 5 % 20,00 333 
   31.2.2.4. Plastik kalıplar 4 % 25,00 333 
   31.2.2.5. Cam kalıplar 5 % 20,00 333 
   31.2.2.6. Strofor kalıpları 7 % 14,28 333 
   31.2.2.7. Döküm kalıplar 7 % 14,28 333 
   31.2.2.8. Denge ağırlığı kalıpları 4 % 25,00 333 



   31.2.2.9. Alüminyum ekstrüzyon presi ve 
hatları  6 % 16,66 365 



  31.3. Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden 
külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin 
eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya 
getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline 
getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat 
kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında 
kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok 
kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik 
üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken 
dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi 
kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi 
düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde 
kullanılan özel araçlar* 10 % 10,00 333 



  31.4. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, 
teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, 
metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir 
içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi 
kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma 
cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 
hariç) 12 % 8,33 333 



   31.4.1. Fabrikasyon Metal Ürünlerinin 
Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: 
Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, 
ölçüm cihazı, dökümler ve 
dönüştürülebilir konteynerler gibi 
özel araçlar 3 % 33,33 333 
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  31.5. Metal Yüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan 



İktisadi Kıymetler: Bu işlemler, metallerin 
yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya 
girmesinden önce, metalde pas ve cürufun 
bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir 
bulunması ve yüzey profili gibi faktörlerden 
arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile 
temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek 
açılması, yüksek basınçta çelik granül-grit 
püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu 
malzemelerin uygulanması için gerçekleştirilen 
işlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir.   6 % 16,66 339 



  31.6. PVC kapı ve pencere sistemleri ve bunların 
benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler   6 % 16,66 339 



   31.6.1. PVC imal kalıpları   4 % 25,00 339 



  31.7. Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların 
haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler     365 



   31.7.1. Galvanizli sac üretiminde kullanılan 
iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy 
kesme hattı, ince kesme hattı, kalın 
sac kesme ve istifleme makinesi, 
trapez formlama makinesi, orsis 
yağlama makinesi, boyama hattı   12 % 8,33 365 



   31.7.2. Rulo sacların haddelenmesinde 
kullanılan iktisadi kıymetler: 
Temizleme hattı, asit regenerasyon 
hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama 
fırınları, temper haddesi, 
demineralize su üretim cihazı   12 % 8,33 365 



  31.8. Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar   2 % 50,00 365 



  31.9. Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler 
kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom 
kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile 
pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun 
metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması 
işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri   12 % 8,33 365 



 31.10. Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler   389 



  31.10.1. Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış 
yollukları 2 %50,00 389 



  31.10.2. Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne 
sevk eden transfer hatları 4 %25,00 389 



  31.10.3. Hammaddenin üretim prosesine uygun 
haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan 
fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine 
kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli 
makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme 
işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, 
maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların 
yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve 
pnömatik pistonlar ile üretilen mamüllerin 
standartlara uygunluğunu tespit edilmesini 
sağlayan laboratuar malzemeleri 5 %20,00 389 



  31.10.4. Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu 
sağalayan panolar, elektrik ve kumanda 
odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını 
sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta 
getirilmesini sağlayan hareketli testereler 6 %16,66 389 



  31.10.5. Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler 7 %14,28 389 
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  31.10.6. Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip 



ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli 
makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik 
otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan 
enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim 
sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde 
kullanılan merdane değiştirme sisitemleri, 
mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında 
kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde 
kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri 10 %10,00 389 



  31.10.7. Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin 
işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, 
elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, 
haddeleme işlemlerinde kullanılan universal 
hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan 
sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler 
(Genel sııflarda sayılanlar hariç) 15 %6,66 389 



    



32. Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden 
tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye 
v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden 
makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal 
makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman 
ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, 
elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan 
imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, 
motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal 
makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal 
makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri (Zaviye, daire veya 
helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro 
makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden 
makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş 
makineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine 
v. b.) 20 % 5,00 333 



 32.1. El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi 
kıymetler   12 % 8,33 339 



 32.2. Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında 
mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında 
kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri 
vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz 
boya kabini, toz boya cihazı ve bunların benzerleri) 10 %10,00 389 



 32.3. Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde 
kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri  7 %14,28 389 



 32.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere 
esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem 
fırını tesisleri  10 % 10,00 399 



    



33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı   333 



 33.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik 
Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde 
kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik 
trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve 
soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde 
kullanılan araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, 
inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan 
makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar, 
aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi 
araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, 
ekipman ve ek parçaları imal etmek için kullanılan iktisadi 
kıymetler ve benzerleri 10 % 10,00 333 
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 33.2. Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan 



gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim, 
hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı 
zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı 
ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, 
televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, 
bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, 
saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, 
bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, 
şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya 
araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini imal 
etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, 
yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve 
mekanik iş makineleri ve başka bir yerde sınıflandırılan 
iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.) 6 % 16,66 333 



 33.3. Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken 
imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 5 % 20,00 333 



    



34. Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, 
karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin montajında kullanılan iktisadi 
kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın 
dışındadır.) 12 % 8,33 333 



 34.1. Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, 
kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel 
transfer taşıma araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan 
iktisadi kıymetler* 3 % 33,33 333 



  34.1.1. Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde 
kullanılan üretim bantları 5 % 20,00 333 



 34.2. Motorlu araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler 
(Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri 
gibi motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer 
ekipmanların imalatına kullanılan iktisadi kıymetler)  10 % 10,00 339 



 34.3. Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında 
kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50 389 



    



35. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, 
elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan araçların 
ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi 
kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, 
radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri 
veya onların parçalarının üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ise 
kapsam dışındadır.) 10 % 10,00 333 



 35.1. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatında Kullanılan Özel 
Araç Gereçler *  6 % 16,66 339 



    



36. Gemi ve bot yapımı   333 



 36.1. Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) 
sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, 
rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların 
tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet 
sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan 
makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve 
tamir makineleri ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal 
eklentileri kapsam dahilinde değildir.) 12 % 8,33 333 



 36.2. Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: 
Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm 
aletleri gibi özel araç olarak tanımlanan iktisadi kıymetler* 7 % 14,28 333 



 36.3. Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha 16 % 6,25 333 
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Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen 
gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme 
araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde 
kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik 
sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, 
iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha 
uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç) 



    



37. Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri     339 



 37.1. Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler 
dahil)   25 % 4,00 339 



 37.2. Peronlar   20 % 5,00 339 
 37.3. Rampalar   10 % 10,00 339 
 37.4. Kömür ve akaryakıt verme tesisleri   20 % 5,00 339 
 37.5. Cüruf temizleme tesisleri   5 % 20,00 339 
 37.6. Bakım, muayene ve temizleme tesisleri   20 % 5,00 339 
 37.7. Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli 



frenler)   25 % 4,00 339 
 37.8. Esas toprak işleri, diğer tesisler   25 % 4,00 339 
 37.9. Balast   10 % 10,00 339 
 37.10. Tüneller ve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı 



trenleri tesisleri)   100 % 1,00 339 
 37.11. Menfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve 



diğerleri)   25 % 4,00 339 
 37.12. Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri   25 % 4,00 339 
 37.13. Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle 



idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler)   12 % 8,33 339 
 37.14. Mekanik sinyal tesisleri     339 
  37.14.1. Kumanda aletleri, blok tesisleri   12 % 8,33 339 



  37.14.2. Sinyaller, transmisyon tertibatı   16 % 6,25 339 



  37.14.3. İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, 
otomatik blok tesisleri, transmisyon hatları   12 % 8,33 339 



 37.15. Trafik merkez idaresi (CTC)     339 



  37.15.1. Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, 
tahrik cihazları v.b.   10 % 10,00 339 



  37.15.2. Sinyaller   12 % 8,33 339 
  37.15.3. Transmisyon hatları ve tesisleri   12 % 8,33 339 
  37.15.4. Sinyalizasyon kuvvet tesisleri   12 % 8,33 339 
  37.15.5. Otomatik fren tevfik tertibatı   16 % 6,25 339 
  37.15.6. Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri   5 % 20,00 339 
  37.15.7. Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve 



tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir 
tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, 
teleprümör, saat ve hoparlör tesisleri gibi tesisler 
ve bunların tesisleri   16 % 6,25 339 



  37.15.8. Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri   16 % 6,25 339 
  37.15.9. Telekomünikasyon kuvvet tesisleri   16 % 6,25 339 
  37.15.10. Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su 



istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri 
gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri)   20 % 5,00 339 



  37.15.11. Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek 10 % 10,00 339 
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boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, 
ölçü kontrol ve tartı tesisleri   



  37.15.12. Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan 
makineler   16 % 6,25 339 



  37.15.13. Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler   5 % 20,00 339 



  37.15.14. Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine 
ve tesisler   16 % 6,25 339 



  37.15.15. Hurufat ve tertip makineleri   5 % 20,00 339 



  37.15.16. Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve 
portatif baskı makineleri v.b.   12 % 8,33 339 



  37.15.17. Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen 
tezgahlar ve diğer tezgahlar   20 % 5,00 339 



  37.15.18. Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresör, 
betonyer, elevatör, traktör ve benzerleri ile 
bunların eklentileri)   10 % 10,00 339 



  37.15.19. Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe 
makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar 
ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi 
merkezleri, seyir hatları v.b.   33 % 3,03 339 



  37.15.20. Yüksek ve orta gerilimli tesisler   33 % 3,03 339 
  37.15.21. Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik 



makineleri   20 % 5,00 339 
 37.16. Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı   16 % 6,25 339 
 37.17. Diğer mefruşat ve teçhizat   16 % 6,25 339 



    



38. Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu 
vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da dahil) yapımı ve 
yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler 12 % 8,33 333 



    



39. Lokomotif İmalatı: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve 
endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde 
kullanılan iktisadi kıymetler 11 % 9,09 333 



    



40. Demiryolu rayları 10 % 10,00 333 



 40.1. Dekovil hattı 15 % 6,66 333 



    



41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: 
Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, 
televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis 
malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve 
benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 12 % 8,33 333 



    



42. Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık: Boru ve nakil araçları vasıtasıyla 
petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan 
özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler 22 % 4,54 333 



    



43. Telefonla verilen iletişim hizmetleri    



 43.1. Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari 
faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen 
telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi 
kıymetler 45 % 2,22 333 



 43.2. Merkezde kullanılan yönetim binaları 45 % 2,22 333 
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 43.3. Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon 



istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu 
ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler 10 % 10,00 333 



 43.4. Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı 
kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili 
yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir) 24 % 4,16 333 



 43.5. Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter 
Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin 
kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı 
fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri 10 % 10,00 333 



    



44. Medya ve iletişim hizmetleri   333 



 44.1. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri 
dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi 
kıymetler ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt 
içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz 
kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini temin etmek için 
kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı 
zamanda araziyle ilgili benzeri iyileştirmeler (Sınıflama, benzer 
ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde 
kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir 
araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan 
kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.) 6 % 16,66 333 



 44.2. Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, 
alıcılar, antenler, anten destekli yapılar, cihazlardan antenlere 
nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve 
amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi 
kıymetler (Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam 
dışındadır.) 13 % 7,69 333 



 44.3. Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, 
deniz kabloları, gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, 
elektronik sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme 
istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek 
frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.) 27 % 3,70 333 



 44.4. Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik 
trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift 
taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri 
ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan 
sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için 
kullanılan iktisadi kıymetler 17 % 5,88 333 



 44.5. Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan 
Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana 
bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı 
olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri 10 % 10,00 333 



 44.6. Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi 
Kıymetler: Yeryüzü istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler, 
uydu haberleşme teçhizatları ve uydu haberleşmesinde 
kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel 
amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzayda 
kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır) 10 % 10,00 333 



 44.7. Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: 
Bilgisayar terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri, 
özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve 
bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte 
edilen ekipmanlar 10 % 10,00 333 



 44.8. Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık   333 



  44.8.1. 
 
 



Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, 
değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve 
kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi 11 % 9,09 333 



- 24 -



ASM
M



M
O 



 











 
 



AMORTİSMAN ORANLARI 



Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 
Faydalı 
Ömür 
(Yıl) 



Normal 
Amortisman 



Oranı 



İlgili  
Genel 
Tebliğ 



 
 
 



kıymetler (Verici binaları ve program yazmaya 
yarayan iktisadi kıymetler hariç) 



  44.8.2. Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat 
yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, 
amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, 
yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri, 
bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, 
çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve 
dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler 10 % 10,00 333 



  44.8.3. Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video 
teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar 
dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi 
iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal 
mütemmim cüzleri kapsam dışındadır) 9 % 11,11 333 



 44.9. Film ve kasetler    



  44.9.1. Filmler 2 
1. Yıl % 60, 2. 



Yıl % 40 333 



   44.9.1.1. Sinema Filmleri 2 
1. Yıl % 85, 
2. Yıl % 15 406 



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



Yıl % 40 333 



 44.10. Telekomünikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, 
internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil 
hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler   10 % 10,00 339 



    



45. Elektrik piyasası faaliyetleri   333 



 45.1. Üretim   333 



  45.1.1. Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin 
üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 40 % 2,50 333 



  45.1.2. Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları    365 



   45.1.2.1. Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller 
ve su olukları gibi iktisadi kıymetler  40 % 2,50 365 



   45.1.2.2. Cebri boru, türbin, jeneratör gibi 
elektromekanik iktisadi kıymetler  15 % 6,66 365 



  45.1.3. Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel 
buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan 
yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar 
gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi 
kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri 
dönüşümünü sağlayan araçlar tarafından kullanıldığı 
zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi 
elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz 
türbinleri hariç) 20 % 5,00 333 



  45.1.4. Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim 
Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer 
içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri 
ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden 
oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla 
meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde 
kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine 
sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı 
türbinler hariç) 15 % 6,66 333 



  45.1.5. Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim 
sistemleri 22 % 4,54 333 



  45.1.6. Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava 
ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların 
karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı 5 % 20,00 333 
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enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar 



  45.1.7. Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve 
kanatlar gibi iktisadi kıymetler  10 % 10,00 365 



  45.1.8. Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon 
ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm 
teknolojik teçhizat 13 % 7,6 399 



  45.1.9. Güneş enerjisi santrali 10 % 10 439 



 45.2. İletim   333 



  45.2.1. Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan 
elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler 
(Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif 
etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) 30 % 3,33 333 



 45.3. Dağıtım   333 



  45.3.1. Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak 
satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi 
kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme 
ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında 
değildir.) 30 % 3,33 333 



  45.3.2. Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri 22 % 4,54 333 



  45.3.3. Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza 
giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları 
ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi 
kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların 
müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler 
kapsam dışındadır.) 20 % 5,00 333 



    



46. Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını 
sağlayan hizmetler   333 



 46.1. Barajlar 50 % 2,00 333 



 46.2. Bentler 20 % 5,00 333 



 46.3. Kuyular   333 



  46.3.1. Artezyen kuyular 20 % 5,00 333 



  46.3.2. Kaya arazide açılan derin su kuyuları 10 % 10,00 333 



  46.3.3. Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları 5 % 20,00 333 



 46.4. Suyun depolanması ve arıtılması   333 



  46.4.1. Depo ve tanklar 40 % 2,50 333 



  46.4.2. Arıtma sistemleri 20 % 5,00 333 



 46.5. Suyun dağıtılması   333 



  46.5.1. Pompalama sistemleri 10 % 10,00 333 



  46.5.2. Dağıtım ve borulama sistemleri 25 % 4,00 333 



    



47. Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler   333 



 47.1. Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve 
gazla çalışan su ısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, 
dağım hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme 
istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri 22 % 4,54 333 



 47.2. İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve 
teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz 
yakıcı cihazlar 14 % 7,14 333 



 47.3. İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile 
tamamen dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya 
fiziksel iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan 30 % 3,33 333 
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iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde 
sınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde 
kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.) 



 47.4. Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: 
Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına 
dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya 
doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi 
kıymetler 14 % 7,14 333 



 47.5. Doğalgaz üretim araçları 14 % 7,14 333 



 47.6. Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim 
boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, 
kompresör istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer 
üstü tesisleri 22 % 4,54 333 



 47.7. Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve 
boşaltma bağlantıları, alet takım-teçhizatı ve kontrol, 
pompalama, buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara 
koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve 
yeniden gaz haline getirilmesinde kullanılan iktisadi 
kıymetler ve gaz nakil hatları ve dağıtım sistemleri ve 
denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru 
hatları ve benzerleri 22 % 4,54 333 



 47.8. Sınai gaz üretimi   333 



  47.8.1. Gaz sıvılaştırıcı tesisler 8 % 12,50 333 



  47.8.2. Hava ayrıştırma ünitesi 8 % 12,50 333 



  47.8.3. Gaz merkezi dağıtım sistemleri 5 % 20,00 333 



  47.8.4. Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda 
v.b.) 8 % 12,50 333 



  47.8.5. Tüp test üniteleri 10 % 10,00 333 



  47.8.6. Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi) 10 % 10,00 333 



  47.8.7. Likit silindirler 8 % 12,50 333 



  47.8.8. Asetilen tüpleri 8 % 12,50 333 



  47.8.9. Sınai gaz tüpleri 10 % 10,00 333 



  47.8.10. Seyyar tüp taşıma paletleri 5 % 20,00 333 



  47.8.11. Paletli tüp kollektörleri 8 % 12,50 333 



  47.8.12. Sıvı gaz buharlaştırıcıları 8 % 12,50 333 



    



48. Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla 
buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir 
sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların 
geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler 
hariç) 15 % 6,66 333 



    



49. Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün 
Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya 
ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz 
halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve 
aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt 
sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis sistemleri veya 
yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer 
atıklar yada biyolojik atıkları toplamak, elde etmek ve işlemek için 
kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve 
katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp 
ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören 
iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve 
kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin 
temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş 10 % 10,00 333 
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elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi 
elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise 
kapsama dahil edilmez.) 



    



50. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su 
arıtma araçları 24 % 4,16 333 



    



51. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait 
kanalizasyonlar 50 % 2,00 333 



    



52. Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile 
kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile 
diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi 
kıymetler   10 % 10,00 339 



 52.1. Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan 
iktisadi kıymetler   10 % 10,00 339 



 52.2. Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, 
özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda 
kullanılan iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer 
almaktadır.)   6 % 16,66 339 



 52.3. Sağlık hizmetleri   6 % 16,66 339 



 52.4. Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen 
hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet 
ve benzeri araçların satışı, bunların servis hizmetleri ve 
yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi 
kıymetler)   12 % 8,33 339 



 52.5. Güvenlik hizmetleri   8 % 12,50 339 



 52.6. Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler   10 % 10,00 339 



 52.7. Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler 
(Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler)   10 % 10,00 339 



  52.7.1. Minilab fotograf baskı makinesi 4 %25,00 339 



    



53. Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama 
faaliyetleri     339 



 53.1. Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler   10 % 10,00 339 



 53.2. Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, 
soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum- eski harmanlama 
boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı 
boru hattı ve bunların benzerleri)   12 % 8,33 339 



 53.3. Laboratuar ölçüm ve test cihazları   8 % 12,50 339 



 53.4. Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu 
işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler   10 % 10,00 339 



 53.5. Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler   12 % 8,33 339 



 53.6. Hizmet Binaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve 
eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla 
kullanılan araçlar, köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve 
benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi 
şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve 
bunların benzerleri)   20 % 5,00 339 



    



54. İlk tesis ve taazzuv giderleri 5 % 20,00 333 



    



55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, 15 % 6,66 365 
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formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı 
ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum 
ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve 
bunların benzerleri  



 55.1. Peştemallık  5 % 20,00 365 



 55.2. Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen 
altyapı katılım payı  5 % 20,00 365 



    



56. Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar) 5 % 20,00 333 



    



57. Araştırma-Geliştirme harcamaları** 5 % 20,00 389 



    



58. Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, 
pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve 
toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler 5 % 20,00 333 



 58.1. Reklam panoları ve billboardlar    



  58.1.1. Işıklı 5 % 20,00 333 



  58.1.2. Işıksız 10 % 10,00 333 



 58.2. Mafsallı tenteler 2 % 50,00 333 



    



59. Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri   10 % 10,00 339 



 59.1. Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan 
yapılmış (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve 
malzemeleri 4 % 25,00 333 



 59.2. Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, 
yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve 
her nevi peçeteler ve benzerleri 2 % 50,00 333 



 59.3. Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz 
spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat 
teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu 
oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, 
(Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-
konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, 
projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.) 3 % 33,33 333 



 59.4. Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo 
salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, 
panayır alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, konser 
alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç 
paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada 
tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi 
sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan ödemeler 
karşılığında eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği 
yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler 10 % 10,00 333 



  
59.4.1. 



Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde 
ve spor salonlarında kullanılan iktisadi 
kıymetler   10 % 10,00 339 



 59.5. Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler   10 % 10,00 339 



    



60. Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve 
gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil)   2 % 50,00 333 



    



61. Suda yapılan faaliyetler     339 



 61.1. Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar)   10 % 10,00 339 
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 61.2. Şamandıra tesisatı   5 % 20,00 339 



 61.3. Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar) 3 % 33,33 399 
 61.4. Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan)   2 % 50,00 339 
 61.5. Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler   3 % 33,33 339 
 61.6. Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadî 



kıymetler    399 



  61.6.1 Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, 
çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri  8 % 12,50 399 



  61.6.2. Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, 
bağlantı sistemleri, sistem halatları ve 
yemleme borusu  5 % 20,00 399 



  61.6.3. Deniz suyunda yapılan balıkçılık 
faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, 
duba ve yemleme sistemleri  5 % 20,00 399 



  61.6.4. Deniz suyunda yapılan balıkçılık 
faaliyetinde  kullanılan ağlar, bağlantı 
sistemleri, sistem halatları ve yemleme 
borusu  3 % 33,33 399 



    



62. Berber, kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler 
ve özel araç gereçler *   8 % 12,50 339 



    



63. İzolasyon malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler   12 % 8,33 339 



 63.1 Naylon film kaplama   8 % 12,50 339 



    



64. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi 
ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, 
kozmetik ve bunların hammaddelerinin sterilizasyonunda ve 
gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikroorganizmalarından 
arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması, 
polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir 
moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler 
ve bunların benzerleri)   10 % 10,00 339 



 64.1 Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (radyoaktif 
kobalt)   5 % 20,00 339 



    



65. Savunma Sanayi     339 



 65.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında 
kullanılan iktisadi kıymetler (35. numaralı sınıflamada ve 
başka bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam 
dışındadır.)   15 % 6,66 339 



  65.1.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve 
teçhizat imalatında kullanılan özel araç 
gereçler   7 % 14,28 339 



 65.2. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için 
kullanılan yan sanayi ürünlerini imal eden iktisadi 
kıymetler   10 % 10,00 339 



  
65.2.1. 



Savunma sanayiine ilişkin makine ve 
teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi 
ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç 
gereçler   5 % 20,00 339 



    



66. Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler    365 



 66.1. Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel   10 % 10,00 365 
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 66.2. Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü   2 % 50,00 365 



 66.3. Radar, radyofar ve seyir haritaları   5 % 20,00 365 



 66.4. Kara kutu ve hız gösterge sistemi 15 %6,66 389 



    



67. Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile 
rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler   389 



 67.1. Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, 
bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test 
cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, 
autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, 
cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro 
karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre 
tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, 
santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatör ve 
benzeri laboratuar cihazları     5 %20,00 389 



 67.2. Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos 
sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler 5 %20,00 389 



 67.3. Üretim prosesi otomasyon makinesi 7 %14,28 389 



 67.4. Metil alkol tankı, reaktör  8 %12,50 389 



 67.5. Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, 
evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, 
kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, 
sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma 
makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma 
tesisi ve aerobik - anaerobik tanklar, kantar, kompresör, 
degazör gibi makineler 10 %10,00 389 



 67.6. Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar 
kazanı 15 %6,66 389 



    



68. Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan 
iktisadî kıymetler   399 



 68.1. Akrilik camtan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar 15 % 6,66 399 



 68.2. Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum 
kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem 
hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım 
teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve 
yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar  10 %10,00 399 



 68.3. Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, 
akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat 5 % 20,00 399 



    



69. Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler    



 69.1. Merdiven aracı, merdiven çekilir 15 % 6,66 418 



 69.2. Konveyör aracı, konveyör 15 % 6,66 418 



 69.3. Apron Otobüsü 5 % 20,00 418 



 69.4. Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı, su ikmal aracı, 
hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu 7 % 14,28 418 



 69.5. Foseptik tankı, su ikmal tankı 15 % 6,66 418 



 69.6. Towbar, towbarless, uçak traktörü 5 % 20,00 418 



 69.7. Air starter çekilir 6 % 16,66 418 



 69.8. Yayın ve anons sistemi, saat sistemi 10 %10,00 418 



 
69.9. Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, 



havalandırma sistemleri, bina yönetim sistemi, aydınlatma 
otomasyon sistemi, Uçuş bilgi sistemi 15 % 6,66 418 
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AMORTİSMAN ORANLARI 



Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 
Faydalı 
Ömür 
(Yıl) 



Normal 
Amortisman 



Oranı 



İlgili  
Genel 
Tebliğ 



 



 69.10. 400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak 
Havalandırma Sistemi 20 % 5 418 



 69.11. Uçak park alanı ofis ekipmanı 10 %10,00 418 



 69.12. Yangın alarm ve güvenlik sistemi 15 % 6,66 418 



 69.13. Dahili telefon sistemi 10 %10,00 418 



 69.14. Enerji otomasyon sistemi 10 %10,00 418 



      



      



 



* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir 
kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve 
yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler. 



 



** Mükelleflerin 5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, “mükelleflerin işletmeleri 
bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları”  
kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak 
niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka yönelik olarak yaptıkları araştırma 
ve geliştirme  harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edilecektir. Ancak, mezkur Kanunlar kapsamında ar-ge faaliyeti olarak 
değerlendirilmeyen, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla 
veya benzeri şekilde gerçekleştirdikleri gayri maddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan 
araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine göre (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.),  339 ve 365 Sıra 
Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki 
listenin "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler" sınıfı uyarınca itfa edilecektir. 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK


ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 
ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI   


ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET 


DEFTER, KAYIT VE BELGELERİN SAKLAMA SÜRESİ 
EMZİRME ÖDENEĞİ  


ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ORANLARI 


EVLENME VE CENAZE ÖDENEĞİ 


Evlenme Ödeneği 


Cenaze Ödeneği 
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASINA TABİ İŞLER / 
İŞYERLERİ
İDARİ PARA CEZALARI  


İş Kanunu   


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu   


Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu   


İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ  
İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ BİNA MALİYETİNE ORANLARI 


Bodrumsuz Tek Katlı Binalar 


Bodrumsuz Zemin ve Birinci Katlı Binalar 


Bodrumsuz, Zemin, Bir ve İkinci Katı Haiz Binalar 


Bodrumlu Tek Katlı Binalar 


Bodrum, Zemin ve Birinci Katı Haiz Binalar 


Bodrumlu Zemin, Birinci ve İkinci Katı Haiz Binalarda 


Fazla Katlı Binalar 


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DESTEK TUTARI 


İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE SÜRESİ 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK


İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI 


KIDEM TAZMİNATI TAVANI 


SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ OLAN / OLMAYAN KAZANÇLAR 
SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN ÖZEL SAĞLIK 
SİGORTASI VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI TUTARLARI 
SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN YEMEK PARASI, 
ÇOCUK ZAMMI VE AİLE YARDIMI TUTARLARI 
SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİNTİSİNE ESAS 
KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI 


Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlarda Prim Oranı 


Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı   


Hizmet Akdine Bağlı Çalışan Emekliler İçin (4/A) Prim Oranı 
Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Emekliler İçin (4/b) 
Prim Oranı 


İsteğe Bağlı Sigorta Primi Oranı 


İşsizlik Sigortası Primi Oranları 
TARIM ÜRÜNÜ ALIMLARINDA PRİM BORCUNA MAHSUBEN 
YAPILACAK KESİNTİ 
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ 
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMALARIN ESAS KAZANÇ VE 
BORÇLANMA TUTARLARI 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK


ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (İş K. Madde: 39) 


Dönemi Günlük Aylık 


01.01.2015 - 30.06.2015 40,05 TL 1.201,50 TL 
01.07.2015 - 31.12.2015 42,45 TL 1.273,50 TL 
01.01.2014 - 30.06.2014 35,70 TL 1.071,00 TL 
01.07.2014 - 31.12.2014 37,80 TL 1.134,00 TL 


16 Yaşından Büyükler 
İçin 


16 Yaşından Küçükler 
İçin 


Aylık Brüt Aylık Brüt 


01.07.2013 - 31.12.2013 1.021,50 TL 877,50 TL 
01.01.2013 - 30.06.2013 978,60 TL 839,10 TL 
01.07.2012 - 31.12.2012 940,50 TL 805,50 TL 
01.01.2012 - 30.06.2012 886,50 TL 760,50 TL 
01.07.2011 - 31.12.2011 837,00 TL 715,50 TL 
01.01.2011 - 30.06.2011 796,50 TL 679,50 TL 
01.07.2010 - 31.12.2010 760,50 TL 648,00 TL 
01.01.2010 - 30.06.2010 729,00 TL 621,00 TL 
01.07.2009 - 31.12.2009 693,00 TL 589,50 TL 
01.01.2009 - 30.06.2009 666,00 TL 567,00 TL 
01.07.2008 - 31.12.2008 638,70 YTL 540,60 YTL 
01.01.2008 - 30.06.2008 608,40 YTL 515,40 YTL 
01.07.2007 - 31.12.2007 585,00 YTL 491,40 YTL 
01.01.2007 - 30.06.2007 562,50 YTL 476,70 YTL 
01.01.2006 - 31.12.2006 531,00 YTL 450,00 YTL 
01.01.2005 - 31.12.2005 488,70 YTL 415,80 YTL 
01.07.2004 - 31.12.2004 444.150.000 TL 378.000.000 TL 
01.01.2004 - 30.06.2004 423.000.000 TL 360.000.000 TL 
01.01.2003 - 31.12.2003 306.000.000 TL 256.500.000 TL 
01.07.2002 - 31.12.2002 250.875.000 TL 213.210.000 TL 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


01.01.2002 - 30.06.2002 222.000.750 TL 188.700.750 TL 
01.08.2001 - 31.12.2001 167.940.000 TL 142.749.000 TL 
01.07.2001 - 31.07.2001 146.947.500 TL 124.920.000 TL 
01.01.2001 - 30.06.2001 139.950.000 TL 118.957.500 TL 
01.07.2000 - 31.12.2000 118.800.000 TL 101.250.000 TL 
01.01.2000 - 30.06.2000 109.800.000 TL 93.600.000 TL 
01.07.1999 - 31.12.1999 93.600.000 TL 79.560.000 TL 
01.01.1999 - 30.06.1999 78.075.000 TL 66.363.750 TL 
01.08.1998 - 31.12.1998 47.839.500 TL 40.664.250 TL 
01.08.1997 - 31.07.1998 35.437.500 TL 29.925.000 TL 
01.08.1996 - 31.07.1997 17.010.000 TL 14.400.000 TL 
01.09.1995 - 31.07.1996 8.460.000 TL 7.087.500 TL 
01.08.1994 - 31.08.1995 4.173.750 TL 3.487.500 TL 
01.08.1993 - 31.07.1994 2.497.500 TL 2.038.500 TL 
01.08.1992 - 31.07.1993 1.449.000 TL 1.116.900 TL 
01.08.1991 - 31.07.1992 801.000 TL 587.700 TL 
01.08.1990 - 31.07.1991 414.000 TL 303.750 TL 
01.08.1989 - 31.07.1990 225.000 TL 155.250 TL 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI  (5510  
- Madde: 85) 


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci 
maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankalar tarafından ihale mevzuatına göre 


yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel 
nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları 


(01.03.2014 tarih 28928 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan  
Tebliğle Değişen Şekli) 


İş Kolu 
• Ağaç-Bahçe-Orman-Park 
• Akaryakıt - Doğalgaz - Petro Kimya – Rafineri 
• Baraj - Gölet – Sulama 
• Bina (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, Tv ve Su 


Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski 
Eser Vb.) 


• Deniz - Dere - Liman - İskele – Mendirek 
• Elektrik – Montaj 
• Hamaliye 
• Havaalanı 
• İçme Suyu - Kanalizasyon (İçme Suyu Arıtma, Pis Su Arıtma, Su 


Deposu, Biyolojik Arıtma) 
• Kitap – Anket – Sosyal Yardım – Torba - İkram Kutusu – 


Organizayson 
• Kira Karşılığı Tesis İşletmesi 
• Maden İşleri 
• Makine  - Montaj 
• Nakliye İşleri 
• Proje - Harita Yapımı – Müşavirlik 
• Tesis İşletmesi 
• Terzilik İşleri 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


• Tünel İnşaatı - Metro İnşaatı 
• Yemek 
• Yol - Demiryolu (Alt Temel, Temel, Stabilize, Asfalt, Bordür, Kaldırım, 


Sanat Yapıları, Dekapaj, Kazık, Köprü, Tahkimat, Trafik Levhaları, 
Sinyalizasyon) 


• Yükleme – Boşaltma 


• Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli 
İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ – 01.03.2014 tarih 28928 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 


• Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli 
İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ – 08.07.2012 tarih 28347 sayılı Resim Gazete’de 
yayımlanmıştır. 


• Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Komisyonunca Belirlenen Çeşitli 
İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ -  12.05.2010 tarih 
27579 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET (M.E.K. 
Madde: 25)  


Dönemi 
01-06/2015 07-12/2015 


• Çıraklara Ödenecek Ücret 360,45 TL 382,05 TL 


• Meslek Eğitimi Gören Öğrencilere 
Ödenecek Ücret  


Yirmi ve Üzerinde Personel 
Çalıştıran İşyerlerinde................................. 257,69 TL 273,13 TL 


Yirmiden Az Personel Çalıştıran 
İşyerlerinde................................................. 128,84 TL 136,56 TL 


Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere 
ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi 
veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile 
işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek 
sözleşme ile tespit edilir 


İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari 
ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde 
yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 
15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan 
aşağı ücret ödenemez. 


Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru 
halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren 
sorumludur.  


Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden 
müstesnadır. 


Dönemi 
01-06/2014 07-12/2014 


• Çıraklara Ödenecek Ücret 321,30 TL 340,20 TL 
• Meslek Eğitimi Gören Öğrencilere 


Ödenecek Ücret  
Yirmi ve Üzerinde Personel 


Çalıştıran İşyerlerinde................................. 229,70 TL 243,21 TL 
Yirmiden Az Personel Çalıştıran 


İşyerlerinde................................................. 114,85 TL 121,61 TL 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


DEFTER, KAYIT VE BELGELERİN SAKLAMA SÜRESİ (5510 – 
Madde: 86) 


İşyeri defter kayıt ve belgelerini İlgili olduğu yılı takip eden yıl 
başından başlamak üzere; 


Saklama Süresi 
Özel sektör (işveren, işyeri sahipleri)…… 10 yıl 
Kamu idareleri…………………….………. 30 yıl 
Tasfiye ve iflas idaresi memurları……..…. Görevleri süresince 


saklamak zorundadır. 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


EMZİRME ÖDENEĞİ (5510 - Madde: 16) 


Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan 
karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına 
ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için 
yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim 
Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden 
emzirme ödeneği verilir.  


Emzirme Ödeneği Tutarları 
Dönemi Tutar  


01.01.2015 - 31.12.2015  ....……………….……………. 112 TL 
01.01.2014 - 31.12.2014  ....……………….……………. 103 TL 
01.01.2013 - 31.12.2013  ....……………….……………. 95 TL 
01.01.2012 - 31.12.2012  ....……………….……………. 89 TL 
01.01.2011 - 31.12.2011  ....……………….……………. 80 TL 
01.01.2010 - 31.12.2010  ....……………….……………. 75 TL 


Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması 
nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının; 


a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde 
en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 


b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde 
en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık 
sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş 
olması, 


şarttır. 
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye 


göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün 
içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası 
haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş 
ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden 
yararlandırılır.   
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


ENGELLİ  VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ORANLARI (İş K. 
Madde: 30) 


50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde; 
İşyeri 


İstihdamı Zorunlu Olan Özel Kamu 
Engelli işçi……………………………..………….… % 3 % 4 
Eski Hükümlü  ………………..…………………… - % 2 


çalıştırmakla yükümlüdürler. 
İşverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör 


işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve 
yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun 
işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. 


 Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu 
kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına 
göre hesaplanır. 
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YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


EVLENME VE CENAZE ÖDENEĞİ (5510 - Madde: 37)  


Evlenme Ödeneği   
Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız 


çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları 
aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere 
evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.  


Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten 
itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık 
sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz. 


Cenaze Ödeneği   
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik 


geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya 
kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 
bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim 
Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze 
ödeneği ödenir. 


Cenaze Ödeneği Tutarları 
Dönemi Tutar 


01.01.2015 - 31.12.2015  ....………………………………. 449 TL 
01.01.2014 - 31.12.2014  ....………………………………. 415 TL 
01.01.2013 - 31.12.2013  ....………………………………. 386 TL 
01.01.2012 - 31.12.2012  ....………………………………. 363 TL 
01.01.2011 - 31.12.2011  ....………………………………. 328 TL 
01.01.2010 - 31.12.2010  ....………………………………. 308 TL 
 Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini 


belirten bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gerekir. 
 Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da 


yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu 
kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının 
belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 


 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi 
kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze 
gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin 
yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze  ödeneği ödenmez. 


 Cenaze ve evlenme ödenekleri, hakkın doğduğu tarihten itibaren 
beş yıl içinde istenmezse düşer. 
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FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMIUYGULAMASINA TABİ İŞLER / 
İŞYERLERİ (5510 S.K. Madde: 40) 


İşler / İşyerleri Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek 
 Gün Sayısı 


1) Kurşun ve arsenik 
işleri 


1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, 
anglezit gibi cevherlerin 
çıkarılmasına ilişkin maden 
ocağı işlerinde çalışanlar. 


60 


2) Kurşunlu madenlerden yahut 
içinde kurşun bulunan kül, 
maden köpüğü, kurşun fırın 
kurumu, üstübeç artığı ve 
benzeri maddelerden kurşun 
üretimi için yapılan izabe 
işlerinde çalışanlar. 


3) Antimuan, kalay, bronz ve 
benzeri maddelerle yapılan 
kurşun alaşımı işlerinde 
çalışanlar. 


90 


4) Kurşun izabe fırınlarının teksif 
odalarında biriken kuru tozları 
kaldırma işlerinde çalışanlar. 


2) Cam fabrika ve 
atölyeleri 


1) Cam yapımında kullanılan ilkel 
maddeleri toz haline getirme, 
eleme, karıştırma ve kurutma 
işlerinde(bu işleri yapmak üzere 
tam kapalı odalar içinde 
otomatik makineli tesisat veya 
çalışma ortamındaki tozları 
sağlık için tehlike 
oluşturmayacak düzeye indiren 
havalandırma tesisatı 
bulunmadığı takdirde) 
çalışanlar. 


60 


2) Eritme işlerinde (otomatik 
besleme fırınlarıyla 
çalışılmadığı takdirde) 
çalışanlar. 


3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar. 
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4) Üfleme işlerinde (tamamen 
otomatik makinelerle 
yapılmadığı takdirde) çalışanlar. 


5) Basınçla yapılan cam işlerinde 
(cam tazyiki işleri) çalışanlar. 


6) Ayna camı sanatında potalı cam 
dökümü işlerinde (potalar kalıp 
masasına mekanik araçlarla 
taşınmadığı takdirde) 
çalışanlar. 


7) Camı fırın başından alma 
işlerinde çalışanlar. 


8) Yayma fırınlarında düzeltme 
işlerinde çalışanlar. 


9) Traş işlerinde çalışanlar. 
10) Asitle hak ve cilalama işlerinde 


çalışanlar. 
11) Basınçlı havayla kum püskürten 


cihazlarla yapılan işlerde 
(çalışma ortamındaki tozları 
sağlık için tehlike 
oluşturmayacak düzeye indiren 
havalandırma tesisatı 
bulunmadığı takdirde) 
çalışanlar. 


12) Pota ve taş odalarında görülen 
işlerde çalışanlar. 


3) Cıva üretimi işleri 
sanayi 


1) Cıva izabe fırınlarında görülen 
işlerde çalışanlar. 


90 


2) Elementer cıva bulunan 
ocaklarda görülen işlerde 
çalışanlar. 


4) Çimento 
fabrikaları 


1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, 
ezme, eleme ve karıştırma 
işlerinde çalışanlar. 


60 
2) Otomatik fırınlarda pişirme 


işlerinde çalışanlar. 
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3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve 
fıçılara koyma işlerinde 
(otomatik olarak tozun etrafa 
yayılmasını önleyici bir 
düzenleme yapılmadığı 
takdirde) çalışanlar. 


5) Kok fabrikalarıyla 
termik santraller 


1) Ateşçilik, ocak temizliği, 
jeneratör, doldurma, boşaltma 
ve temizleme işlerinde 
çalışanlar. 


60 


2) Kimyasal arıtma işlerinde 
çalışanlar. 


3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların 
onarılması ve temizlenmesi 
işlerinde çalışanlar. 


4) Kok fabrikalarında kömür ve 
ocak işlerinde çalışanlar. 


5) Elektrik enerji üretim 
santrallerinin kazan 
dairesindeki ateşçilik, kül ve 
kömürlerin taşınması işlerinde 
çalışanlar. 


6) Termik santrallerle her çeşit 
buhar kazanlarının kazan 
dairesindeki ateşçilik, kül ve 
kömürlerin taşınması işlerinde 
çalışanlar. 


6) Alüminyum 
fabrikaları 


1) Alüminyum oksit üretimi 
işlerinde çalışanlar. 


60 


2) Alüminyum bronzu hazırlama 
işlerinde çalışanlar. 


3) Alüminyum madeni üretimi 
işlerinde çalışanlar. 


7) Demir ve çelik 
fabrikaları 


1) Demir izabe fabrikalarında 
cevherin demire çevrilmesi 
işleriyle boru fabrikalarının fırın 
ve döküm dairelerinde yapılan 
işlerinde çalışanlar. 90 
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2) Çelikhanelerin çelik yapılan 
fırınlarıyla bunların teferruat ve 
eklentilerinden olan ikinci 
derecedeki fırınlarda ve 
konvertörlerde yapılan işlerinde 
çalışanlar. 


3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin 
tesisat ve teçhizatla veya 
mekanik olarak taşınmasına 
ilişkin işlerde çalışanlar. 


4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun 
taşınması ve işlenmesi işlerinde 
çalışanlar. 


5) Haddehanelerde (soğuk demirle 
çalışılan haddehaneler hariç), 
fırınlarda, hadde serilerinde, 
haddehaneyi kızgın veya 
sıvıçelik yahut demirle besleyen 
tesisat ve araçlarla görülen 
işlerle kızgın halde olan yarı 
mamul parçaların kesilmesi ve 
hazırlanması işlerinde 
çalışanlar. 


8) Döküm fabrikaları 1) Döküm kalıp ve maçalarının 
yapılması ve döküme hazır 
duruma getirilmesi işlerinde 
çalışanlar. 


60 


2) Döküm şarjının hazırlanması ve 
her çeşit maden eritme (izabe) 
fırınlarının döküme hazır 
duruma getirilmesi işlerinde 
çalışanlar. 


3) Maden eritme ve dökme 
işlerinde çalışanlar. 


9) Asit üretimi yapan 
fabrika ve atölyeler 


1) Asit için hammaddelerin 
hazırlanması işlerinde 
çalışanlar. 


90 
2) Asidin yapılma safhalarındaki 


işlerinde çalışanlar. 
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3) Baca gazlarından asit elde 
edilmesi işlerinde çalışanlar. 


10) Yeraltı işleri Maden ocakları (elementer cıva 
bulunduğu saptanan cıva maden 
ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel 
yapımı gibi yer altında yapılan 
işlerde çalışanlar 180 


11) Radyoaktif ve 
radyoiyonizan 
maddelerle yapılan 
işler 


Doğal ve yapay radyoaktif, 
radyoiyonizan maddeler veya bütün 
diğer korpüsküler emanasyon 
kaynakları ile yapılan işlerde 
çalışanlar. 90 


12) Su altında veya 
su altında basınçlı 
hava içinde çalışmayı 
gerektiren işler 


1) Su altında basınçlı hava içinde 
çalışmayı gerektiren işlerden 
20-35 metreye kadar derinlik 
veya 2-3,5 kg/cm² basınçta 
yapılan işlerde çalışanlar. 60 


2) Su altında basınçlı hava içinde 
çalışmayı gerektiren işlerden 
35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 
3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm² basınçta 
yapılan işlerde çalışanlar. 


90 3) Dalgıçlık işinde çalışanlar. 
13) Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde 


Subay, yedek subay, astsubay, uzman 
jandarma ve uzman erbaşlar. 90 


14) Emniyet ve polis 
mesleğinde, Milli 
İstihbarat 
Teşkilatında 


Asaleti onaylanmış olmak şartıyla 
adaylıkta geçirilen süreler dahil polis 
memuru, başpolis memuru ve kıdemli 
başpolis memuru, komiser yardımcısı, 
komiser, baş komiser, emniyet amiri, 
emniyet müdürleri ile bu ve daha 
yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet 
mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı 
mensupları. 90 


15) İtfaiye veya 
yangın söndürme 
işleri 


Yangın söndürme işlerinde çalışanlar. 
60 


16) Basın ve 
gazetecilik 


Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın 
kartı sahibi olmak suretiyle fiilen 90 
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Mesleğinde çalışanlar. 
17) Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu   


Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın 
kartı sahibi olmak suretiyle; Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumunda haber 
hizmetinde fiilen çalışanlar.  


90 


18) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 


Yasama organı üyeleri ile dışarıdan 
atanan bakanlar.  90 


Fiili hizmet süresi zammından 5510 sayılı kanunun 40. maddesinin 
ikinci fıkarsında belirtilen, yukarıdaki tabloda yeralan işler ve işyerlerinde 
çalışan ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar 
yararlandırılır. 


Yukarıda yer alan işlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en 
yüksek olan orandan fiilî hizmet süresi zammı uygulanır. 


Tabloda yer alan işlerin risklerine maruz kalan  sigortalıların prim 
ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin 
her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi  
zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi 
zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. 
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İDARİ PARA CEZALARI 


•İdari Para Cezaları – (4857 Sayılı İş Kanunu) 


Fiil Ceza 2015 


Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 


3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, 
Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen 
Değiştirilmesini,  Kapatılmasını Bir Ay İçinde 
Bölge Müdürlüğüne Bildirmemek 
 Bildirme yükümlülüğüne aykırı 


davranan işveren veya işveren vekiline 
çalıştırılan her işçi için  164 TL 


 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl 
işveren ile alt işveren veya vekillerine 
ayrı ayrı  16.765 TL  
Para cezasının kesinleşmesinden sonra 
bildirim yükümlülüğüne aykırılığın 
sürmesi halinde takip eden her ay için 
aynı miktar ceza uygulanır 


5 99/a İşçilere Eşit Davranma İlkesine Aykırı 
Davranışta Bulunmak 
 İşveren veya İşveren vekiline bu 


durumdaki her işçi için 134 TL 
7 99/a Geçici İş İlişkisine İlişkin Yükümlülüklere 


Uymamak 
 İşveren veya İşveren vekiline bu 


durumdaki her işçi için 134 TL 
8 99/b Yazılı İş Sözleşmesi Yapılmayan Hallerde İki 


Ay İçinde Çalışma Koşullarına İlişkin Belgeyi 
İşçiye Vermemek 
 İşveren veya İşveren vekiline bu 


durumdaki her işçi için 134 TL 
14 99/b Çağrı Üzerine Çalışma Hükümlerine Aykırı 


Davranmak 
 İşveren veya İşveren vekiline bu 


durumdaki her işçi için 134 TL 
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28 99/c İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesi 
Vermemek, Belgeye Gerçeğe Aykırı Bilgi 
Yazmak 
 İşveren veya İşveren vekiline bu 


durumdaki her işçi için 134 TL 
29 100 Toplu İşçi Çıkarma Hükümlerine Aykırı 


Olarak İşçi Çıkartmak 
 İşçi çıkaran işveren veya işveren vekiline 


işten çıkarılan her işçi için 554 TL 
30 101 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma 


Yükümlülüğüne Uymamak 
 İşveren veya işveren vekiline 


çalıştırmadığı her özürlü ve eski 
hükümlü ve çalıştırılmadığı her ay için 2.095 TL 


32 102/a Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her 
Çeşit İstihkakın Zorunlu Tutulduğu Halde 
Özel Olarak Açılan Banka Hesabına 
Ödememek 
 İşveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye 


bu durumda olan her işçi ve her ay için 153 TL 
32 102/a Ücret İle Kanundan, TİS'den Veya İş 


Sözleşmesinden Doğan Ücret Ödemelerini 
Süresi İçinde Kasten Ödememek Veya Eksik 
Ödemek 
 İşveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye 


bu durumda olan her işçi ve her ay için 153 TL 
37 102/b Ücret Hesap Pusulası Düzenlememek 


 Ücrete ilişkin hesap pusulası 
düzenlemeyen işveren veya işveren 
vekiline 554 TL 


38 102/b Yasaya Aykırı Ücret Kesme Cezası Vermek 
Veya Kesintinin Sebep ve Hesabını 
Bildirmemek 
 Yasaya aykırı ücret kesme cezası veren 


veya yaptığı kesintinin sebebini ve 
hesabını bildirmeyen işveren veya 
işveren vekiline 554 TL 
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39 102/a Asgari Ücret Ödememek veya Eksik Ödemek, 
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her 
Çeşit İstihkakı Zorunlu Tutulduğu Halde 
Özel Olarak Açılan Banka Hesabına 
Ödememek 
 İşveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye 


bu durumda olan her işçi ve her ay için 153 TL 
41 102/c Fazla Çalışma Ücretini Ödememek, İşçiye 


Hak Ettiği Serbest Zamanı Altı Ay İçinde 
Kullandırmamak Veya İşçinin Onayını 
Almadan Fazla Çalışma Yaptırmak 
 İşveren veya işveren vekiline bu 


durumda olan her işçi için 270 TL 
52 102/b Yüzde İle İlgili Belgeyi  Temsilciye 


Vermemek. 
 Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde her 


hesap pusulasının genel toplamını 
gösteren belgeyi işçilerin seçtiği 
temsilciye vermeyen işveren veya işveren 
vekiline 554 TL 


56 103 Yıllık Ücretli İzni Yasaya Aykırı Şekilde 
Bölmek 
 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı bölen 


işveren veya işveren vekiline bu durumda 
olan her işçi için 270 TL 


57 103 Yıllık İzin Ücretini Yasaya Aykırı Şekilde 
Ödemek Veya Eksik Ödemek 
 Yıllık izin ücretini yasada belirtilen usule 


aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen 
işveren vekiline bu durumda olan her işçi 
için 270 TL 


59 103 Sözleşmesi Herhangi Bir Nedenle Sona Eren 
İşçiye Hak Kazanıp da Kullanmadığı Yıllık 
İzin Sürelerine Ait Ücreti Ödememek 
 İş sözleşmesinin sona ermesinde işçiye 


kullanmadığı iznin ücretini ödemeyen 
işveren veya işveren vekiline bu durumda 
olan her işçi için 270 TL 
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60 103 Yıllık İzin Yönetmeliğinin Esas ve Usullerine 
Aykırı Olarak İzni Kullandırmamak Veya 
Eksik Kullandırmak 
 Yıllık ücretli izinleri yönetmelik 


hükümlerine uygun kullandırmayan veya 
eksik kullandıran işveren veya işveren 
vekiline bu durumda olan her işçi için 270 TL 


63 104 Çalışma Sürelerine ve Buna İlişkin 
Yönetmelik Hükümlerine Uymamak 
 Yönetmelikle belirlenen çalışma 


sürelerine aykırı olarak işçilerin 
çalıştıran işveren veya işveren vekiline 1.478 TL 


64 104 Telafi Çalışması Usullerine Uymamak 
 Telafi çalışması usullerine uymayan 


işveren veya işveren vekiline bu durumda 
olan her işçi için 270 TL 


68 104 Ara Dinlenmesini Yasa Hükümlerine Göre 
Uygulamamak 
 Ara dinlenmelerini yasa hükümlerine 


göre uygulamayan işveren veya işveren 
vekiline 1.478 TL 


69 104 İşçileri Geceleri 7,5 Saatten Fazla 
Çalıştırmak, Gece ve Gündüz Postalarını 
Değiştirmemek 
 Gece süresi ve gece çalışmaları 


konusunda kanun hükümlerine uymayan 
işveren veya işveren vekiline 1.478 TL 


71 104 Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma 
Yasağına Aykırı Davranmak 
 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma 


yasağına aykırı davranan işveren veya 
işveren vekiline 1.478 TL 


72 104 Yer ve Sualtında Çalıştırma Yasağına 
Uymamak 
 Yer ve su altında onsekiz yaşını 


doldurmamış erkek ve her yaştaki 
kadınları çalıştıran işveren veya işveren 1.478 TL 
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vekiline 
73 104 Çocuk ve Genç İşçileri Gece Çalıştırmak Veya 


İlgili Yönetmelik Hükümlerine Aykırı 
Hareket Etmek 
 Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını 


doldurmamış çocuk ve genç işçileri gece 
çalıştıran, kadın işçilerin gece 
postalarında çalıştırılmasına ilişkin 
yönetmelik hükümlerine uymayan 
işveren veya işveren vekiline 1.478 TL 


74 104 Doğum Öncesi - Sonrası Sürelerde Kadın 
İşçiyi Çalıştırmak, Ücretsiz İzin Veya Süt 
İzni Vermemek 
 Yasa hükmüne aykırı olarak doğum 


öncesi ve sonrası kadın işçiyi çalıştıran 
ücretsiz izin veya süt iznini vermeyen 
işveren veya vekiline 1.478 TL 


75 104 İşçi Özlük Dosyasını Düzenlememek 
 İşçi özlük dosyasını düzenlemeyen 


işveren veya işveren vekiline 1.478 TL 
76 104 Çalışma Sürelerine İlişkin Yönetmelik 


Hükümlerine Uymamak 
 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik 


hükümlerine uymayan işveren veya 
işveren vekiline 1.478 TL 


90 106 İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Faaliyetini İş-
Kur'dan İzin Almadan Yürütmek 
 İş-Kur’dan izin almadan faaliyet gösteren 


işverene 16.765 TL 
92/2 107/a İş Müfettişlerinin Davetine Gelmemek, İfade 


ve Bilgi Vermemek 
Gerekli Olan Belge ve Delilleri Göstermemek 
Veya Vermemek, Görevlerini Yapmaları İçin 
Gerekli Kolaylığı Göstermemek 
 Teftiş ve denetleme sırasında 


çağırıldıkları zaman gelmek, ifade ve 
bilgi vermek, gerekli belge ve delilleri 
göstermek yükümlülüğünü yerine 13.412 TL 
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getirmeyen işveren veya işveren 
vekillerine 


96 107/b İş Müfettişleri tarafından İfade ve Bilgilerine 
Başvurulan İşçilere İşverenlerce Telkinlerde 
Veya Kötü Davranışlarda Bulunmak 
 İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere 


gerçeği saklama, değiştirme yönünde 
telkinde bulunan, ilgili makamlara 
başvurmaları üzerine kötü davranan 
işveren veya işveren vekillerine 13.412 TL 


107/2 İş Müfettişlerinin Kanunlardan Doğan Teftiş 
ve Denetim Görevlerini Yapmalarını ve 
Sonuçlandırmalarını Engellemek 
 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim 


görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya 
engel olan kimselere 13.412 TL 


Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı 
maddelerdeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir.  101 inci ve 
106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş 
Kurumu İl Müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan 
işverenlere uygulanacak idari para cezaları ise işyerlerinin merkezinin 
bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve  genel 
esaslara göre tahsil edilir. 106 ncı maddeye göre verilecek idari para cezası 
için, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas 
alınır.  (Madde:108) 


İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 
VUK mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının 
hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu hüküm nispi 
nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz. (5326 sayılı Kanun 
Madde:17) 
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•İdari Para Cezaları  (6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) 


Fiil Ceza 2015 


Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 


4/1-a 26/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, 
organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve 
gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerini değişen şartlara uygun hale 
getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi 
için çalışmalar yapmamak 
 Her yükümlülük için 2.466 TL 


4/1-b 26/1-a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini izlememek, denetlememek ve 
uygunsuzlukları gidermemek. 
 Her yükümlülük için 2.466 TL 


6/1-a 26/1-b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 
 Her ay   (Aykırılığın devamı halinde) için 6.167 TL 


6/1-a 26/1-b İşyeri hekimi çalıştırmamak. 
 Her ay   (Aykırılığın devamı halinde) için 6.167 TL 


6/1-a 26/1-b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. 
 Her ay   (Aykırılığın devamı halinde) için 3.083 TL  


6/1-b 26/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya 
hizmet aldığı kurum ve kuruluşların 
görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-
gereç-mekân sağlamamak. 1.849 TL 


6/1-c 26/1-b  İSG hizmetlerini yürütenler arasında 
koordinasyonu sağlamamak. 1.849 TL 


6/1-ç 26/1-b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı 
kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve 
yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine 
getirmemek. 
 Her tedbir için 1.233 TL 


6/1-d 26/1-b Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan 
kuruluşları, başka işyerlerinden gelen 1.849 TL 
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çalışanları ve bunların işverenlerini İSG 
riskleri konusunda bilgilendirmemek. 


8/1 26/1-c İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri 
hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 
 Uzman ve hekim için ayrı ayrı 1.849 TL 


8/6 26/1-c İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. 1.849 TL 
10/1 26/1-ç Risk değerlendirmesi yapmamak veya 


yaptırmamak. 3.700 TL 
 Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) için 5.550 TL 


10/4 26/1-ç Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli 
kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları 
yapmamak. 1.849 TL 


11 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar 
için tedbir almamak, acil durum planlarını 
hazırlamamak, destek elemanı 
görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, 
acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla 
irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak 1.233 TL 
 Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) için 1.233 TL 


12 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların 
işi bırakarak güvenli yere gitmelerini 
sağlamamak.  
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip 
ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki 
çalışanlardan işlerine devam etmelerini 
istemek. 
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları 
müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. 
 Her yükümlülük için 1.233 TL 
 Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) için 1.233 TL 


14/1 26/1-e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş 
kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili 
raporları düzenlememek. 
 Her yükümlülük için 1.849 TL 


14/2 26/1-e İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü 2.466 TL 
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içinde SGK'ya bildirmemek. 
14/4 26/1-e Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, 


yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek 
hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya 
bildirmemesi. 2.466 TL 


15/1 26/1-f Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak. 
 Her çalışan için 1.233 TL 


15/2 26/1-f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu 
almamak. 
 Her çalışan için 1.233 TL 


16 26/1-g Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne 
uymamak. 
 Her bir çalışan için 1.233 TL 


17 26/1-ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne 
uymamak. 
 Her bir çalışan için 1.233 TL 


18 26/1-h Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını 
sağlama yükümlülüğüne uymamak. 
 Her aykırılık için 1.233 TL 


20/1 26/1-ı İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve 
çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri 
görevlendirmemek. 1.233 TL 


20/3 26/1-ı İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin 
öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme 
hakkını ihlal etmek. 1.849 TL 


20/4 26/1-ı Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının 
haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları 
sağlamamak. 
 Hakları kısıtlanan her birey için 1.233 TL 


22 26/1-i İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, 
alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu 
oluşturmamak, kurullar arasında 
koordinasyonu sağlamamak. 
 Her aykırılık için 2.466 TL 
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23 26/1-j Yönetim tarafından birden fazla işyerinin 
bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki 
koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları 
için işvereni uyarmamak. 6.167 TL 


24 26/1-k Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, 
numune alınmasına veya eğitim kurumları ile 
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve 
denetiminin yapılmasına engel olmak. 6.167 TL 


25 26/1-l İşyerinin bir bölümünde veya tamamında 
verilen durdurma kararına uymayarak 
durdurulan işe devam ettirmek. 12.335 TL 


25/6 26/1-l İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan 
çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun 
başka iş vermemek. 
 İhlale uğrayan her çalışan için 1.233 TL 
 Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) için 1.233 TL 


29 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini 
hazırlamamak. 61.681 TL 
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa 
sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.  98.690 TL 
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen 
işyerini faaliyete geçirmek. 98.690 TL 
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 98.690 TL 


30 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki 
hükümlere aykırı hareket etmek. 
 Her hüküm için 1.233 TL 
 Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) için 1.233 TL 


İdari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş 
Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden 
itibaren 30 gün içinde ödenir. (6331 sayılı Kanun Madde:26/2) 
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•İdari Para Cezaları  - (5510  Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu – Madde: 102)   


• Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş 
Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca Belirlenen Şekle ve Usule 
Uygun Verilmemesi 


•  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş 
Bildirgesinin Yasal Süresi Geçtikten Sonra İlgililerce Kendiliğinden 
30 Gün İçinde Verilmesi 


• Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmediğinin Kurumca Tespit 
Edilmesi 


• Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Fiilinin Bir Yıl 
İçerisinde Yeniden Tekrarlanması 


• İşyeri Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca Belirlenen Şekle ve 
Usule Uygun Verilmemesi 


• İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi Geçtikten Sonra İlgililerce 
Kendiliğinden 30 Gün İçinde Verilmesi 


• Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Süresinde Veya Kurumca Belirlenen 
Şekle ve Usule Uygun Verilmemesi 


• Sigortalıların Otuz Günden Az Çalıştığını Gösteren Bilgi ve 
Belgelerin Süresinde Verilmemesi, Verilen Belgelerin Kurumca 
Geçerli Sayılmaması, Ek Belgenin Kurumca Resen Düzenlenmesi 


• Sigortalılarla İlgili Hizmet Veya Kazançların Bildirilmediğinin Veya 
Eksik Bildirildiğinin Kurumca Tespit Edilmesi 


• Eksik İşçilik Bildirildiğinin Kurumca Tespit Edilmesi 


• İşyerine Ait Defter Belge Kayıt ve Belgelerin Süresinde İbraz 
Edilmemesi 


• Defter Kayıtlarının Geçersiz Sayılması 


• Defterlerin Tasdiksiz Olarak Tutulmuş Olması   


• Defterlerin Bilanço Esasına Göre Tutulması Gerekirken İşletme 
Hesabı Esasına Göre Tutulması 


• Aylık Ücret Tediye Bordrosunun Geçersiz Sayılması 
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• İbraz Süresi Geçirildikten Sonra İncelemeye Sunulan Defter ve 
Belgelerin Geçersiz Sayılması 


• Asgari İşçilik Uygulaması Kapsamında Kamu İdareleri, Döner 
Sermayeli Kuruluşlar, Kanunla Kurulan Kurum ve Kuruluşlar İle 
Bankalardan Kurumca İstenecek Bilgi ve Belgelerin Süresinde 
Verilmemesi 


• 8İşe Başlama / Bırakma, Vazife Malullüğü ve İhaleli İşlere İlişkin 
Bildirim Yükümlülüğünün Kurum ve Kuruluşlarca Süresinde Yerine 
Getirilmemesi 


• İşe Başlama / Bırakma, Vazife Malullüğü ve İhaleli İşlere İlişkin 
Bildirim Yükümlüğünün Kurum ve Kuruluşlarca Yasal Süresi 
Geçtikten Sonra  30 Gün İçinde Yerine Getirilmesi 


• Sigortasız  Kişilerle İlgili Kamu İdareleri ve Bankaların Bildirim 
Yükümlülüğünü Süresinde Yerine Getirmemesi 


• Sigortasız Kişilerle İlgili Bildirim Yükümlülüğünün Kamu İdareleri 
ve Bankalarca Yasal Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden 30 Gün 
İçinde  Yerine Getirilmesi 


• Ticaret Sicil Memurluklarınca ve  Yapı Ruhsatı ve Ruhsat Niteliği 
Taşıyan Bilgi ve Belgeleri Vermeye Yetkili Makamlarca Bildirim 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 


• Ticaret Sicil Memurluklarınca ve  Yapı Ruhsatı ve Ruhsat Niteliği 
Taşıyan Bilgi ve Belgeleri Vermeye Yetkili Makamlarca Bildirim 
Yükümlülüğünün Yasal Süresi Geçtikten Sonra 30 Gün İçinde Yerine 
Getirilmesi 


• İnceleme ve Soruşturma Görevlerini Yerine Getiren Kurum 
Elemanlarına Engel Olunması 


• İnceleme ve Soruşturmayı Engellenmek Amacıyla Kurum 
Elemanlarına Cebir ve Tehdit Kullanılması 


• Bilgi ve Belgelerin Süresinde Verilmemesi 


• Sigortalılığı Sona Eren 4/A Kapsamındaki Sigortalılara İlişkin 
Bildirim İle 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan 
Sandıklara, Sandık İştirakçiliğinin Başlama ve Sona Ermesine İlişkin 
Bildirimin Süresinde Kuruma Verilmemesi 
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• Sigortalılığı Sona Eren 4/A Kapsamındaki Sigortalılara İlişkin 
Bildirim İle 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan 
Sandıklara, Sandık İştirakçiliğinin Başlama ve Sona Ermesine İlişkin 
Bildirimin Yasal Süresi Geçtikten Sonra İlgililerce 30 Gün İçinde 
Verilmesi 


• Genel Sağlık Sigortalılarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilere 
Ait Bilgi Girişlerinin Süresinde Yapılmaması Veya Bakmakla 
Yükümlü Olunan Kişi Olmayanlara Ait Bilgi Girişi Yapılması 


• Bildirim ve Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi 


Dönem / Ceza Tutarı (TL) 


Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;   01-06/2015 07-12/2015 


•Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel 
Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde 
Veya Kurumca Belirlenen Şekle ve Usule 
Uygun Verilmemesi  (102/1-a-1) 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile Genel Sağlık 
Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süresi içinde 
ya da kurumca belirlenen şekle ve usule 
uygun vermeyenler veya kurumca internet, 
elektronik veya benzeri ortamda 
göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan 
ortamda göndermeyenler hakkında her bir 
sigortalı için asgari ücret …............................ 1.201,50 TL 1.273,50 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


•Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel 
Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Yasal 
Süresi Geçtikten Sonra İlgililerce 
Kendiliğinden 30 Gün İçinde Verilmesi 
(102/2) 
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve 
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca 
yapılan tespitler veya diğer kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemelere ya da 300,38 TL 318,38 TL 
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kamu idarelerinden alınan belgelere 
istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel 
Sağlık Sigortası Bildirgesinin yasal süresi 
geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 
gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların 
ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip 
eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi 
halinde  her bir sigortalı için.................... 
tutarında idari para cezası uygulanır.   


•Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin 
Verilmediğinin Kurumca Tespit Edilmesi 
(102/1-a-2) 
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nin 
verilmediğinin, mahkeme kararından veya 
kurumun denetim ve kontrolle görevli 
memurlarınca yapılan tespitlerden ya da 
diğer kamu idarelerinin denetim 
elemanlarının kendi mevzuatları gereğince 
yapacakları soruşturma, denetim ve 
incelemelerden veya bankalar, döner 
sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile 
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan 
alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması 
halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar 
hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin 
iki katı ………………………………………… 2.403,00 TL 2.547,00 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


•Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi 
Fiilinin Bir Yıl İçerisinde Yeniden 
Tekrarlanması (102/1-a-3) 
İşyeri esas alınmak suretiyle Sigortalı İşe 
Giriş Bildirgesinin verilmediğine ilişkin; 
mahkemenin karar tarihinden, kurumun 
denetim ve kontrolle görevli memurlarının 
tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor 
tarihinden, bankalar, döner sermayeli 6.007,50 TL 6.367,50 TL 
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kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla 
kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi 
veya belgelerin kuruma intikal tarihinden 
itibaren bir yıl içinde yukarıdaki sayılan 
(102/a-2) durumlardan biriyle tekrar bildirge 
verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi 
vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa 
her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı .. 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


• İşyeri Bildirgesinin Süresinde Veya 
Kurumca Belirlenen Şekle ve Usule Uygun 
Verilmemesi (102/1-b) 
İşyeri Bildirgesini yasal süresi içinde ya da 
kurumca belirlenen şekle ve usule uygun 
vermeyenler veya kurumca internet, 
elektronik veya benzeri ortamda 
göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan 
ortamda göndermeyen; 


Kamu idareleri ile bilânço esasına 
göre defter tutmak zorunda olanlar için 
asgari ücretin üç katı................................ 3.604,50 TL 3.820,50 TL 


Diğer defterleri tutmak zorunda 
olanlar için asgari ücretin iki katı …….….. 2.403,00 TL 2.547,00 TL 


Defter tutmakla yükümlü olmayanlar 
için bir aylık asgari ücret…….................…. 1.201,50 TL 1.273,50 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.  


•İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi Geçtikten 
Sonra İlgililerce Kendiliğinden 30 Gün İçinde 
Verilmesi (102/2)  
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve 
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca 
yapılan tespitler veya diğer kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemelere ya da 
kamu idarelerinden alınan belgelere 
istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, 
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işyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten 
sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde 
verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, 
yapılacak tebligat tarihini takip eden günden 
itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde; 


Kamu idareleri ile bilânço esasına 
göre defter tutmak zorunda olanlar için. 901,13 TL 955,13 TL 


Diğer defterleri tutmak zorunda 
olanlar için ............................……………. 600,75 TL 636,75 TL 


Defter tutmakla yükümlü olmayanlar 
için .......................................…………..…. 300,38 TL 318,38 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.   


•  Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Süresinde 
Veya Kurumca Belirlenen Şekle ve Usule 
Uygun Verilmemesi (102/1-c-1,2) 
Asıl veya ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesini 
belirlenen süre içinde ya da kurumca 
belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere 
veya kurumca internet, elektronik veya 
benzeri ortamda göndermekle zorunlu 
tutulduğu halde anılan ortamda 
göndermeyenlere her bir fiil için; 


Belgenin asıl olması halinde aylık 
asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla 
belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık 
asgari ücretin beşte biri………………….... 240,30 TL 254,70 TL 


Belgenin ek olması halinde, aylık 
asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla 
her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı 
başına, aylık asgari ücretin sekizde biri……... 150,19 TL 159,19 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


• Sigortalıların Otuz Günden Az Çalıştığını 
Gösteren Bilgi ve Belgelerin Süresinde 
Verilmemesi, Verilen Belgelerin Kurumca 
Geçerli Sayılmaması, Ek Belgenin Kurumca 
Resen Düzenlenmesi (102/1-c-3) 
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Sigortalıların otuz günden az çalıştığını 
gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve 
hizmet belgesinin verilmesi gereken süre 
içinde kuruma verilmemesi veya verilen bilgi 
ve belgelerin kurumca geçerli sayılmaması ek 
belgenin kurumca re’sen düzenlenmesi 
durumunda, aylık asgari ücretin iki katını 
geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı 
sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 
yarısı..................................................…… 600,75 TL 636,75 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


•Sigortalılarla İlgili Hizmet Veya 
Kazançların Bildirilmediğinin Veya Eksik 
Bildirildiğinin Kurumca Tespit Edilmesi 
(102/1-c-4) 
Belgenin mahkeme kararı, Kurumun 
denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurlarınca yapılan tespitler veya diğer 
kamu idarelerinin denetim elemanlarınca 
kendi mevzuatları gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemeler 
neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli 
kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla 
kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi 
ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları 
Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği 
anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, 
belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, 
işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate 
alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı...... 2.403,00 TL 2.547,00 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


•Eksik İşçilik Bildirildiğinin Kurumca Tespit 
Edilmesi (102/1-d) 
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili 
denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 
memurları tarafından veya serbest 
muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî 
müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, 2.403,00 TL 2.547,00 TL 
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kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik 
işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, 
aylık asgari ücretin iki katı.................…… 
tutarında idari para cezası uygulanır.  


• İşyerine Ait Defter Belge Kayıt ve 
Belgelerin Süresinde İbraz Edilmemesi 
(102/1-e-1,2,3) 
İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca 
yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde 
mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyen; 


Bilânço esasına göre defter tutmakla 
yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 
oniki katı….......................................…….  14.418,00 TL 15.282,00 TL 


Diğer defterleri tutmakla yükümlü 
olanlar için, aylık asgari ücretin altı kat ...... 7.209,00 TL 7.641,00 TL 


Defter tutmakla yükümlü değil iseler, 
asgari ücretin üç katı …………….............… 3.604,50 TL 3.820,50 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


• Defter Kayıtlarının Geçersiz Sayılması 
(102/1-e-4) 
Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve 
belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle 
verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak 
kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen 
süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî 
tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş 
olan defterlerin tasdik tarihinden önceki 
kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş 
olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri 
hesabına esas tutulan kazançların kesin 
olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde 
usulsüz veya noksan tutulmuş defterler, 
herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına 
esas tutulması gereken kazançların ve 
kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine 
esas kazancın ödemeye bağlı olduğu 
durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu 600,75 TL 636,75 TL 
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hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş 
olması halinde, o aya ait defter kayıtları 
geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin 
gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık 
asgari ücretin yarısı …………...........………  
tutarında idari para cezası uygulanır. 


• Defterlerin Tasdiksiz Olarak Tutulmuş 
Olması     (102/1-e-4) 
Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik 
ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz 
tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve 
tutmakla yükümlü bulunulan defter türü 
dikkate alınarak; 


Bilanço esasına göre defter tutmakla 
yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 
oniki katı…............................................... 14.418,00 TL 15.282,00 TL 


Diğer defterleri tutmakla yükümlü 
olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı  ..… 7.209,00 TL 7.641,00 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


• Defterlerin Bilanço Esasına Göre Tutulması 
Gerekirken İşletme Hesabı Esasına Göre 
Tutulması (102/1-e-4) 
Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına 
göre defter tutulması gerekirken işletme 
hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli 
sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunduğu 
defter türü dikkate alınarak aylık asgari 
ücretin oniki katı……………………………..  14.418,00 TL 15.282,00 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


•Aylık Ücret Tediye Bordrosunun Geçersiz 
Sayılması (102/1-e-5) 
İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret 
tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, 
bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, 600,75 TL 636,75 TL 
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soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil 
numarası, ücret ödenen gün sayısı, 
sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve 
ücretin alındığına dair sigortalının imzasının 
bulunması zorunludur. Belirtilen 
unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen 
(imza şartı yönünden makbuz mukabilinde 
veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) 
ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve 
her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için 
aylık asgari ücretin yarısı …………………. 
tutarında idari para cezası uygulanır. 


•İbraz Süresi Geçirildikten Sonra İncelemeye 
Sunulan Defter ve Belgelerin Geçersiz 
Sayılması (102/1-e-5) 
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye 
sunulan ve tümünün veya bir bölümünün 
geçersiz olduğu tespit edilen defter ve 
belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri 
için idari para cezası uygulanmaz, sadece 
tutulan defter türü dikkate alınarak; 


Bilânço esasına göre defter tutmakla 
yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 
oniki katı….............................................. 14.418,00 TL 15.282,00 TL 


Diğer defterleri tutmakla yükümlü 
olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı… 7.209,00 TL 7.641,00 TL 


Defter tutmakla yükümlü değil iseler, 
asgari ücretin üç katı ….........................…. 3.604,50 TL 3.820,50 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.  


• Asgari İşçilik Uygulaması Kapsamında 
Kamu İdareleri, Döner Sermayeli Kuruluşlar, 
Kanunla Kurulan Kurum ve Kuruluşlar İle 
Bankalardan Kurumca İstenecek Bilgi ve 
Belgelerin Süresinde Verilmemesi (102/1-f) 
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar 
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile 
bankalar, asgari işçilik uygulamasıyla ilgili 2.403,00 TL 2.547,00 TL 
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kurumca istenilecek bilgi ve belgeleri yazılı 
olarak en geç bir ay içinde vermeye 
mecburdur.  Söz konusu bilgi ve belge verme 
yükümlülüğünü belirtilen sürede yerine 
getirmeyenlere aylık asgari ücretin iki katı…   
tutarında idari para cezası uygulanır.  


•İşe Başlama / Bırakma, Vazife Malullüğü ve 
İhaleli İşlere İlişkin Bildirim 
Yükümlülüğünün Kurum ve Kuruluşlarca 
Süresinde Yerine Getirilmemesi (102/1-g) 
4/b kapsamında sigortalı sayılanlardan, gelir 
vergisi mükellefi olanlar ile şahıs 
şirketlerinden kolektif, adi komandit 
şirketlerin komandite ve komanditer 
ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının 
vergi mükellefiyeti işleminin tesis tarihinden 
itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi 
mükellefinin işe başlama işlemlerinin 
tekemmül ettirildiği tarihten, sermaye 
şirketlerinden limited şirket ortakları ile 
sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin 
ticaret sicil memurluklarınca tescil 
edildikleri tarihten, anonim şirketlerin 
yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının 
yönetim kuruluna seçildikleri tarihten, gelir 
vergisinden muaf olanların ise esnaf ve 
sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten 
itibaren onbeş gün içinde, tarımda kendi 
adına ve hesabına bağımsız çalışanların 
meslek kuruluşuna kayıtlarının yapıldığı 
tarihten itibaren bir ay içinde, köy ve 
mahalle muhtarlarının seçildiklerine ilişkin 
mazbatalarını ilgili seçim kurulundan 
aldıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde,   
kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili 
yapan ilgili kurum, kuruluş, birlikler, vergi 
daireleri ve Esnaf ve Sanatkâr Sicil 
Müdürlüğü sigortalı işe giriş bildirgesi 
düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür. 
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 Sigortalılığı (4/b)  sona erenlerin durumları  
faaliyetin sona erme halinin bildirildiği 
kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, 
(Vergi dairelerince vergi mükellefiyetinin 
sona erdiğine ilişkin yapılacak bildirimlerde 
bu süre vergi mükellefiyeti terk işleminin 
tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek 
üzere vergi mükellefinin işi bırakma 
işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül 
ettirildiği tarihten başlar.) en geç on gün 
içinde Kuruma bildirilir.  
Kamu idareleri vazife malullüğüne (4/c 
kapsamındaki sigortalılara ilişkin)  sebep 
olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine 
veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere 
derhal, kuruma da en geç onbeş iş günü 
içinde bildirmekle yükümlüdür.  
Kamu idareleri ile döner sermayeli 
kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan 
kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile 
yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve 
bunların adreslerini onbeş gün içinde 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür.   
Yukarıda yer alan yükümlülükleri süresinde 
yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile 
tüzel kişilere aylık asgari ücret.........…… 1.201,50 TL 1.273,50 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.  


• İşe Başlama / Bırakma, Vazife Malullüğü ve 
İhaleli İşlere İlişkin Bildirim Yükümlüğünün 
Kurum ve Kuruluşlarca Yasal Süresi 
Geçtikten Sonra  30 Gün İçinde Yerine 
Getirilmesi (102/2)  
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve 
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca 
yapılan tespitler veya diğer kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemelere ya da 300,38 TL 318,38 TL 
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kamu idarelerinden alınan belgelere 
istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, 
kurum ve kuruluşlarca bildirimin veya 
belgenin  yasal süresi geçtikten sonra 
ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde 
verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, 
yapılacak tebligat tarihini takip eden günden 
itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde...... 
tutarında idari para cezası uygulanır.  


•Sigortasız  Kişilerle İlgili Kamu İdareleri ve 
Bankaların Bildirim Yükümlülüğünü 
Süresinde Yerine Getirmemesi (102/1-g) 
Kamu idareleri ile bankalar, kurumca 
sağlanacak elektronik altyapıdan 
yararlanmak suretiyle, kurumca belirlenecek 
işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık 
bakımından tescilli olup olmadığını kontrol 
etmek ve sigortasız olduğu tespit edilen 
kişileri, kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 


Bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen kamu idareleri ile bankalara 
sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri  120,15 TL 127,35 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.  


•Sigortasız Kişilerle İlgili Bildirim 
Yükümlülüğünün Kamu İdareleri ve 
Bankalarca Yasal Süresi Geçtikten Sonra 
Kendiliğinden 30 Gün İçinde  Yerine 
Getirilmesi (102/2)  
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve 
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca 
yapılan tespitler veya diğer kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemelere ya da 
kamu idarelerinden alınan belgelere 
istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, 
bildirimin veya belgenin  yasal süresi 30,04 TL 31,84 TL 
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geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 
gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların 
ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip 
eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi 
halinde her bir bildirim yükümlülüğü için. 
tutarında idari para cezası uygulanır.  


•Ticaret Sicil Memurluklarınca ve  Yapı 
Ruhsatı ve Ruhsat Niteliği Taşıyan Bilgi ve 
Belgeleri Vermeye Yetkili Makamlarca 
Bildirim Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmemesi (102/1-h)  
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı 
sigortalı sayısını ve bunların işe başlama 
tarihini, ticaret sicili memurluklarına 
bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma 
yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, 
kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on 
gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır. 
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye 
yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel 
kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat 
veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine 
ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların 
verilmesine esas olan istihdama ilişkin 
bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay 
içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 


Ticaret sicil memurlukları, Valilikler, 
belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer 
kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince 
süresinde yerine getirilmeyen her bir bildirim 
yükümlülüğü için aylık asgari ücret………. 1.201,50 TL 1.273,50 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.   


•Ticaret Sicil Memurluklarınca ve  Yapı 
Ruhsatı ve Ruhsat Niteliği Taşıyan Bilgi ve 
Belgeleri Vermeye Yetkili Makamlarca 
Bildirim Yükümlülüğünün Yasal Süresi 
Geçtikten Sonra 30 Gün İçinde Yerine 
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Getirilmesi (102/2)  
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve 
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca 
yapılan tespitler veya diğer kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemelere ya da 
kamu idarelerinden alınan belgelere 
istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, 
bildirgenin veya belgenin  yasal süresi 
geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 
gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların 
ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip 
eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi 
halinde, her bir bildirim yükümlülüğü için .. 300,38 TL 318,38 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.    


   
• İnceleme ve Soruşturma Görevlerini Yerine 
Getiren Kurum Elemanlarına Engel 
Olunması (102/1-ı-1)   
Kurumun denetim ve kontrolle 
görevlendirilmiş memurlarının kanunun 
uygulanmasından doğan inceleme ve 
soruşturma görevlerini yerine getirmeleri 
sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri 
sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler 
görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel 
olanlar hakkında eylemleri başka bir suç 
oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı…….  6.007,50 TL 6.367,50 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.   


   
•İnceleme ve Soruşturmayı Engellenmek 
Amacıyla Kurum Elemanlarına Cebir ve 
Tehdit Kullanılması (102/1-ı-2)   
Kurumun denetim ve kontrolle 
görevlendirilmiş memurlarının görevlerini 
yapmasını engellemek amacıyla cebir ve 
tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri 
sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha 12.015,00 TL 12.735,00 TL 
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ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 
etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 
inci maddesinin ikinci fıkrasına göre 
cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında 
ayrıca asgari ücretin on katı ……..…..……  
tutarında idari para cezası uygulanır.    
   
• Bilgi ve Belgelerin Süresinde Verilmemesi 
(102/1-i)   
Kanunun 100 maddesi kapsamında Kurum 
tarafından istenen bilgi ve belgeleri 
belirlenen süre içinde mücbir sebep 
olmaksızın vermeyen kamu idareleri, 
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, 
kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile 
diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında aylık 
asgari ücretin beş katı……………….……...  6.007,50 TL 6.367,50 TL 


İstenen bilgi ve belgelerin geç 
verilmesi halinde aylık asgari ücretin iki 
katı...........................................................  2.403,00 TL 2.547,00 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.   
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 
sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği 
ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden 
Kurumca işverenlerden istenilen 
bildirimlerin;   


Belirlenen süre içerisinde ve 
elektronik ortamda yapılmaması halinde 
sigortalı başına aylık asgari ücretin onda 
biri……........................………………………. 120,15 TL 127,35 TL 


Hiç yapılmaması halinde ise sigortalı 
başına aylık asgari ücretin yarısı………….  600,75 TL 636,75 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.   


   
• Sigortalılığı Sona Eren 4/A Kapsamındaki 
Sigortalılara İlişkin Bildirim İle 506 Sayılı 
Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan   
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Sandıklara, Sandık İştirakçiliğinin Başlama 
ve Sona Ermesine İlişkin Bildirimin 
Süresinde Kuruma Verilmemesi 102/1-J)  
Sigortalılığı sona erenlere (4/a kapsamındaki 
sigortalılar) ilişkin bildirim ile 506 sayılı 
kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan 
sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama ve 
sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde 
ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule 
uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca 
internet, elektronik veya benzeri ortamda 
göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan 
ortamda göndermeyenler hakkında, bir 
takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı 
(tutmakla yükümlü bulunulan defter ve 
belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle 
verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak 
kaydıyla) her bir sigortalı veya sandık 
iştirakçisi için asgari ücretin onda biri ...... 120,15 TL 127,35 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.    
   
•Sigortalılığı Sona Eren 4/A Kapsamındaki 
Sigortalılara İlişkin Bildirim İle 506 Sayılı 
Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan 
Sandıklara, Sandık İştirakçiliğinin Başlama 
ve Sona Ermesine İlişkin Bildirimin Yasal 
Süresi Geçtikten Sonra İlgililerce 30 Gün 
İçinde Verilmesi (102/2)    
Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve 
kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca 
yapılan tespitler veya diğer kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemelere ya da 
kamu idarelerinden alınan belgelere 
istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, 
bildirimin  yasal süresi geçtikten sonra 
ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde 
verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, 
yapılacak tebligat tarihini takip eden günden 
itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde her 30,04 TL 31,84 TL 
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bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için  için.. 
tutarında idari para cezası uygulanır.    
   
• Genel Sağlık Sigortalılarının Bakmakla 
Yükümlü Oldukları Kişilere Ait Bilgi 
Girişlerinin Süresinde Yapılmaması Veya 
Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi 
Olmayanlara Ait Bilgi Girişi Yapılması  
(102/1-k)   
Genel sağlık sigortalılarının bakmakla 
yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini 
süresinde yapmayan, bakmakla yükümlü 
olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapan 
kamu idarelerine, işverenlere ve bu Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendine tabi sigortalılara asgari ücretin 
yarısı……………………………………………...  600,75 TL 636,75 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.    
   
• Bildirim ve Kontrol Yükümlülüklerinin 
Yerine Getirilmemesi (102/1-l)   
Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki 
şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 
üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde 
belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş 
sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi 
tarafından çalıştırılanlar ile çalışanların üye 
olduğu meslek odası, birlik veya benzeri 
kuruluşlarca bildirim ve kontrol 
yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi 
halinde her bir fiil için asgari ücret ………..  1.201,50 TL 1.273,50 TL 
tutarında idari para cezası uygulanır.    
   


İdari para cezası uygulanmasında sanayi kesiminde çalışan onaltı 
yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu tarihte uygulanan asgari ücret 
esas alınır. 


İdarî para cezası uygulanması İşyeri Bildirgesi, Sigortalı İşe Giriş 
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Bildirgesi ve Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin kuruma verilmesi 
yükümlülüğünü kaldırmaz. 


İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili 
hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz 
takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine 
başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, 
idari para cezası kesinleşir. 


İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna 
başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin 
ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para 
cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca 
veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil 
edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası 
hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir. 


Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini 
durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari 
para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme 
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 


İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 
Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar. 
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İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ (İş K. Madde: 17) 
 
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer 


tarafa bildirilmesi gerekir.  


Hizmet Süresi Bildirim 
Süresi İhbar Tazminatı 


6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta 2 haftalık ücret 
6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta 4 haftalık ücret 
1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta  6 haftalık ücret  
3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta  8 haftalık ücret 
sonra feshedilmiş olur.     


- Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. 
- Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret 


tutarında tazminat ödemek zorundadır. 
- İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş 


sözleşmesini feshedebilir. 
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İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ BİNA MALİYETİNE 


ORANLARI (S.İ.Y. Ek:11) 
 


(12.05.2010 Tarih 27579 Sayılı Resmi Gazete) 
 
Sıra No İşler Oranlar 


I- Bodrumsuz Tek Katlı Binalar  
a) Temel Hafriyatı ve Taş Duvar, (Subasman Hatılı 


Dahil)  % 5 
b) Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak, % 26 
c) Çatı, % 12 
d) Doğrama (Komple) ve Sıvalar, % 14 
e) Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik) % 18 
f) Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya, % 7 
g) Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana, Fosseptik 


ve Bütün Bakiye İşlerin İkmalinde, % 18 
  % 100 
   


II- (Bodrumsuz) Zemin ve Birinci Katlı Binalar   
a) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, 


(Subasman Hatılına Kadar)  % 7 
b) Zemin Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil)  % 15 
c) Birinci Katın İkmalinde, % 17 
d) Çatının İkmalinde, (Oluklar Dahil) % 8 
e) Bütün Doğramaların İkmalinde,  % 14 
f) İç Sıvaların İkmalinde, % 6 
g) Tesisatın İkmalinde,  % 15 
h) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, % 9 
i) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli 


Borular ve Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler 
Tamamlandığında,  % 9 


  % 100 
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III- Bodrumsuz, Zemin, Bir ve İkinci Katı Haiz Binalar    


a) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, 
(Subasmana Kadar) % 6 


b) Zemin Katın İkmalinde, % 15 
c) Birinci Katın İkmalinde, % 12 
d) İkinci Katın İkmalinde, % 12 
e) Çatının İkmalinde, % 7 
f) Doğramaların İkmalinde, % 13 
g) İç Sıvaların İkmalinde, % 5 
h) Tesisat ve Teçhizatın İkmalinde, % 14 
i) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde,  % 8 
j) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Fosseptik 


ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, % 8 
  % 100 
   


IV- Bodrumlu Tek Katlı Binalar  
a) Temel Hafriyatı, Taş Duvar, Tuğla, Duvar, 


Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme Tavan 
(Bodrum) İkmalinde,  % 22 


b) Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme 
Lentoların İkmalinde, % 15 


c) Betonarme Tavan ve Saçaklar, % 14 
d) Çatı, % 8 
e) Doğrama, (Komple) % 11 
f) İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat % 13 
g) Döşeme Kaplamaları, Şap, Mozaik ve Yağlı 


Boyalar, % 6 
h) Badana, Dış Sıva, Harici Kapı Merdiven, Fosseptik 


ve Bütün Bakiye İşler,  % 11 
  % 100 
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V- Bodrum, Zemin ve Birinci Katı Haiz Binalar    


a) Temel Hafriyatı ve Bodrum Katın İkmalinde, 
(Betonarme Tavan Dahil)  % 20 


b) Zemin Katın İkmalinde, (Lento, Döşeme, Tuğla 
Duvarlar ve Betonarme Tavan Dahil) % 12 


c) Birinci Katın İkmalinde, % 14 
d) Çatı İkmalinde, (Oluklar Dahil)  % 6 
e) Bütün Doğramaların İkmalinde,  % 13 
f) İç Sıvıların İkmalinde, % 5 
g) Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşleri İkmalinde,  % 14 
h) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar Tamamlandığında,  % 8 
i) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli 


Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşlerin 
İkmalinde,  % 8 


  % 100 
   


VI- Bodrumlu Zemin, Birinci ve İkinci Katı Haiz 
Binalarda    


a) Bodrum İkmalinde, % 15 
b) Zemin Katın İkmalinde,  % 9 
c) Birinci Katın İkmalinde,  % 9 
d) İkinci Katın İkmalinde,  % 10 
e) Çatı İkmalinde,  % 5 
f) Doğramaların İkmalinde,  % 14 
g) İç Sıvaların İkmalinde,  % 5 
h) Tesisat ve Teçhizat İkmalinde,  % 15 
i) Şap, Mozaik ve Yağlı Boya,  % 8 
j) Badana, Merdiven Dış Sıva, Harici Kanal (Veya 


Fosseptik) ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında  % 10 
  % 100 
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VII- Fazla Katlı Binalar    


a) Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve 
Betonarmeler, (Kaba İnşaat)  % 45 


b) Çatı, (Oluklar Dahil) % 5 
c) Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple) % 15 
d) Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, 


Yağlı Boyalar, % 25 
e) Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı İle Her Türlü 


Noksanların İkmalinde,  % 10 
  % 100 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DESTEK TUTARI (İSGK Madde: 7) 


(İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 tarih 28861 R.G) 


 


Aylık Destek Tutarları (Her bir sigortalı için) 
Dönemi 


01/2015 –06/2015  07/2015 –12/2015 


Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde..  16,82 TL 17,83 TL 
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde……………………………... 19,22 TL 20,38 TL 


   


 
01/2014 –06/2014  07/2014 –12/2014 


Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde..  14,99 TL 15,88 TL 
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde . 17,14 TL 18,14 TL 


   
Destekten (Kamu kurum ve kuruluşları hariç) Türkiye genelinde 


ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinin işverenleri faydalanır. 


Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve 
güvenliği hizmet bedelleri, işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen 
sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir 
işyeri için ayrı ayrı tespit edilir. 


Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş 
sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin  sigortalı başına günlük miktarı 16 
yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının 
günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.  


Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer 
aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden 
ikinci ayın sonunda işverene öder. 
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İŞSİZLİK ÖDENEĞİ  VE  SÜRESİ (İ.S.K. Madde: 50)  


 
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas 


kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt 
kazancının yüzde kırkıdır. 


Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş 
Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için 
uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. 
  


 İşsizlik 
Ödeneği Süresi 


  600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere… 180 gün 
  900 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere… 240 gün 
1080 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere… 300 gün 
süre ile İşsizlik ödeneği verilir.  


İşsizlik ödeneği almaya hak kazanılması için gerekli şartlar; 
-Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 


600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,  
-İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru sürekli 120 gün 


prim ödenmiş olması,  
-Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci 


maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması,  
-Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte; hizmet 


akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden   itibaren 30 gün içinde 
İŞKUR’un ilgili birimine doğrudan veya elektronik ortamda başvurması, 
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İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI (6331 – Madde: 9) 


(İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği - 26.12.2012 
tarih 28509 sayılı R.G.) 


Kısımlar 


A Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 


B Madencilik ve Taş Ocakçılığı 


C İmalat 


D Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 


E Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 


F İnşaat 


G     Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve 
Motosikletlerin Onarımı  


H Ulaştırma ve Depolama  


I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri  


J Bilgi ve İletişim  


K Finans ve Sigorta Faaliyetleri 


L Gayrimenkul Faaliyetleri 


M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler  


N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 


O Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 


P Eğitim 


Q İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri  


R Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor 
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S Diğer Hizmet Faaliyetleri  


T      Hane Halklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri; Hane Halkları 
Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış 
Mal ve Üretim Faaliyetleri   


U Uluslar Arası Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri  


V      Kendi Adına Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri (Temettü, Banka 
Faizi, İştirak Kazançları Vb.)  


• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ -  18.04.2014 tarih 28976 sayılı 
Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 


• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ -  04.02.2014 tarih 28903 sayılı 
Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 


• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 29.03.2013 tarih 28602 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI  


 
Dönemi Kanun-BKK Tavan Miktarı 


   
01/01/2015 - 30/06/2015 27998389.010-06-02-(913)-11868 Genelge 3.541,37 TL 


01/01/2014 - 31/12/2014 M.B. Genelge- 03.01.14*54 3.438,22 TL 


01/07/2013 - 31/12/2013 2012/1 KGHK Kararı 3.254,44 TL 


01/01/2013 - 30/06/2013 2012/1 KGHK Kararı 3.129,25 TL 


01/07/2012 - 31/12/2012 2012/1 KGHK Kararı 3.033,98 TL 


01/01/2012 - 30/06/2012 2012/1 KGHK Kararı 2.917,27 TL 


01/07/2011 - 31/12/2011 2011/2022 sayılı BKK 2.731,85 TL 


01/01/2011- 30/06/2011 2011/1241sayılı BKK 2.623,23 TL 


01/07/2010 - 31/12/2010 2010/654 sayılı BKK 2.517,01 TL 


01/01/2010 - 30/06/2010 2010/7 sayılı BKK 2.427,04 TL 
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SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ OLAN / OLMAYAN 
KAZANÇLAR  (5510 - Madde: 80) 


PRİM KESİNTİSİNE TABİ 
OLAN 


KAZANÇLAR 


PRİME TABİ 
TUTULACAĞI 


AY 


PRİM KESİNTİSİNE 
TABİ OLMAYAN 


KAZANÇLAR 


1- ÜCRET a) Ayni yardımlar 
a) Zaman birimine göre 


ücret 
b) Ölüm, doğum ve 


evlenme yardımı 
Fazla çalışma / mesai 
ücreti Hak Edilen Ay  


c) Görev yollukları 


Cumartesi günü ücreti Hak Edilen Ay d) Seyyar görev 
tazminatı 


Hafta tatili ücreti Hak Edilen Ay  e) Kıdem tazminatı 
Ulusal Bayram-Genel 
tatil ücreti Hak Edilen Ay 


f) İş sonu tazminatı 
veya kıdem 
tazminatı 
mahiyetindeki toplu 
ödemeler 


Yıllık izin ücreti Hak Edilen Ay 
b) İşbirimi esasına göre 


ücret 
Yüzde usulüyle alınan 
ücret Hak Edilen Ay 


g) Keşif ücreti 


Profesyonel futbolcuya 
ödenen ücret Hak Edilen Ay 


h) İhbar tazminatı 


Transfer ücreti  Hak Edilen Ay  I) Kasa tazminatı 
Transfer verimi ücreti  Hak Edilen Ay  i) Çocuk zammı 


(Kurumca sigorta 
priminden istisna 
edilen tutarı 
aşmayan tutarı) 


c) Götürü ücret Hak Edilen Ay 
d) Belirsiz zaman ve miktar 


üzerinden ödenen ücret 
Hazırlama ücreti  Hak Edilen Ay  j) Aile zammı 


(Kurumca sigorta 
priminden istisna 
edilen tutarı 
aşmayan tutarı) 


Tamamlama ücreti  Hak Edilen Ay  
Temizleme ücreti Hak Edilen Ay  
Kardan hisse şeklinde 
ödenen ücret  Hak Edilen Ay 
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 Komisyon ücreti  Hak Edilen Ay  k) Yemek zammı 


(Kurumca sigorta 
priminden istisna 
edilen tutarı 
aşmayan tutarı) 


e) Zam ve Tazminatlar   
 Bakım tazminatı Hak Edilen Ay  
 Vardiya tazminatı  Hak Edilen Ay  
 Ağır vasıta tazminatı Hak Edilen Ay   l) İşverenler 


tarafından 
sigortalılar için özel 
sağlık sigortalarına 
ve bireysel emeklilik 
sistemine ödenen ve 
aylık toplamı asgari 
ücretin %30'unu 
geçmeyen özel sağlık 
sigortası primi ve 
bireysel emeklilik 
katkı payı tutarları 


 İş güçlüğü tazminatı Hak Edilen Ay  
 Yıpranma tazminatı  Hak Edilen Ay  
 Özel hizmet tazminatı  Hak Edilen Ay  
 Yabancı dil tazminatı  Hak Edilen Ay  
 İmza zorunluluğu 


tazminatı  Hak Edilen Ay  
 Makam tazminatı  Hak Edilen Ay  
 Uçuş tazminatı Hak Edilen Ay  
 Arazi zammı Hak Edilen Ay    
 İş riski zammı  Hak Edilen Ay    
 Eleman teminindeki 


güçlük zammı, kıdem 
zammı  Hak Edilen Ay  


  


f)  Hakkı huzurlar 
(toplantı parası) Hak Edilen Ay    


h) Sigortalılara istirahatlı 
iken ödenen ücretler  Hak Edilen Ay    


ı) Avukatlık vekâlet 
ücreti Hak Edilen Ay    


      
2- PRİM İKRAMİYE VE BU 
NİTELİKTEKİ İSTİHKAK     
 Tabii afet yardımı  Ödendiği Ay    
 Nakit ödenen kira 


yardımı  Ödendiği Ay    
 Nakit ödenen giyecek 


yardımı  Ödendiği Ay    


- 58 -


ASM
M


M
O 


 







  
 
 
 
 
 


    


YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


 
 Nakit ödenen yakacak 


yardımı  Ödendiği Ay    
 Askerlik yardımı  Ödendiği Ay    
 Sünnet yardımı  Ödendiği Ay    
 Nakit ödenen taşıt 


yardımı Ödendiği Ay    
 Nakit ödenen ısıtma 


yardımı  Ödendiği Ay    
 Nakit ödenen elbise 


dikiş bedeli  Ödendiği Ay    
 Nakit ödenen ayakkabı 


bedeli  Ödendiği Ay    
 Yılbaşı parası  Ödendiği Ay    
 Kreş parası Ödendiği Ay    
 Bayram harçlığı Ödendiği Ay    
 İzin harçlığı Ödendiği Ay    
 Bayram ikramiyesi Ödendiği Ay    
 Yılbaşı ikramiyesi Ödendiği Ay    
 6772 Sayılı Kanun 


gereğince ödenen 
ikramiye Ödendiği Ay    


 6772 sayılı Kanun 
gereğince Bakanlar 
Kurulu kararına 
dayanılarak ödenen 
ikramiye  Ödendiği Ay    


 2448 sayılı Kanun 
gereğince ödenen 
ikramiye  Ödendiği Ay    


 Jübile ikramiyesi Ödendiği Ay    
 Çocuk zammı (Kurumca 


sigorta priminden 
istisna edilen tutarı 
aşan tutarı) Ödendiği Ay    


 Aile zammı (Kurumca Ödendiği Ay    
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sigorta priminden 
istisna edilen tutarı 
aşan tutarı) 


 Yemek zammı 
(Kurumca sigorta 
priminden istisna 
edilen tutarı aşan 
tutarı) Ödendiği Ay    


 İşverenler tarafından 
sigortalılar için özel 
sağlık sigortalarına ve 
bireysel emeklilik 
sistemine ödenen ve 
aylık toplamı asgari 
ücretin %30'unu geçen 
özel sağlık sigortası 
primi ve bireysel 
emeklilik katkı payı 
tutarları Ödendiği Ay    
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SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN ÖZEL SAĞLIK 


SİGORTASI VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI TUTARLARI (5510 - 
Madde: 80/1-b) 
 


İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve 
bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 
30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı 
payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.  


                                   
İşverenlerce Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine 


Sigortalılar İçin Ödenen  Sigorta Prim Kesintisine Tabi Olmayan  
Prim ve Katkı Payı Tutarları 


Dönemi Tutar  
01.01.2015 - 30.06.2015  ………….……………………… 360,45 TL 
01.07.2015 - 31.12.2015  .....……………..………………. 382,05 TL 


  
01.01.2014 - 30.06.2014  ………….……………………… 321,30 TL 
01.07.2014 - 31.12.2014  .....……………..………………. 340,20 TL 
01.07.2013 - 31.12.2013  .....……………..………………. 306,45 TL 
01.01.2013 - 30.06.2013  ………….……………………… 293,58 TL 
01.07.2012 - 31.12.2012  .....……………..………………. 282,15 TL 
01.01.2012 - 30.06.2012  ………….……………………… 265,95 TL 
01.07.2011 - 31.12.2011  .....……………..………………. 251,10 TL 
01.01.2011 - 30.06.2011  ………….……………………… 238,95 TL 
01.07.2010 - 31.12.2010  .....……………..………………. 228,15 TL 
01.01.2010 - 30.06.2010  ………….……………………… 218,70 TL 


 
 Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel 


emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık 
asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dâhil edilmeyecek, 
kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dâhil edilecektir. 


 Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi 
veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, 
prime esas kazanca dahil edilecek tutar,  ödenen özel sağlık sigortası primi veya 
bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının 
düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. 
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SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN  YEMEK 


PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE YARDIMI TUTARLARI (5510 Madde: 
80) 
 


 
Yemek 
Parası 
Günlük 


Çocuk 
Zammı 
Aylık 


Aile 
Yardımı 


Aylık 


01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi 2,40 TL 24,03 TL 120,15 TL 


01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi  2,55 TL 25,47 TL 127,35 TL 


    
01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi 2,14 TL 21,42 TL 107,10 TL 


01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi  2,27 TL 22,68 TL 113,40 TL 


    


Uygulamalar 
•Yemek parası: Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan 


ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, 
fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için 
belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile 
çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların 
tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim 
kesilmeyecektir. 


Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime 
esas kazanca dahil edilecek tutar, 


Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün 
sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı, 


Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil 
Edilecek Yemek Parası, 


Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 
Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme 


yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka 
firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek 
işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce 
bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen 
fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. 


•Çocuk zammı: Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan 
ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi 
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 
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yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî 
Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî 
eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını 
doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı 
Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki 
çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin 
devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde 
durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl 
belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime esas 
kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 


Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime 
esas kazanca dahil edilecek tutar; 


Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = 
İstisna Tutarı, 


Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil 
Edilecek Çocuk Zammı, 


Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 
•Aile zammı: Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak 


ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen 
çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 
sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde 
çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 
yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u oranındaki 
tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate 
alınmayacaktır. 


Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime 
esas kazanca dahil edilecek tutar; 


Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı, 
Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil 


Edilecek Aile Zammı, 
Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır. 
Yemek Paraları, Çocuk ve Aile Zamlarının Yıllık Olarak Ödenmesi:  


sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir 
defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret 
üzerinden, 


Yemek parası için; 
Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün 


Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı, 
Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık 


Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası, 
Çocuk zammı için;  
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 


12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı, 
- 63 -


ASM
M


M
O 


 







  
 
 
 
 
 


    


YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2015 
SOSYAL GÜVENLİK 


 
Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık 


Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı, 
Aile zammı için ise, 
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı 
Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık 


Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı, 
Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil 


edilecektir. 
• Kazançların Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırının Altında 


Kalması: Yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının,  sigorta primine esas 
kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi 
kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında 
kalması halinde, sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının 
kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün 
işverence karşılanması gerekmektedir. 
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SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE ESAS 


KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI (5510 S.K. Madde: 82) 
 


 
Alt Sınır (Taban) Üst Sınır (Tavan) 


Dönemi Günlük Aylık Günlük Aylık 


01.01.2015 - 30.06.2015 40,05 TL 1.201,50 TL 260,33 TL 7.809,90 TL 


01.07.2015 - 31.12.2015 42,45 TL 1.273,50 TL 275,93 TL 8.277,90 TL 


01.01.2014 - 30.06.2014 35,70 TL 1.071,00 TL 232,05 TL 6.961,50 TL 


01.07.2014 - 31.12.2014 37,80 TL 1.134,00 TL 245,70 TL 7.371,00 TL 


 


 
  


 


 


16 Yaşını 
Doldurmamış 


İşçiler İçin 


16 Yaşını 
Doldurmuş İşçiler 


İçin  


Dönemi 
Alt Sınır (Taban)  Üst Sınır (Tavan) 


Günlük Aylık Günlük Aylık Günlük Aylık 
01.01.2013 - 
30.06.2013 27,97 TL 839,10 TL 32,62 TL 978,60 TL 212,03 TL 6.360,90 TL 


01.07.2013 - 
31.12.2013 29,25 TL 877,50 TL 34,05 TL 1.021,50 TL 221,33 TL 6.639,75 TL 


01.07.2012 - 
31.12.2012 26,85 TL 805,50 TL 31,35 TL 940,50 TL 203,78 TL 6.113,25 TL 


01.01.2012 - 
30.06.2012 25,35 TL 760,50 TL 29,55 TL 886,50 TL 192,08 TL 5.762,25 TL 


01.07.2011 - 
31.12.2011 23,85 TL 715,50 TL 27,90 TL 837,00 TL 181,35 TL 5.440,50 TL 


01.03.2011 - 
30.06.2011 22,65 TL 679,50 TL 26,55 TL 796,50 TL 172,58 TL 5.177,40 TL 


01.01.2011 - 
28.02.2011 26,55 TL 796,50 TL 26,55 TL 796,50 TL 172,58 TL 5.177,40 TL 


 
Alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 


sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 
yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.  
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SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI  


 
• Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlarda Prim 


Oranı (5510 S.K. Madde: 81)  
 


 İşçi İşveren Toplam 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi (*) % 9 % 11 % 20 


Kısa vadeli sigorta kolları primi (**) - % 2 % 2 
Genel sağlık sigortası primi % 5 % 7,5 % 12,5 
    


Toplam % 14 % 20,5 % 34 
    


 (*) Fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları prim oranına; 


• Hizmet akdi ile çalışan sigortalılar (özel sektörde) için; 
60 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan 
90 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan 
180 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan 
• Kamu idarelerinde çalışanlar için; 
60 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan 
90 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan 
180 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan 
eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile  % 20 oranı 


arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir. 
 
 
(**) % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında uygulanan kısa vadeli sigorta kolları prim 


oranı, 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı 
derecesi dikkate alınmaksızın % 2 olarak belirlenmiştir. 


 
•Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı   
 
Hizmet Akdine Bağlı Çalışan Emekliler İçin (4/A) Prim Oranı (5510 


S.K. G. Madde: 14)   
 İşçi İşveren Toplam 
Sosyal güvenlik destek primi  % 7,5 22,5 30 
Kısa vadeli sigorta kolları primi  %      (*) - 2 2 
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Toplam % 7,5 24,5  32 


    
Sosyal güvenlik destek primi oranı, prime esas kazançlar üzerinden kısa 


vadeli sigorta kolları primi oranına  yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan 
toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu 
kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim 
ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Bunlar hakkında sadece iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. 


 
(*) % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında uygulanan kısa vadeli sigorta kolları prim 


oranı, 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı 
derecesi dikkate alınmaksızın % 2 olarak belirlenmiştir. 


 
Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Emekliler İçin (4/b) Prim 


Oranı (5510 –  Madde: 30 - G.14)  
 


Sosyal güvenlik destek primi kesintisi Pirim Oranı 
2011 ve müteakip yıllar için…………………..…….. % 15 
2010 yılı için………………..…………………………. % 14 
2009 yılı için…………………..………………………. % 13 
2008 yılı için………………………..…………………. % 12 


olarak uygulanır  
Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve 


hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle 
gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, 
esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi 
olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 
diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına 
ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, % 15’i oranında sosyal 
güvenlik destek primi kesilir. 


Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından 
kesilmek suretiyle tahsil edilir. 


Bu oran, 2008 yılında % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan 
artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i geçemez. 
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• İsteğe Bağlı Sigorta Primi Oranı (5510 S.K.Madde: 52)  
 


 Prim Oranı  
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi…….…… % 20 
Genel sağlık sigortası primi…………………………..… % 12 


Toplam % 32 
 


İsteğe bağlı sigorta primi, kanunun 82. maddesine göre belirlenen 
prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından 
belirlenen ve yazılı olarak talep edilen prime esas aylık  kazancın % 
32’sidir. Bunun % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si 
genel sağlık sigortası primidir.  


              
•İşsizlik Sigortası Primi Oranları  (İ.S.K. Madde: 49)  
                     


Prime Esas Aylık Brüt Kazanç 
Üzerinden İşçi Payı İşveren 


Payı 
Devlet 


Katkı Payı 
01.01.2002 Tarihinden İtibaren % 1 % 2 % 1 
01.06.2000-31.12.2001 Tarihleri 
arasında % 2 % 3 % 2 
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TARIM ÜRÜNÜ ALIMLARINDA PRİM BORCUNA MAHSUBEN 


YAPILACAK KESİNTİ (5510 – Madde: 88/12) 
 


• Kesinti Yapmakla Yükümlü Olanlar 
- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler, 
- Kamu iktisadi teşebbüsleri, 
- Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar), 
- Ticaret şirketleri, 
- İş ortaklıkları, 
- Dernekler, 
- Vakıflar, 
- Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, 
- Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre 


tespit eden çiftçiler, 
- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest 


meslek erbabı. 
 
•  Kesinti Oranı 
Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın alınan ürün bedelinin brüt 


tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek 
şartıyla; 


01.01.2014 tarihinden sonra yapılacak alımlarda…..…. % 2 
01.01.2014 tarihine kadar yapılacak olan alımlarda….. % 1 


oranında kesinti uygulanır  
Tarımsal faaliyette bulunanlardan, tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri 


Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil 
düzenlemeler çerçevesinde tarımsal ürünlerini lisanslı depo işletmelerine tevdi 
eden ve bu ürünleri temsilen elektronik ürün senedi düzenlenerek hesaplarına 
aktarılanların, elektronik ürün senetlerini satması halinde kesinti, senedin ilk 
satışında yetkili takas kuruluşu tarafından yapılır. 


  
• Sattıkları Ürünlerden Kesinti Yapılacak Olanlar  
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 


bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş 
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olanların, prim borçları olup olmadığının hazırlanan program aracılığı ile 
sorgulanmasından sonra prim borçları olması halinde sattıkları ürünün 
brüt tutarı üzerinden prim borcunu geçmeyecek şekilde kesinti yapılacaktır. 


 
•  Sattıkları Ürünlerden Kesinti Yapılmayacak Olanlar  
Yapılan sorgulama sonucunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 


maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi 
kapsamında sigortalı olmakla birlikte prim borcu olmayanlar ile prim 
borcunu yapılandırmış ya da taksitlendirmiş olanlardan,  


5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamı (tarımsal faaliyet) dışındaki 
çalışmalarından dolayı sigortalı olanlardan,  


5510 sayılı Kanun ile bu Kanundan önce yürürlükte olup mülga 
kanunlar kapsamında taraflarına emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı 
bağlanmış olanlardan,  


Kuruma başvurarak “Tarımsal Kesinti Muafiyet Belgesi” almış 
olanlardan,  


satın alınan ürün bedellerinden tarımsal kesinti yapılmayacaktır 
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu 


Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı depo 
işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin 
satış işleminden 1/1/2015 tarihine kadar kesinti yapılmaz. 
 


• Ceza Uygulaması  


Kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayan veya 
yaptıkları kesinti tutarlarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum 
hesaplarına intikal ettirmeyen ya da Kesinti Bildirim Listesini süresi 
içerisinde göndermeyen gerçek ve tüzel kişilere Kabahatler Kanununun 32 
nci maddesi uyarınca işlem yapılır ve Kesinti Sorumlularına idari para 
cezası uygulanır. 
 


•Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün 
Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ (01.03.2013 – 
28574 R.G.)  


•Tarımsal Kesinti Uygulaması- SGK Genelgesi 2013/27 (02.07.2013) 


•Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün 
Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.01.2014 – 28898 R.G.) 
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YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ (İş K. Madde: 


53) 
 


İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde 
olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. 


 
Hizmet Süresi İzin Süresi 


  
1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden 
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden 
15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden 


az olamaz. 
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı 


yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.  
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile 


artırılabilir. 
Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 


Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.  
Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından 


sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.  
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile 


bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.  
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz 


izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.  
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal 


bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.  
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde 


geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile 
gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam 
dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan 
işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. (İş 
K. Madde 56)  
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YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMALARINA ESAS KAZANÇ VE 


BORÇLANMA TUTARLARI   (3201 – Madde: 4) 
 


Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, 
başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azami 
günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'sidir. 


 


 
Günlük Prime 
Esas Kazancın 


Günlük Borçlanma 
Tutarının 


Borçlanma Talep Tarihi Alt 
Sınırı 


Üst 
Sınırı 


Alt 
Sınırı 


Üst 
Sınırı 


01.01.2015 – 30.06.2015              40,05 TL 260,33 TL 12,82 TL 83,31 TL 


01.07.2015 – 31.12.2015               42,45 TL 275,93 TL 13,58 TL 88,30 TL 


01.01.2014 – 30.06.2014         35,70 TL  232,05 TL  11,42 TL  74,26 TL  


01.07.2014 – 31.12.2014         37,80 TL  245,70 TL  12,10 TL  78,62 TL  


01.07.2013 – 31.12.2013          34,05 TL  221,33 TL  10,90 TL  70,83 TL  


01.01.2013 – 30.06.2013            32,64 TL   212,03 TL  10,44 TL  67,85 TL  


01.07.2012 – 31.12.2012              31,35 TL  203,78 TL  10,03 TL  65,21 TL  


01.01.2012 – 30.06.2012          29,55 TL  192,08 TL  9,46 TL  61,46 TL  


01.07.2011 – 31.12.2011              27,90 TL  181,35 TL  8,93 TL  58,03 TL  


01.01.2011 – 30.06.2011             26,55 TL  172,58 TL  8,50 TL  55,23 TL  


01.07.2010 – 31.12.2010              25,35 TL 164,78 TL 8,11 TL 57,73 TL 


01.01.2010 – 30.06.2010             24,30 TL 157,95 TL 7,78 TL 50,54 TL 


                
 Kuruma ödenecek olan borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan 


günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla 
başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde 32’sinin borçlanılmak istenen gün 
sayısı ile çarpımı kadardır. 


 Tahakkuk ettirilen borç tutarı, tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay 
içerisinde ödenir.  


 Tahakkuk ettirilen prim borcunu tebligat tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde ödemeyenler için yeniden başvuru şartı aranır. 
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NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK   
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri   
01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi   
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi   
01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı 



bakla, bezelye, araka vb.) Tehlikeli 
01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa, çavdar, yulaf, darı, 



kuş yemi vb.) (pirinç hariç) Tehlikeli 
01.11.14 Yağlı tohum yetiştiriciliği (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, kene otu 



çekirdeği (Hint yağı çekirdeği), keten tohumu, hardal tohumu, nijer tohumu, 
kolza, aspir tohumu, susam tohumu, ayçiçeği tohumu vb.) Tehlikeli 



01.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi   
01.12.14 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi Tehlikeli 
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi   
01.13.17 Şeker pancarı yetiştirilmesi Tehlikeli 
01.13.18 Yenilebilir kök ve yumruların yetiştiriciliği (patates, tatlı patates, manyok, Hint 



yer elması, vb.) Tehlikeli 
01.13.19 Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer 



pancar tohumları hariç) Tehlikeli 
01.13.20 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi (hıyar, kornişon, sivri ve dolmalık biber, 



kavun, karpuz, kabakgil türleri, domates, biber, patlıcan vb.) Tehlikeli 
01.13.21 Mantar ve yer mantarları (domalan) yetiştirilmesi Tehlikeli 
01.13.22 Kökleri, soğanları, yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi (havuç, şalgam, 



sarımsak, soğan, arpacık soğan, pırasa ve diğer benzer sebzeler) Tehlikeli 
01.13.23 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi (enginar, kuşkonmaz, lahana, 



karnabahar ve brokoli, marul ve hindiba, ıspanak vb.) Tehlikeli 
01.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi   
01.14.01 Şeker kamışı yetiştirilmesi Tehlikeli 
01.15 Tütün yetiştirilmesi   
01.15.01 Tütün yetiştiriciliği Tehlikeli 
01.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi   
01.16.02 Pamuk yetiştiriciliği Tehlikeli 
01.16.90 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi (keten, kenevir, jüt vs.) Tehlikeli 
01.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi   
01.19.01 Hayvan yemi bitkilerinin yetiştiriciliği (sarı şalgam, mangoldlar, yemlik kökleri, 



yonca, korunga, yemlik mısır ve diğer otlar ile bunların tohumları ve pancar 
tohumları dahil, şeker pancarı tohumları hariç) Tehlikeli 



01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları) Tehlikeli 
01.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış tek yıllık diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Tehlikeli 
01.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi   
01.21 Üzüm yetiştirilmesi   
01.21.05 Üzüm yetiştiriciliği (şaraplık, sofralık ve diğer üzümler) Tehlikeli 
01.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi   
01.22.05 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştiriciliği (muz, hurma, incir, avokado, 



mango vb.) Tehlikeli 
01.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi   
01.23.02 Turunçgillerin yetiştirilmesi (greyfurt, limon, misket limonu, portakal, mandalina 



vb.) Tehlikeli 
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01.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin 



yetiştirilmesi   
01.24.04 Yumuşak veya sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi (elma, kayısı, kiraz, 



ayva, erik vb.) (turunçgiller ve üzüm hariç) Tehlikeli 
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi   
01.25.08 Diğer ağaç ve çalı (çok yıllık bitkilerin) meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin 



(yaban mersini, kuş üzümü, kestane, fıstık, çilek, ahududu, ceviz, keçiboynuzu 
vb. (fındık hariç)) yetiştirilmesi Tehlikeli 



01.25.09 Fındık yetiştiriciliği Tehlikeli 
01.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi   
01.26.02 Zeytin yetiştiriciliği Tehlikeli 
01.26.90 Diğer yağlı meyvelerin yetiştiriciliği (Hindistan cevizi, hurma palmiyeleri vb.) 



(zeytin hariç) Tehlikeli 
01.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi   
01.27.02 Çay yetiştiriciliği (siyah çay, yeşil çay, Paraguay çayı vb.) Tehlikeli 
01.27.90 İçecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği (kahve, kakao, 



vb.) (çay yetiştiriciliği hariç) Tehlikeli 
01.28 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel 



ürünlerin yetiştirilmesi   
01.28.01 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel 



ürünlerin (anason, muskat, tarçın, karanfil, zencefil, vanilya, beyaz veya kara 
biber, ıhlamur, adaçayı vb.) yetiştirilmesi Tehlikeli 



01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi   
01.29.01 Kauçuk ağacı, yılbaşı ağacı, örgü, dolgu ve tabaklama yapmak için kullanılan 



bitkisel ürünler vb. uzun ömürlü bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi Tehlikeli 
01.3 Dikim için bitki yetiştirilmesi   
01.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi   
01.30.03 Dikim için sebze fidesi, meyve fidanı vb. yetiştirilmesi Az Tehlikeli 
01.30.04 Dikim için çiçek ve diğer bitkilerin yetiştirilmesi (dekoratif amaçlarla bitki ve çim 



yetiştirilmesi dahil, sebze fidesi, meyve fidanı hariç) Az Tehlikeli 
01.4 Hayvansal üretim   
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği   
01.41.31 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda 



yetiştiriciliği) Tehlikeli 
01.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği   
01.42.09 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği (sütü için yetiştirilenler hariç) Tehlikeli 
01.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği   
01.43.01 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği (eşek, katır veya bardo vb.) Tehlikeli 
01.44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği   
01.44.01 Deve yetiştiriciliği Tehlikeli 
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği   
01.45.01 Koyun ve keçi (davar) yetiştiriciliği (işlenmemiş süt, kıl, tiftik, yapağı, yün vb. 



üretimi dahil) Tehlikeli 
01.46 Domuz yetiştiriciliği   
01.46.01 Domuz yetiştiriciliği Tehlikeli 
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği   
01.47.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu vb.) Tehlikeli 
01.47.02 Kuluçkahanelerin faaliyetleri Tehlikeli 
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01.47.03 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi Tehlikeli 
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği   
01.49.01 Arıcılık, bal ve bal mumu üretilmesi (arı sütü dahil) Tehlikeli 
01.49.02 İpekböceği yetiştiriciliği ve koza üretimi Tehlikeli 
01.49.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) (kedi, köpek, kuşlar, 



hamsterler vb.) Tehlikeli 
01.49.05 Deve kuşlarının yetiştirilmesi Tehlikeli 
01.49.90 Yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi 



(diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç), böcekler, tavşanlar ve diğer kürk 
hayvanları, salyangoz, solucan çiftlikleri, sürüngen çiftlikleri, hayvan embriyosu 
vb.) Tehlikeli 



01.5 Karma çiftçilik   
01.50 Karma çiftçilik   
01.50.06 Karma çiftçilik (bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma 



olmaksızın üretim) Tehlikeli 
01.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili 



faaliyetler   
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler   
01.61.01 Bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, tarlanın sürülmesi, ekilmesi, çapalama 



ile meyvecilikle ilgili budama vb. faaliyetler (çiçek yetiştiriciliğini destekleyici 
faaliyetler ile hava yoluyla yapılan gübreleme hariç) Tehlikeli 



01.61.02 Bitkisel üretimi destekleyici mahsulün hasat ve harmanlanması, biçilmesi, 
balyalanması, biçerdöver işletilmesi vb. faaliyetler Tehlikeli 



01.61.03 Bitkisel üretimi destekleyici tarımsal amaçlı sulama faaliyetleri Tehlikeli 
01.61.04 Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı 



otların imhası dahil, hava yoluyla yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli 
01.61.05 Çiçek yetiştiriciliğini destekleyici gübreleme, tarlanın sürülmesi, ekilmesi, 



bakımı, toplama vb. ile ilgili faaliyetler (hava yoluyla yapılan gübreleme hariç) Tehlikeli 
01.61.06 Hava yoluyla yapılan bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, ilaçlama ve zirai 



mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil) Çok Tehlikeli 
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler   
01.62.01 Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, başkalarına ait 



hayvanların beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, kırkma, sağma, barınak 
sağlama, nalbantlık vb. faaliyetler Tehlikeli 



01.62.02 Hayvan üretimini destekleyici olarak sürü testi, kümes hayvanlarının 
kısırlaştırılması, yapay dölleme, vb. faaliyetler (kuluçkahanelerdeki faaliyetler 
dahil) Tehlikeli 



01.63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler   
01.63.01 Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler 



(pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç) Tehlikeli 
01.63.02 Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler Tehlikeli 
01.63.03 Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler Tehlikeli 
01.63.04 Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler Tehlikeli 
01.63.05 Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler Az Tehlikeli 
01.63.06 Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.) Tehlikeli 
01.63.07 Çırçırlama faaliyeti Tehlikeli 
01.63.90 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler Tehlikeli 
01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi   
01.64.01 Üretim amaçlı tohum işleme hizmetleri (vernelizasyon işlemleri dahil) Tehlikeli 
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01.7 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri   
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri   
01.70.01 Ticari olmayan av hayvanı ve yabani hayvan avlama ve yakalama faaliyetleri 



(yenilmesi, kürkleri, derileri, araştırmalarda kullanılmaları vb. amaçlar için) 
(balıkçılık hariç) Tehlikeli 



01.70.02 Ticari olan av hayvanı ve yabani hayvan avlama ve yakalama faaliyetleri 
(yenilmesi, kürkleri, derileri, araştırmalarda kullanılmaları vb. amaçlar için) 
(balıkçılık hariç) Tehlikeli 



02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi   
02.1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri   
02.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri   
02.10.01 Baltalık olarak işletilen ormanların yetiştirilmesi (kağıtlık ve yakacak odun 



üretimine yönelik olanlar dahil) Tehlikeli 
02.10.02 Orman yetiştirmek için fidan ve tohum üretimi Az Tehlikeli 
02.10.03 Orman ağaçlarının yetiştirilmesi (baltalık ormanların yetiştirilmesi hariç) Az Tehlikeli 
02.2 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi   
02.20 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi   
02.20.01 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi (geleneksel yöntemlerle odun kömürü 



üretimi dahil) Tehlikeli 
02.3 Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması   
02.30 Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması   
02.30.01 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerinin toplanması (mantar meşesinin 



kabuğu, kök, kozalak, balsam, lak ve reçine, meşe palamudu, at kestanesi, 
yosun ve likenler, yabani çiçek, yabani meyve, yenilebilir mantar vb.) Az Tehlikeli 



02.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler   
02.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler   
02.40.01 Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından temizlenmesi, soyulması vb. 



destekleyici faaliyetler Tehlikeli 
02.40.02 Ormanda kesilmiş ve temizlenmiş ağaçların taşınması, istiflenmesi ve 



yüklenmesi faaliyetleri Tehlikeli 
02.40.03 Ormanda silvikültürel hizmet faaliyetleri (seyreltilmesi, budanması, repikaj vb.) Tehlikeli 
02.40.04 Ormanı zararlılara (böcek ve hastalıklar) karşı koruma faaliyetleri Çok Tehlikeli 
02.40.05 Ormanı yangın ve kaçak kesime (izinsiz kesim) karşı koruma faaliyetleri Tehlikeli 
02.40.06 Ormanı koruma ve bakımı amaçlı orman yolu yapımı ve bakımı faaliyetleri Tehlikeli 
02.40.07 Diğer ormancılık hizmet faaliyetleri (ormancılık envanterleri, orman işletmesi, 



orman idaresi danışmanlık hizmetleri, orman (bakımı, verimi, vb.) ile ilgili 
araştırma geliştirme, vb.) Az Tehlikeli 



03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği   
03.1 Balıkçılık   
03.11 Deniz balıkçılığı   
03.11.01 Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil) Tehlikeli 
03.11.02 Deniz kabuklularının (midye, ıstakoz vb.), yumuşakçaların, diğer deniz canlıları 



ve ürünlerinin toplanması (sedef, doğal inci, sünger, mercan, deniz yosunu, 
vb.) Çok Tehlikeli 



03.12 Tatlı su balıkçılığı   
03.12.01 Tatlı sularda (ırmak, göl) yapılan balıkçılık (alabalık, sazan, yayın vb.) Tehlikeli 
03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği   
03.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği   
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03.21.01 Denizde yapılan balık yetiştiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiştiriciliği ile 



kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil) Tehlikeli 
03.21.02 Denizde yapılan diğer su ürünleri yetiştiriciliği (midye, istiridye, ıstakoz, karides, 



eklembacaklılar, kabuklular, deniz yosunları vb.) (balık hariç) Tehlikeli 
03.22 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği   
03.22.01 Tatlı sularda yapılan balık yetiştiriciliği (süs balığı, kültür balığı, balık yumurtası 



ve yavrusu dahil) Tehlikeli 
03.22.02 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği (yumuşakçalar, kabuklular, kurbağalar vb.) (balık 



hariç) Tehlikeli 
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B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI   
05 Kömür ve linyit çıkartılması   
05.1 Taş kömürü madenciliği   
05.10 Taş kömürü madenciliği   
05.10.01 Taş kömürü madenciliği Çok Tehlikeli 
05.2 Linyit madenciliği   
05.20 Linyit madenciliği   
05.20.01 Linyit madenciliği Çok Tehlikeli 
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı   
06.1 Ham petrol çıkarımı   
06.10 Ham petrol çıkarımı   
06.10.01 Ham petrolün çıkarılması Çok Tehlikeli 
06.2 Doğal gaz çıkarımı   
06.20 Doğal gaz çıkarımı   
06.20.01 Doğalgaz çıkarılması (madenciliği) Çok Tehlikeli 
07 Metal cevherleri madenciliği   
07.1 Demir cevherleri madenciliği   
07.10 Demir cevherleri madenciliği   
07.10.01 Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil) Çok Tehlikeli 
07.2 Demir dışı metal cevherleri madenciliği   
07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği   
07.21.01 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması Çok Tehlikeli 
07.21.02 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması Çok Tehlikeli 
07.21.03 Uranyum madenciliği Çok Tehlikeli 
07.21.04 Toryum madenciliği Çok Tehlikeli 
07.21.05 Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen) Çok Tehlikeli 
07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği   
07.29.01 Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği Çok Tehlikeli 
07.29.02 Alüminyum madenciliği Çok Tehlikeli 
07.29.03 Bakır madenciliği Çok Tehlikeli 
07.29.04 Nikel madenciliği Çok Tehlikeli 
07.29.05 Kurşun, çinko ve kalay madenciliği Çok Tehlikeli 
07.29.06 Krom madenciliği Çok Tehlikeli 
07.29.07 Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği 



(cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, 
demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç) Çok Tehlikeli 



08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı   
08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı   
08.11 Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı 



(arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı   
08.11.01 Mermer ocakçılığı (traverten dahil) Çok Tehlikeli 
08.11.02 Granit ocakçılığı Çok Tehlikeli 
08.11.03 Yapı taşları ocakçılığı Çok Tehlikeli 
08.11.04 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi Çok Tehlikeli 
08.11.05 Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı Çok Tehlikeli 
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08.11.06 Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kırılması ve parçalanması dahil) Çok Tehlikeli 
08.11.07 Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi 



dahil) Çok Tehlikeli 
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı   
08.12.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç) Çok Tehlikeli 
08.12.02 Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması Çok Tehlikeli 
08.12.03 Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, 



mulit, şamot veya dinas toprakları çıkarımı Çok Tehlikeli 
08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı   
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği   
08.91.01 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, 



fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç) Çok Tehlikeli 
08.91.02 Bor mineralleri madenciliği Çok Tehlikeli 
08.91.03 Kükürt madenciliği (ocakçılığı) Çok Tehlikeli 
08.91.04 Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil) Çok Tehlikeli 
08.91.05 Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı Çok Tehlikeli 
08.92 Turba çıkarımı   
08.92.01 Turba çıkarılması ve toplanması Çok Tehlikeli 
08.93 Tuz çıkarımı   
08.93.01 Tuz ocakçılığı (deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun elenmesi ve kırılması dahil Çok Tehlikeli 
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı   
08.99.01 Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, 



arsenik cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, 
talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.) Çok Tehlikeli * 



08.99.02 Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği Çok Tehlikeli 
08.99.03 Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı 



(kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç) Çok Tehlikeli 
08.99.04 Grafit ocakçılığı Çok Tehlikeli 
08.99.05 Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği Çok Tehlikeli 
08.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı Çok Tehlikeli 
09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri   
09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler   
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler   
09.10.01 Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında 



gerçekleştirilenler) Çok Tehlikeli 
09.10.02 Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, 



jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj 
faaliyetleri vb. dahil) Çok Tehlikeli 



09.10.03 Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. 
hizmet faaliyetleri Çok Tehlikeli 



09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler   
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler   
09.90.01 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, 



araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test 
amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) Tehlikeli 



09.90.02 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol 
ve doğalgaz için yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli 
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C İMALAT   
10 Gıda ürünlerinin imalatı   
10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı   
10.11 Etin işlenmesi ve saklanması   
10.11.01 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi 



(mezbahacılık) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil) Tehlikeli 
10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması   
10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir 



sakatatları dahil) Tehlikeli 
10.12.02 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile 



uğraşan mezbahaların faaliyetleri Tehlikeli 
10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi Tehlikeli 
10.12.04 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dahil) Tehlikeli 
10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı   
10.13.01 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı Tehlikeli 
10.13.02 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, 



kavurma et, konserve et, salamura et, jambon vb. tuzlanmış, kurutulmuş veya 
tütsülenmiş ürünlerin imalatı (yemek olanlar hariç) Tehlikeli 



10.13.03 Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen) Tehlikeli 
10.13.04 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların sakatat ve yağlarından yenilebilir ürünlerin 



imalatı Tehlikeli 
10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve 



saklanması   
10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve 



saklanması   
10.20.03 Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuşakçaların işlenmesi ve 



saklanması (dondurulması, kurutulması, pişirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması, 
salamura edilmesi, konservelenmesi vb. faaliyetler) Tehlikeli 



10.20.04 Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, 
balık yumurtası, havyar, havyar yerine kullanılan ürünler vb.) Tehlikeli 



10.20.05 Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için) Tehlikeli 
10.20.06 Balığın sadece işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve 



gemilerin faaliyetleri Tehlikeli 
10.20.07 Pişirilmemiş balık yemekleri imalatı (mayalanmış balık, balık hamuru, balık 



köftesi vb.) Tehlikeli 
10.20.08 Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, 



kaba unları ve peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile bunların 
diğer yenilemeyen ürünlerinin üretimi Tehlikeli 



10.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması   
10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması   
10.31.01 Patatesin işlenmesi ve saklanması (dondurulmuş, kurutulmuş, suyu çıkartılmış, 



ezilmiş patates imalatı) (soyulması dahil) Tehlikeli 
10.31.02 Patates cipsi, patates çerezi, patates unu ve kaba unlarının imalatı Tehlikeli 
10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı   
10.32.01 Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu, domates suyu, havuç 



suyu, portakal suyu, elma suyu, kayısı suyu vb.) Az Tehlikeli 
10.32.02 Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı Az Tehlikeli 
10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve 



saklanması   
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10.39.01 Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil, patatesten 



olanlar hariç) Tehlikeli 
10.39.02 Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu 



meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar) Az Tehlikeli 
10.39.03 Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı 



dahil) Az Tehlikeli 
10.39.04 Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak 



saklanan sebze ve meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin 
vb. dahil) Az Tehlikeli 



10.39.05 Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru 
üzüm, kuru bamya, kuru biber vb.) Az Tehlikeli 



10.39.06 Leblebi imalatı ile kavrulmuş çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular 
hariç) Az Tehlikeli 



10.39.07 Susamın işlenmesi ve tahin imalatı Tehlikeli 
10.39.90 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin başka yöntemlerle 



işlenmesi ve saklanması (kesilmiş ve paketlenmiş olanlar dahil) Az Tehlikeli 
10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı   
10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı   
10.41.01 Ayçiçek yağı imalatı Tehlikeli 
10.41.02 Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, 



kolza, hardal vb. yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç) Tehlikeli 
10.41.03 Beziryağı imalatı Tehlikeli 
10.41.05 Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç) Tehlikeli 
10.41.06 Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya 



babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların 
imalatı (bezir yağı hariç) Tehlikeli 



10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine) Tehlikeli 
10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi Tehlikeli 
10.41.11 Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen 



sıvı don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı 
(işlenmemiş) Tehlikeli 



10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı   
10.42.01 Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı Tehlikeli 
10.5 Süt ürünleri imalatı   
10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı   
10.51.01 Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş 



ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç) Tehlikeli 
10.51.02 Peynir, lor ve çökelek imalatı Tehlikeli 
10.51.03 Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş 



sütün suyu) imalatı (katı veya toz halde süt, krema dahil) Tehlikeli 
10.51.04 Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.) Tehlikeli 
10.51.05 Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, 



vb.) (krem şanti dahil) (katı veya toz halde krema hariç) Tehlikeli 
10.52 Dondurma imalatı   
10.52.01 Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.) Az Tehlikeli 
10.52.02 Şerbetli diğer yenilebilen buzlu gıdaların imalatı Az Tehlikeli 
10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı   
10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı   
10.61.01 Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, Az Tehlikeli 
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mısır, çavdar vb. ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamış mısır dahil) 



10.61.02 Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu 
hariç) Tehlikeli 



10.61.05 Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalatı (çeltik fabrikası ve ürünleri dahil) Tehlikeli 
10.61.06 İrmik imalatı Tehlikeli 
10.61.07 Ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tane halde hububat imalatı 



(bulgur dahil, fakat mısır hariç) Tehlikeli 
10.61.08 Sebzelerin ve baklagillerin öğütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalatı 



(karışımları ile hazır karıştırılmış sebze unları dahil) (pişirilerek yapılanlar hariç) Tehlikeli 
10.61.09 Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karışımlarının imalatı 



(sebze un karışımları hariç) Az Tehlikeli 
10.61.10 Dövülmüş diğer tahıl ürünlerinin imalatı (keşkeklik buğday vb. dahil) (bulgur ve 



irmik hariç) Az Tehlikeli 
10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı   
10.62.01 Nişasta imalatı (buğday, pirinç, patates, mısır, manyok vb. ürünlerden) Tehlikeli 
10.62.02 Glikoz, glikoz şurubu, fruktoz, maltoz, inulin, vb. imalatı (invert şeker dahil) Tehlikeli 
10.62.04 Yaş mısırın öğütülmesi Tehlikeli 
10.62.05 Glüten imalatı Tehlikeli 
10.62.06 Mısır yağı imalatı Tehlikeli 
10.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı   
10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı   
10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, 



turta, waffles vb.) Az Tehlikeli 
10.71.02 Fırın ürünleri imalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin 



imalatı hariç) Az Tehlikeli 
10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.) Az Tehlikeli 
10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek 



imalatı   
10.72.01 Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı 



(çikolata kaplı olanlar dahil) Az Tehlikeli 
10.72.02 Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, 



krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.) Az Tehlikeli 
10.72.03 Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın 



tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil) Az Tehlikeli 
10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı   
10.73.03 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı (doldurulmuş veya 



dondurulmuş olanlar dahil) Az Tehlikeli 
10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı   
10.81 Şeker imalatı   
10.81.01 Şeker kamışından, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakkaroz) ve 



şeker ürünleri imalatı veya bunların rafine edilmesi (sıvı şeker ve melas üretimi 
dahil) Tehlikeli 



10.81.03 Akçaağaç şurubu imalatı Tehlikeli 
10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı   
10.82.01 Çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalatı (beyaz çikolata ve sürülerek 



yenilebilen kakaolu ürünler hariç) Az Tehlikeli 
10.82.02 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu 



şekerlemeler hariç) Az Tehlikeli 
10.82.03 Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalatı Az Tehlikeli 
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10.82.04 Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. 



imalatı (tahin helvası dahil) Az Tehlikeli 
10.82.05 Ciklet imalatı (sakız) Az Tehlikeli 
10.82.06 Sert kabuklu meyve, meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarından şekerleme 



imalatı (meyan kökü hülasaları dahil) Az Tehlikeli 
10.82.07 Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao yağı imalatı Az Tehlikeli 
10.83 Kahve ve çayın işlenmesi   
10.83.01 Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, 



esansları ve konsantreleri) Az Tehlikeli 
10.83.02 Kahve ürünleri imalatı (çekilmiş kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans 



ve konsantreleri) Az Tehlikeli 
10.83.03 Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. 



çaylar). Az Tehlikeli 
10.83.04 Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (şeker, süt vb. 



karıştırılmış ürünler dahil) Az Tehlikeli 
10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı   
10.84.01 Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, 



damla sakızı, baharat karışımları vb.) (işlenmiş) Az Tehlikeli 
10.84.02 Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı Tehlikeli 
10.84.03 Sos ve çeşnilerin imalatı (soya sosu, ketçap, mayonez, hardal sosu, çemen, 



mango çeşnisi vb.) (baharat, sirke ve salça hariç) Tehlikeli 
10.84.05 Gıda tuzu imalatı Az Tehlikeli 
10.85 Hazır yemeklerin imalatı   
10.85.01 Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve 



catering hizmetleri hariç) Az Tehlikeli 
10.86 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı   
10.86.01 Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalatı (bebek 



mamaları, pudingleri vb.) Az Tehlikeli 
10.86.02 Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının 



imalatı (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar) Az Tehlikeli 
10.86.03 Besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu yiyeceklerinin imalatı Az Tehlikeli 
10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı   
10.89.01 Hazır çorba ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı Az Tehlikeli 
10.89.02 Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil) Tehlikeli 
10.89.04 Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalatı Az Tehlikeli 
10.89.05 Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı 



maddelerin imalatı (kola konsantresi, malt özü, meyan balı dahil) Tehlikeli 
10.89.06 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan 



hazır gıdalar, peynir fondüleri, şeker şurupları vb. dahil) Az Tehlikeli 
10.89.07 Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda endüstrisinde kullanılanlar) Çok Tehlikeli 
10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı   
10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı   
10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı Tehlikeli 
10.92 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı   
10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık 



yemleri vb.) Tehlikeli 
11 İçeceklerin imalatı   
11.0 İçeceklerin imalatı   
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması   
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11.01.01 Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, 



kanyak vb.) Çok Tehlikeli 
11.01.02 Damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı Çok Tehlikeli 
11.01.03 Etil alkol üretimi (doğal özellikleri değiştirilmemiş/tağyir edilmemiş, alkol 



derecesi <%80) Çok Tehlikeli 
11.02 Üzümden şarap imalatı   
11.02.01 Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi Tehlikeli 
11.02.02 Üzüm şırası imalatı Tehlikeli 
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı   
11.03.01 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı Tehlikeli 
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı   
11.04.02 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı (vermut ve benzeri içkiler dahil) Tehlikeli 
11.05 Bira imalatı   
11.05.01 Bira imalatı Tehlikeli 
11.06 Malt imalatı   
11.06.01 Malt imalatı Tehlikeli 
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların 



üretimi   
11.07.01 Doğal veya suni maden sularının üretimi (tatlandırılmış ve aromalandırılmış 



olanlar dahil) Az Tehlikeli 
11.07.02 Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli 



içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç) Az Tehlikeli 
11.07.03 İçme suyu üretimi (şişelenmiş, gazsız, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış) Az Tehlikeli 
11.07.04 Boza imalatı Tehlikeli 
12 Tütün ürünleri imalatı   
12.0 Tütün ürünleri imalatı   
12.00 Tütün ürünleri imalatı   
12.00.04 Tütün ürünleri imalatı Tehlikeli 
13 Tekstil ürünlerinin imalatı   
13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi   
13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi   
13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) Tehlikeli 
13.10.05 Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının 



giderilmesi, karbonize edilmesi ve yapağının boyanması vb.) Tehlikeli 
13.10.06 Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, 



taraklanması vb.) (pamuk hariç) Tehlikeli 
13.10.08 İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması Tehlikeli 
13.10.09 Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması Tehlikeli 
13.10.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli 
13.10.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli 
13.10.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi Tehlikeli 
13.10.14 Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline 



getirilmesi (pamuk hariç) Tehlikeli 
13.10.15 Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği ve 



suni ipek elyafı imalatı hariç) Tehlikeli 
13.2 Dokuma   
13.20 Dokuma   
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13.20.14 Kot kumaşı imalatı Tehlikeli 
13.20.16 Pamuklu dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar 



ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç) Tehlikeli 
13.20.17 Doğal kıl ve yünden dokuma kumaş imalatı Tehlikeli 
13.20.19 Doğal ipekten kumaş imalatı Tehlikeli 
13.20.20 Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma 



kumaş imalatı (pamuk hariç) Tehlikeli 
13.20.21 Havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar 



ile tafting kumaş imalatı Tehlikeli 
13.20.22 Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaş imalatı  



(havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kadife ve tafting kumaşlar 
hariç) Tehlikeli 



13.20.23 Dokuma yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaş imalatı Tehlikeli 
13.20.24 Cam elyafından dokuma kumaş imalatı (cam elyafından dar kumaşlar dahil) Tehlikeli 
13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi   
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi   
13.30.01 Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil) Tehlikeli 
13.30.02 Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil) Tehlikeli 
13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil) Tehlikeli 
13.30.04 Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, 



sanforlama, vb. dahil) Tehlikeli 
13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı   
13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı   
13.91.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya 



benzeri makineler ile örülen tül, perde, vb. örgü veya tığ ile örülmüş ürünler 
dahil) Tehlikeli 



13.91.02 Örme yoluyla imitasyon (taklit) kürk kumaşı imalatı Tehlikeli 
13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı   
13.92.01 Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve 



mutfakta kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil) Tehlikeli 
13.92.02 Yorgan, kuştüyü yorgan, minder, puf, yastık, halı yastık, uyku tulumu ve 



benzerlerinin imalatı Tehlikeli 
13.92.03 Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve 



malzemelerinin imalatı (gipür, tül perde ve kalın perdeler dahil) Tehlikeli 
13.92.04 Tekstilden yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı Tehlikeli 
13.92.05 Battaniye imalatı Tehlikeli 
13.92.06 Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya paketleme 



amacıyla kullanılanlar) Tehlikeli 
13.92.07 Can yeleği ve can kurtaran simidi imalatı Tehlikeli 
13.92.08 Paraşüt (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşüt ile bunların parçalarının 



imalatı Tehlikeli 
13.92.09 Bayrak, sancak ve flama imalatı Tehlikeli 
13.92.10 Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için) Tehlikeli 
13.92.11 Branda, tente, stor (güneşlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı 



(şişme yataklar dahil) Tehlikeli 
13.93 Halı ve kilim imalatı   
13.93.01 Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer 



kaplamaları dahil) Tehlikeli 
13.93.02 Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler Az Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 13 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
13.94 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı   
13.94.02 Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük 



boşaltma ağları, vb.) Az Tehlikeli 
13.94.03 Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik 



emdirilmiş, kaplanmış olanlar dahil) Tehlikeli 
13.95 Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, 



giyim eşyası hariç   
13.95.01 Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç) Tehlikeli 
13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı   
13.96.01 Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan 



dokuma kumaş imalatı (giyim ve döşemecilikte kullanılan) Tehlikeli 
13.96.02 Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi 



eşyası ve benzeri süs eşyalarının imalatı Az Tehlikeli 
13.96.03 Dar dokuma kumaşların imalatı (etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar hariç) Tehlikeli 
13.96.04 Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eşyaların 



imalatı Az Tehlikeli 
13.96.05 Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları imalatı (fitil, lüks lambası 



gömleği, tekstil malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek 
bezi ve süzgeç bezi dahil) Tehlikeli 



13.96.06 Kord bezi imalatı Tehlikeli 
13.96.07 Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle 



kaplanmış veya emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve bunlardan yapılmış 
mensucat imalatı Tehlikeli 



13.96.08 Kaplanmış veya emdirilmiş tekstil kumaşlarının imalatı (cilt kapağı için 
mensucat, mühendis muşambası, tiyatro dekorları, tuval vb. dahil) Tehlikeli 



13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı   
13.99.02 Tül ve diğer ağ kumaşların (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar 



hariç) imalatı ile oya, dantel ve nakış imalatı (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, 
kapitone ürünleri vb. dahil) Tehlikeli 



13.99.03 Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra 
ponponu vb. imalatı Tehlikeli 



13.99.04 Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için) Tehlikeli 
13.99.06 Gipe iplik ve şeritlerin, şönil ipliklerin, şenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar ile 



gipe lastikler hariç) Tehlikeli 
14 Giyim eşyalarının imalatı   
14.1 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı   
14.11 Deri giyim eşyası imalatı   
14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) Tehlikeli 
14.12 İş giysisi imalatı   
14.12.07 Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz 



plastik olanlar ile ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç) Az Tehlikeli 
14.12.08 Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, 



endüstriyel iş giysileri hariç) Az Tehlikeli 
14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı   
14.13.04 Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. 



kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, 
yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 



14.13.05 Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ 
işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile 
gömlek imalatı hariç) Az Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 14 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
14.13.06 Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. 



kumaştan olanlar Az Tehlikeli 
14.13.07 Gelinlik imalatı Az Tehlikeli 
14.14 İç giyim eşyası imalatı   
14.14.01 Gömlek, tişört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eşyası imalatı (dokuma, 



örgü veya tığ işi kumaştan) Az Tehlikeli 
14.14.02 Gecelik, sabahlık, pijama, bornoz ve ropdöşambır imalatı (dokuma, örgü veya 



tığ işi kumaştan) Az Tehlikeli 
14.14.03 Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç 



çamaşırı imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) Az Tehlikeli 
14.14.04 Çorap bağları, jartiyer, pantolon askıları ve benzeri iç giyim aksesuarları imalatı 



(dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) Az Tehlikeli 
14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı   
14.19.01 Spor ve antrenman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı 



(mayo, bikini dahil) (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) Az Tehlikeli 
14.19.02 Yazma, tülbent, eşarp, vb. imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) Tehlikeli 
14.19.04 Eldiven, kemer, şal, papyon, kravat, saç fileleri, kumaş mendil, atkı, fular, 



duvak vb. giysi aksesuarları imalatı (deriden, dokusuz kumaştan veya dokuma, 
örgü veya tığ işi kumaştan) (bebekler için olanlar hariç) Az Tehlikeli 



14.19.05 Bebek giyim eşyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi 
kumaştan) (tabansız panduf dahil) Az Tehlikeli 



14.19.07 Şapka, kep, başlık, kasket, tabla ve el manşonları ile bunların parçalarının 
imalatı (kürkten şapka ve başlıklar dahil, bebekler için olanlar hariç) Az Tehlikeli 



14.19.08 Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş 
veya kaplanmış tekstil kumaşından olanlar) Az Tehlikeli 



14.2 Kürkten eşya imalatı   
14.20 Kürkten eşya imalatı   
14.20.04 Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış eşya ve parçaların imalatı (giyim 



eşyası ve giysi aksesuarları hariç) Tehlikeli 
14.20.05 Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış giyim eşyası ve giysi aksesuarları 



imalatı (kürkten şapka, başlık ve eldiven hariç) Tehlikeli 
14.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı   
14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı   
14.31.01 Çorap imalatı (örme ve tığ işi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı, 



erkek çorabı, patik ve diğer çoraplar) Az Tehlikeli 
14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı   
14.39.01 Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı (doğrudan süveter, 



kazak, hırka, yelek, vb. şekillerde üretilenler) Az Tehlikeli 
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı   
15.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum 



takımı imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması   
15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması   
15.11.10 Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, 



boyanması, cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi 
tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması hariç) Çok Tehlikeli 



15.11.11 Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin 
yolunması ve ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dahil) Çok Tehlikeli 



15.11.13 Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri ve kösele 
imalatı Çok Tehlikeli 



15.11.14 İşlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda 
ütülenmesi ve kurutulması Çok Tehlikeli 
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15.12 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri 



giyim eşyası hariç)   
15.12.07 Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, 



okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, 
dikiş, vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı Tehlikeli 



15.12.08 Deriden veya diğer malzemelerden saraçlık ve koşum takımı imalatı (kamçı, 
semer, eyer, tasma kayışı, heybe, vb.) Tehlikeli 



15.12.09 Deri saat kayışı imalatı Tehlikeli 
15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı Tehlikeli 
15.12.11 Kumaş ve diğer malzemelerden saat kayışı imalatı (metal olanlar hariç) Az Tehlikeli 
15.12.12 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taşıma ve konveyör bantları 



imalatı Tehlikeli 
15.2 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı   
15.20 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı   
15.20.15 Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla 



tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) Tehlikeli 
15.20.17 Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı 



(tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) Tehlikeli 
15.20.18 Tekstilden ve diğer malzemelerden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, 



vb. imalatı (deri ve plastik olanlar ile tamamıyla tekstilden olanlar, ortopedik 
ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) Tehlikeli 



15.20.19 Ayakkabıların deri kısımlarının ve ayakkabı parçalarının (kauçuk, plastik ve 
ahşap parçalar hariç) imalatı (üst ve alt parçaları, topuklar, vb. imalatı ile 
sayacılık faaliyetleri dahil) Tehlikeli 



16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman 
ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı   



16.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması   
16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması   
16.10.01 Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve 



şekillendirilmesi faaliyetleri) Tehlikeli 
16.10.02 Ahşap demir yolu veya tramvay traversi imalatı Tehlikeli 
16.10.03 Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı Çok Tehlikeli 
16.10.05 Ahşap döşemelerin ve yer döşemelerinin imalatı (birleştirilebilir parkeler hariç) Tehlikeli 
16.10.06 Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal 



işlemden geçirilmesi hizmetleri (başkalarının adına olanlar) Çok Tehlikeli 
16.2 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı   
16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı   
16.21.01 Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha, vb. 



imalatı (yaprak halde) (preslenmemiş) Tehlikeli 
16.21.02 Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı Çok Tehlikeli 
16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı   
16.22.01 Birleştirilebilir ahşap parke yer döşemelerinin imalatı (lamine ve laminat 



parkeler hariç) Tehlikeli 
16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı   
16.23.01 Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, 



tırabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı Tehlikeli 
16.23.02 Ahşap prefabrik yapılar ve ahşap taşınabilir evlerin imalatı Tehlikeli 
16.23.90 Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri 



(ahşaptan kiriş, kalas, payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı Tehlikeli 
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16.24 Ahşap konteyner imalatı   
16.24.01 Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı Tehlikeli 
16.24.02 Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı Tehlikeli 
16.24.03 Ahşap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı Tehlikeli 
16.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme 



malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı   
16.29.01 Ahşap mutfak ve sofra eşyası imalatı (kaşık, kepçe, spatula, bardak, havan, 



havan eli, tepsi vb.) Az Tehlikeli 
16.29.02 Doğal mantar (kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha vb. halde), ezilmiş veya 



granül haline getirilmiş mantar ile doğal mantar veya aglomera mantar 
ürünlerinin imalatı (mantardan yer döşemeleri, makara, tıpa ve tıkaç dahil) Az Tehlikeli 



16.29.03 Sedef kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher için veya 
çatal-kaşık takımı ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo, heykel ve 
diğer süslerin imalatı Az Tehlikeli 



16.29.04 Ahşaptan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ile 
sapları, ayakkabı kalıpları, ahşap mandal, elbise ve şapka askıları imalatı Tehlikeli 



16.29.05 Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan 
diğer eşyaların imalatı (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, 
ayakkabının ahşap topuk ve tabanları, arı kovanları, köpek kulübeleri dahil) Tehlikeli 



16.29.07 Hasır veya diğer örme malzemesinden (kamış, saz, saman vb.) eşyaların 
imalatı ile sepet türü ve hasır işi eşyaların imalatı Az Tehlikeli 



16.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri 
ve peletlerinin imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar) Tehlikeli 



17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı   
17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı   
17.11 Kağıt hamuru imalatı   
17.11.08 Kağıt hamuru imalatı Tehlikeli 
17.12 Kağıt ve mukavva imalatı   
17.12.07 Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka 



halinde) (ziftli, lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve 
kırışık kağıtlar dahil) Tehlikeli 



17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı   
17.21 Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan 



muhafazaların imalatı   
17.21.10 Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif 



kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşyaların imalatı Tehlikeli 
17.21.11 Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil) Tehlikeli 
17.21.12 Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı Tehlikeli 
17.21.13 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde) Tehlikeli 
17.22 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri 



imalatı   
17.22.02 Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için 



kağıt mendil ve havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt 
hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) Tehlikeli 



17.22.03 Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin 
imalatı Tehlikeli 



17.22.04 Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik 
ürünler ile giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, 
kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) Tehlikeli 



17.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı   
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17.23.04 Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama 



veya transfer kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı 
veya yapışkanlı kağıtların imalatı Tehlikeli 



17.23.06 Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye 
malzemeleri imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, 
ciltler, kayıt formları ve diğer benzeri kırtasiye ürünleri) Tehlikeli 



17.23.07 Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı Tehlikeli 
17.23.08 Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı 



(basılı olanlar hariç) Tehlikeli 
17.23.09 Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı Tehlikeli 
17.24 Duvar kağıdı imalatı   
17.24.02 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları 



hariç) Tehlikeli 
17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı Tehlikeli 
17.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı   
17.29.01 Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı Tehlikeli 
17.29.02 Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve 



levhalar ile kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyaların imalatı (kağıt veya karton 
esaslı contalar ve rondelalar dahil) Tehlikeli 



17.29.03 Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve 
benzeri kağıt, mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik 
ve süs eşyaları imalatı Tehlikeli 



17.29.04 Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici 
cihazlara mahsus diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde) Tehlikeli 



18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması   
18.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri   
18.11 Gazetelerin basımı   
18.11.01 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya 



daha fazla yayınlananlar) Tehlikeli 
18.12 Diğer matbaacılık   
18.12.01 Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, 



kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama 
kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri Tehlikeli 



18.12.02 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört 
kereden daha az yayınlananlar) Tehlikeli 



18.12.03 Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, 
harita vb. basım hizmetleri Tehlikeli 



18.12.04 Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması) Tehlikeli 
18.12.05 Serigrafi faaliyetleri Tehlikeli 
18.12.06 Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek 



defterleri, kağıt para ve diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım 
hizmetleri Tehlikeli 



18.12.07 Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri Tehlikeli 
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler   
18.13.01 Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım 



unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım 
hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. 
hizmetler Çok Tehlikeli 



18.13.02 Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile 
saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, Az Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 18 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık 
dahil) 



18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler   
18.14.01 Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, 



kesme, kapak takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama 
vb. hizmetler) Tehlikeli 



18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması   
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması   
18.20.02 Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD'lerin, DVD'lerin, 



kasetlerin ve benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) Az Tehlikeli 
18.20.03 Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar 



yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) Az Tehlikeli 
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı   
19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı   
19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı   
19.10.10 Linyit ve turbadan kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni 



kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak 
haline getirilmesi dahil) Çok Tehlikeli 



19.10.11 Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni 
kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak 
haline getirilmesi dahil) Çok Tehlikeli 



19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı   
19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı   
19.20.12 Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde 



edilen yakıt) Çok Tehlikeli 
19.20.15 Petrol türevi yakıtların,  petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı Çok Tehlikeli 
19.20.16 Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı 



dahil) Çok Tehlikeli 
19.20.17 Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer 



petrol ürünlerinin imalatı Çok Tehlikeli 
19.20.19 Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli 



yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış 
biyodizelden ürünler dahil, madeni yağlar hariç) Çok Tehlikeli 



20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı   
20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil 



formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı   
20.11 Sanayi gazları imalatı   
20.11.01 Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve 



ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile 
hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar) Çok Tehlikeli 



20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı   
20.12.01 Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak 



herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç) Çok Tehlikeli 
20.12.02 Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve 



diğer türevleri; bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddelerinin 
imalatı Çok Tehlikeli 



20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı   
20.13.02 Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu 



dahil) Çok Tehlikeli 
20.13.03 Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların Çok Tehlikeli 
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imalatı (şap dahil) 



20.13.04 Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaşır sodası dahil) Çok Tehlikeli 
20.13.06 Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi (nükleer 



reaktörler için yakıt kartuşları dahil) Çok Tehlikeli 
20.13.07 Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve 



bunların bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, 
boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik 
kuvarsı vb.) Çok Tehlikeli 



20.13.90 Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve 
bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, 
skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.) Çok Tehlikeli 



20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı   
20.14.01 Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, 



ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit 
dahil) Çok Tehlikeli 



20.14.04 Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel 
zift, benzol, toluol, fenol, naftalin vb.) Çok Tehlikeli 



20.14.05 Tabii reçine ve türevleri, kolofanlar,  kolofanın modifikasyon ve esterifikasyon 
ürünleri, çam terebentin ve çam terebentin esansları ile doğal zamk imalatı Tehlikeli 



20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı   
20.15.01 Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) 



veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum 
nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı Çok Tehlikeli 



20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, 
amonyum klorür (nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) 
(gübreler hariç) Çok Tehlikeli 



20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı   
20.16.01 Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik 



hammaddelerin imalatı Çok Tehlikeli 
20.16.02 Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, 



polikarbonat ile diğer polieter ve polyester imalatı Çok Tehlikeli 
20.16.03 Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil 



asetat, vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler, doğal 
kauçuğun kimyasal türevleri dahil) Çok Tehlikeli 



20.16.04 Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon değiştiricileri imalatı Çok Tehlikeli 
20.16.05 Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, 



politerpenler, polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri 
imalatı Çok Tehlikeli 



20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı   
20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı Çok Tehlikeli 
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı   
20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı   
20.20.11 Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı otla mücadele ilacı 



imalatı Çok Tehlikeli 
20.20.12 Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler, 



bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil) Çok Tehlikeli 
20.20.13 Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini düzenleyici ürün imalatı Çok Tehlikeli 
20.20.14 Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileşik imalatı hariç) Çok Tehlikeli 
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve 



macun imalatı   
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20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve 



macun imalatı   
20.30.11 Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (sulu ortamda 



dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı Çok Tehlikeli 
20.30.12 Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil) Çok Tehlikeli 
20.30.13 Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa 



mürekkepleri, solventler, incelticiler (tiner)) Çok Tehlikeli 
20.30.14 Boya ve vernikler, polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (susuz 



ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı Çok Tehlikeli 
20.30.15 Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, 



camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar, cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin 
imalatı Çok Tehlikeli 



20.30.16 Boya müstahzarları hazır kurutucu maddelerinin imalatı Çok Tehlikeli 
20.30.17 Elektrostatik toz boya imalatı Çok Tehlikeli 
20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve 



tuvalet malzemeleri imalatı   
20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı   
20.41.01 Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların 



imalatı (kişisel kullanım için olanlar hariç) Tehlikeli 
20.41.03 Ham gliserin (gliserol) imalatı Tehlikeli 
20.41.04 Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak 



kullanılan müstahzarlar imalatı (kişisel bakım için olanlar ile ovalama toz ve 
kremleri hariç) Tehlikeli 



20.41.06 Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarının imalatı (ayakkabı, mobilya, yer 
döşemesi, kaporta, cam, metal vb. için) Tehlikeli 



20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı   
20.42.01 Ağız veya diş bakım ürünleri imalatı (diş macunu, vb. ile takma dişleri ağızda 



sabit tutmaya yarayan macun ve tozlar ile diş temizleme iplikleri dahil) Tehlikeli 
20.42.02 Kolonya imalatı Tehlikeli 
20.42.03 Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş 



koruyucu ürünler, dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya 
kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı, 
deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç) Tehlikeli 



20.42.04 Şampuan, saç kremi, saç spreyi, jöle, saç düzleştirme ve perma ürünleri, saç 
losyonları, saç boyaları, vb. imalatı Tehlikeli 



20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı   
20.51 Patlayıcı madde imalatı   
20.51.21 Barut, vb. itici tozların imalatı Çok Tehlikeli 
20.51.22 Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler, 



dinamit, elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. 
patlayıcı veya piroteknik malzeme imalatı (barut hariç) Çok Tehlikeli 



20.51.23 Kibrit imalatı Çok Tehlikeli 
20.52 Tutkal imalatı   
20.52.05 Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı, 



plastik esaslı, polimer esaslı vb. olanlar) Çok Tehlikeli 
20.53 Uçucu yağların imalatı   
20.53.02 Uçucu yağların imalatı Tehlikeli 
20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı   
20.59.01 Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), 



anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların Çok Tehlikeli 
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ve karışımsız (saf) ürünlerin imalatı 



20.59.03 Aktif karbon imalatı Çok Tehlikeli 
20.59.04 Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dahil), vuruntu önleyici 



müstahzarlar ile katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatı Çok Tehlikeli 
20.59.05 Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı (matbaa 



mürekkebi imalatı hariç) Tehlikeli 
20.59.06 Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevlerinin ve deri tozlarının 



imalatı Tehlikeli 
20.59.07 Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik 



reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalatı Çok Tehlikeli 
20.59.08 Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal 



elementler ile bileşiklerin imalatı Çok Tehlikeli 
20.59.09 Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin 



sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı Çok Tehlikeli 
20.59.10 Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı 



maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, 
başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar imalatı Çok Tehlikeli 



20.59.11 Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı (gıda endüstrisinde 
kullanılan jelatinler ve süt albüminleri hariç) Çok Tehlikeli 



20.59.12 Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve 
sıvı yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı 
bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide kullanılan sıvı yağlar, vb.) Tehlikeli 



20.59.13 Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen 
uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol 
yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler hariç) Çok Tehlikeli 



20.59.14 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri 
için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ 
emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve 
hazır bağlayıcılar, vb.) Çok Tehlikeli 



20.59.15 Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı Çok Tehlikeli 
20.59.16 Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda endüstrisinde kullanılanlar) Çok Tehlikeli 
20.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı   
20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı   
20.60.01 Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik elyaf imalatı Çok Tehlikeli 
20.60.02 Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin 



imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler 
dahil) (bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç) Tehlikeli 



21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı   
21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı   
21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı   
21.10.01 Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların 



imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken 
maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı) Çok Tehlikeli 



21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı   
21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı   
21.20.01 Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı 



kesiciler, hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.) Tehlikeli 
21.20.02 Yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin üretimi (steril 



cerrahi katgütler, eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidrofil 
pamuk, gazlı bez, sargı bezi vb.) Tehlikeli 
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21.20.03 Hayvan sağlığına ilişkin tıbbi ilaçların imalatı Tehlikeli 
21.20.04 Diğer eczacılık müstahzarlarının imalatı (antiserumlar, panzehirler, aşılar, 



hormon ve spermisit esaslı kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik 
reaktifleri ve diğer eczacılık müstahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil) Tehlikeli 



22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı   
22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı   
22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi   
22.11.17 Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dış lastikler için değişebilir sırtlar, kolonlar ve 



şeritlerin imalatı dahil) Çok Tehlikeli 
22.11.18 Kauçuktan dış lastik imalatı (motosikletler, bisikletler, otomobiller, otobüsler, 



kamyonlar, hava taşıtları, traktörler ve diğer araç ve donanımlar için) (dolgu 
veya alçak basınçlı lastikler dahil) Çok Tehlikeli 



22.11.19 Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması) Çok Tehlikeli 
22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı   
22.19.01 Kauçuktan hijyenik ve eczacılık ürünlerinin imalatı (prezervatifler, emzikler, 



hijyenik eldivenler vb. dahil) Tehlikeli 
22.19.02 Kauçuktan tüp, boru ve hortumların imalatı (vulkanize kauçuktan) Tehlikeli 
22.19.03 Kauçuktan giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (giysiler, eldivenler vb.) Tehlikeli 
22.19.04 Kauçuktan süpürgelerin ve fırçaların imalatı Tehlikeli 
22.19.05 Kauçuk ayakkabı/bot tabanları ve ayakkabı/botların diğer kauçuk parçalarının 



imalatı Tehlikeli 
22.19.06 Kauçuktan yer döşemeleri ve paspasların imalatı Tehlikeli 
22.19.07 Kauçuk kaplanmış, emdirilmiş, sıvanmış ve lamine edilmiş tekstil kumaşlarının 



imalatı, ana bileşeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç) Tehlikeli 
22.19.08 Kauçuktan paket lastiği, tütün kesesi, cam silecekleri, tarih ıstampaları için 



karakterler, tapalar, lavabo pompaları, şişeler için tıpa ve halkalar ile sert 
kauçuktan diğer çeşitli eşyaların imalatı Tehlikeli 



22.19.09 Kauçuktan konveyör bantları ve taşıma kayışlarının imalatı Tehlikeli 
22.19.10 Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde Tehlikeli 
22.19.12 Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli 



vulkanize kauçuktan teknik işlerde kullanılan diğer eşyalar ile demiryolu, kara 
yolu taşıtları ve diğer araçlar için kalıplanmış parçaların imalatı Tehlikeli 



22.19.13 Vulkanize edilmiş (kükürtle sertleştirilmiş) kauçuk imalatı (ip, kordon, levha, 
tabaka, şerit, çubuk ve profil halinde) Tehlikeli 



22.2 Plastik ürünlerin imalatı   
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı   
22.21.03 Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının 



imalatı (suni bağırsaklar dahil) Tehlikeli 
22.21.04 Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit, 



vb. ile monofilament imalatı (naylon brandalar dahil) Tehlikeli 
22.22 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. 



paketleme malzemelerinin imalatı   
22.22.43 Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, 



damacana, şişe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. 
paketleme malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil) Tehlikeli 



22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı   
22.23.03 Plastikten depo, tank, fıçı ve benzeri kapların imalatı Tehlikeli 
22.23.04 Plastikten prefabrik yapıların imalatı Tehlikeli 
22.23.05 Vinil, linolyum (muşamba) gibi esnek yer kaplamaları ile plastik zemin, duvar ve Tehlikeli 
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tavan kaplamalarının imalatı (duvar kağıdı hariç) 



22.23.06 Plastikten merdiven, merdiven korkuluğu, panjur, güneşlik, jaluzi, stor, vb. eşya 
ile bunların parçalarının imalatı Tehlikeli 



22.23.07 Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve 
rezervuarları ile benzeri sıhhi ürünlerin imalatı (kalıcı tesisat için kullanılan 
montaj ve bağlantı parçaları dahil) Tehlikeli 



22.23.08 Plastikten/PVC'den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, 
vb. imalatı Tehlikeli 



22.23.90 Başka yerde sınıflandırılmamış plastik inşaat malzemelerinin imalatı (plastik 
suni taş-mermerit imalatı) Tehlikeli 



22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı   
22.29.01 Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek kalıbı, leğen, tas, 



kova vb.) ve diğer ev eşyası imalatı Tehlikeli 
22.29.02 Plastikten dikişsiz giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (eldiven dahil) Tehlikeli 
22.29.03 Plastikten büro ve okul malzemelerinin imalatı Tehlikeli 
22.29.04 Ayakkabı ve terliklerin plastik parçalarının imalatı (plastik ayakkabı kalıbı 



imalatı dahil) Tehlikeli 
22.29.05 Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı 



parçaları, plastikten taşıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı Tehlikeli 
22.29.06 Plastik başlık (koruma amaçlı olanlar hariç), izolasyon bağlantı parçaları ile 



lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ışıklı tabelaların, vb.nin başka yerde 
sınıflandırılmamış plastik kısımlarının imalatı Tehlikeli 



22.29.07 Plastikten mandal, askı, sünger, sabunluk, tarak, bigudi, toka, saç firketesi, 
boncuk, biblo, heykelcik ve diğer eşyalar ile mamul haldeki kendinden 
yapışkanlı levha, şerit vb. ürünlerin imalatı Tehlikeli 



22.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik ürünlerin imalatı Tehlikeli 
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı   
23.1 Cam ve cam ürünleri imalatı   
23.11 Düz cam imalatı   
23.11.01 Levha veya tabaka halinde düz cam imalatı (telli, buzlu cam, renkli veya boyalı 



düz cam dahil) (dökülmüş, haddelenmiş, çekilmiş, üflenmiş, float, yüzeyi 
parlatılmış veya cilalanmış ancak başka şekilde işlenmemiş olanlar) Çok Tehlikeli 



23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi   
23.12.01 Cam ayna imalatı (taşıtlar için dikiz aynaları dahil) Çok Tehlikeli 
23.12.02 Sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı (oto camı dahil) Çok Tehlikeli 
23.12.03 Çok katlı yalıtım camları imalatı Çok Tehlikeli 
23.12.04 Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı (kavislendirilmiş, kenarları 



işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya başka bir 
şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar) (optik 
camlar dahil) Çok Tehlikeli 



23.13 Çukur cam imalatı   
23.13.01 Camdan şişe, kavanoz ve diğer muhafaza kapları, bardaklar, termos ve diğer 



vakumlu kapların camdan yapılmış iç yüzeyleri ile camdan sofra ve mutfak 
eşyaları imalatı (ampuller hariç) Çok Tehlikeli 



23.13.02 Tuvalet, banyo, büro, iç dekorasyon, vb. amaçlarla kullanılan cam ve kristal 
eşya imalatı (camdan biblo, boncuk vb. küçük cam eşyalar hariç) Çok Tehlikeli 



23.14 Cam elyafı imalatı   
23.14.01 Cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil) Çok Tehlikeli 
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)   
23.19.01 Sıkıştırılmış veya kalıplanmış camdan döşeme blokları, tuğlalar, karolar ve Tehlikeli 
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diğer ürünler, kurşunlu lambalar ve benzerleri, blok, plaka veya benzer 
şekillerdeki gözenekli, köpüklü camların imalatı (vitray cam hariç) 



23.19.02 Duvar saati, kol saati veya gözlük için camlar (bombeli, kavisli, içi oyuk vb. 
şekilde fakat, optik açıdan işlenmemiş) ile bu tür camların imalatı için kullanılan 
içi boş küre ve bunların parçalarının imalatı Tehlikeli 



23.19.03 Cam zarflar (açık) ve bunların cam parçalarının imalatı (elektrik ampulleri, 
elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler vb. için kullanılan) Tehlikeli 



23.19.04 Küçük cam eşya imalatı (biblo, vb. süs eşyası, boncuklar, imitasyon 
inciler/taşlar, imitasyon mücevherler, vb. dahil) Tehlikeli 



23.19.05 Lamba ve aydınlatma teçhizatının, ışıklı işaretlerin, isim tabelalarının vb.nin 
cam parçalarının imalatı (cam tabelaların imalatı dahil) Tehlikeli 



23.19.06 Laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili cam eşyalar ile cam ampullerin 
(serum ampulleri) imalatı (ambalajlama ve taşımada kullanılanlar hariç) Tehlikeli 



23.19.07 Camdan elektrik izolasyon malzemesi imalatı Tehlikeli 
23.19.08 Vitray cam imalatı Çok Tehlikeli 
23.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cam ürünlerin imalatı ve işlenmesi (düz 



camdan yapılmış akvaryumların imalatı dahil) Tehlikeli 
23.2 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı   
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı   
23.20.16 Silisli süzme topraktan (kizelgur) ısı yalıtımlı seramik ürünler ile ateşe dayanıklı 



briket, blok, tuğla, ateş tuğlası, vb. ateşe dayanıklı seramik yapı ürünleri imalatı Çok Tehlikeli 
23.20.17 Ateşe dayanıklı imbikler, damıtma kabı, eritme potası, vana ucu, tüp, boru, 



döküm potaları, mufl ocağı, püskürtme tüpleri vb. seramik ürünlerin imalatı Çok Tehlikeli 
23.20.18 Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı Çok Tehlikeli 
23.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı   
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı   
23.31.01 Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil) 



(ateşe dayanıklı olanlar hariç) Çok Tehlikeli 
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı   
23.32.01 Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve 



başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile tuğla, 
kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve 
bağlantı parçaları dahil) Çok Tehlikeli 



23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı   
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı   
23.41.01 Seramik veya porselenden sofra takımları (tabak, bardak, fincan, vb.) ve diğer 



ev ve tuvalet eşyasının imalatı (çiniden olanlar ve sıhhi ürünler hariç) Çok Tehlikeli 
23.41.02 Seramik ve porselenden heykelcik, vazo, biblo, vb. süs eşyası imalatı 



(oyuncaklar hariç) Çok Tehlikeli 
23.41.03 Çiniden sofra takımı, ev, tuvalet ve süs eşyası imalatı (çinicilik) (çini dekoru 



dahil) Çok Tehlikeli 
23.41.04 Topraktan güveç, çanak, çömlek, küp, vazo, vb. eşyalar ile topraktan heykel 



vb. süs ve dekoratif eşya imalatı (porselen ve çiniden olanlar ile malların 
ambalajlanması ve taşınması için olanlar hariç) Tehlikeli 



23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı   
23.42.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı Çok Tehlikeli 
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının 



imalatı   
23.43.01 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı Çok Tehlikeli 
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı   
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23.44.01 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı (laboratuvar, kimyasal ve diğer teknik 



alanlarda kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı seramik ürünler hariç) Çok Tehlikeli 
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı   
23.49.01 Tarımsal amaçlı olanlar ile malların taşınması ya da ambalajlanması için 



kullanılan seramik ürünlerin imalatı (seramik çömlekler, kavanozlar, vb. ile 
yalaklar, tekneler vb.) Çok Tehlikeli 



23.49.02 Başka yerde sınıflandırılmamış yapı işlerinde kullanılmayan diğer seramik 
eşyaların imalatı (dekoratif amaçlı olmayan seramik saksılar dahil) Çok Tehlikeli 



23.5 Çimento, kireç ve alçı imalatı   
23.51 Çimento imalatı   
23.51.01 Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit 



çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı 
çimentolar) Çok Tehlikeli 



23.52 Kireç ve alçı imalatı   
23.52.01 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı Çok Tehlikeli 
23.52.02 Sönmüş alçıtaşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı Çok Tehlikeli 
23.52.03 Yanmış (kalsine edilmiş) veya aglomera edilmiş dolomit imalatı Çok Tehlikeli 
23.6 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı   
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı   
23.61.01 Çimentodan, betondan veya suni taştan prefabrik yapı elemanları imalatı (gaz 



betondan ve kireç taşından olanlar dahil) Tehlikeli 
23.61.02 Çimentodan, betondan veya suni taştan karo, döşeme taşı, kiremit, tuğla, boru, 



vb. inşaat amaçlı ürünlerin imalatı Tehlikeli 
23.61.03 Betondan yapılmış prefabrik yapıların imalatı Tehlikeli 
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı   
23.62.01 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı (kartonpiyer, levhalar, panolar, paneller, vb.) Tehlikeli 
23.63 Hazır beton imalatı   
23.63.01 Hazır beton imalatı Tehlikeli 
23.64 Toz harç imalatı   
23.64.01 Toz harç imalatı Tehlikeli 
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı   
23.65.02 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı Tehlikeli 
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı   
23.69.01 Başka yerde sınıflandırılmamış alçı ve alçı esaslı bileşenlerden ürünlerin 



imalatı Tehlikeli 
23.69.02 Beton, çimento ya da suni taştan yapılmış diğer ürünlerin imalatı (heykel, alçak 



ve yüksek kabartma, vazo, çiçek saksısı, mimari süsler, bahçe süsleri, vb.) Tehlikeli 
23.7 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi   
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi   
23.70.01 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, 



mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, 
kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs 
eşyası hariç) Çok Tehlikeli 



23.70.02 Doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından 
süs eşyası imalatı (lületaşı, kehribar, vb.nden olanlar dahil) Tehlikeli 



23.9 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan 
mineral ürünlerin imalatı   



23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı   
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23.91.01 Aşındırıcı ürünlerin imalatı (değirmen taşları, bileği taşı, zımpara taşı 



vb.)(dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş zımparalar 
hariç) Çok Tehlikeli 



23.91.02 Dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş olan zımparaların 
imalatı Çok Tehlikeli 



23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin 
imalatı   



23.99.01 Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında 
veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dahil) Çok Tehlikeli 



23.99.02 Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, 
madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş 
plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri) Çok Tehlikeli 



23.99.03 İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı 
karışımlar, bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj ve 
benzerleri için monte edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) 
imalatı Çok Tehlikeli * 



23.99.04 İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı Çok Tehlikeli 
23.99.05 Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı 



olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler) Çok Tehlikeli * 
23.99.07 Amyantlı kağıt imalatı Çok Tehlikeli * 
23.99.09 Suni korindon imalatı Çok Tehlikeli 
23.99.90 Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) 



ürünlerin imalatı (karbon elyafı dahil, elektrik amaçlı olanlar hariç) Çok Tehlikeli 
24 Ana metal sanayii   
24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı   
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı   
24.10.01 Ham çelik üretilmesi (kütük veya diğer birincil formlarda ya da yarı mamul çelik 



ürünler halinde) Çok Tehlikeli 
24.10.02 Çelikten açık profil imalatı (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme 



işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş) Çok Tehlikeli 
24.10.03 Demir ve çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri imalatı (demir 



veya çelik alaşımlı levha, şerit, sac, teneke sac, vb. dahil) Çok Tehlikeli 
24.10.05 Sıcak haddelenmiş demir veya çelikten bar ve çubukların üretilmesi (inşaat 



demiri dahil) Çok Tehlikeli 
24.10.06 Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi Çok Tehlikeli 
24.10.07 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi Çok Tehlikeli 
24.10.08 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer 



sünger demir ürünlerinin imalatı ile elektroliz veya diğer kimyasal yöntemlerle 
istisnai saflıkta demir üretilmesi Çok Tehlikeli 



24.10.09 Çelikten demir yolu ve tramvay yolu yapım malzemesi (birleştirilmemiş raylar 
ile ray donanımı, aksamı, vb.) ile levha kazıkları (palplanş) ve kaynaklı açık 
profil imalatı Çok Tehlikeli 



24.10.10 Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir/spiegeleisen) üretimi 
(külçe, blok, veya diğer birincil formlarda) Çok Tehlikeli 



24.10.12 Ferro alaşımların imalatı (ferro manganez, ferro silisyum, ferro siliko 
manganez, ferro krom ve diğerleri) Çok Tehlikeli 



24.2 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının 
imalatı   



24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının 
imalatı   



24.20.09 Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı Çok tehlikeli 
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parçalarının imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş) 



24.20.10 Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı 
parçalarının imalatı (soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş) Tehlikeli 



24.3 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı   
24.31 Barların soğuk çekilmesi   
24.31.01 Çelik barların ve içi dolu profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı Tehlikeli 
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi   
24.32.01 Çelik dar şeritlerin soğuk hadde yöntemiyle imalatı (genişliği < 600 mm olan) Tehlikeli 
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama   
24.33.01 Açık profillerin, nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme 



veya katlama yöntemiyle imalatı Tehlikeli 
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi   
24.34.01 Çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı Tehlikeli 
24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı   
24.41 Değerli metal üretimi   
24.41.16 Altın imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile gümüş veya adi metallerin 



altınla kaplanması veya giydirilmesi Çok Tehlikeli 
24.41.17 Gümüş imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile adi metallerin gümüşle 



giydirilmesi Çok Tehlikeli 
24.41.18 Platin imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile altın, gümüş veya adi 



metallerin platinle kaplanması veya giydirilmesi (paladyum, rodyum, osmiyum 
ve rutenyum imalatı ile platin katalizör imalatı dahil) Çok Tehlikeli 



24.41.19 Değerli metal alaşımlarının imalatı Çok Tehlikeli 
24.42 Alüminyum üretimi   
24.42.16 Alüminyum folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil) Tehlikeli 
24.42.17 Alüminyum imalatı (işlenmemiş halde) Çok Tehlikeli 
24.42.18 Alüminyum sac, levha, tabaka, şerit imalatı (alaşımdan olanlar dahil) Tehlikeli 
24.42.20 Alüminyum oksit imalatı (suni korindon hariç) (alümina) Çok Tehlikeli 
24.42.21 Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı 



(alaşımdan olanlar dahil) Tehlikeli 
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi   
24.43.01 Kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu ve pulu imalatı (alaşımdan 



olanlar dahil) Çok Tehlikeli 
24.43.02 Kurşun imalatı (işlenmemiş) Çok Tehlikeli 
24.43.04 Kalay bar, çubuk, profil, tel, vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) Çok Tehlikeli 
24.43.05 Kalay imalatı (işlenmemiş halde) Çok Tehlikeli 
24.43.06 Çinko imalatı (işlenmemiş halde) Çok Tehlikeli 
24.43.07 Çinko bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) Tehlikeli 
24.43.08 Çinko sac, tabaka, levha, şerit, folyo, çinko tozları, vb. imalatı (alaşımdan 



olanlar dahil) Tehlikeli 
24.44 Bakır üretimi   
24.44.01 Bakır, bakır matı, bakır tozu, semente bakır, bakır anotu ile bakır ve bakır 



alaşımlarının imalatı Çok Tehlikeli 
24.44.03 Bakır sac, tabaka, levha, şerit, folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil) Tehlikeli 
24.44.04 Bakırın çekilmesi ve haddelenmesi ile tüp, boru, bunların bağlantı elemanları, 



bar, çubuk, tel ve profil imalatı (alaşımdan olanlar dahil) Tehlikeli 
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi   
24.45.01 Maden cevherlerinden ya da oksitlerden işlenmemiş krom, manganez, nikel, Çok Tehlikeli 
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tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, 
germanyum vb. imalatı (alaşımları dahil) 



24.45.02 Krom, manganez, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, 
zirkonyum, berilyum, germanyum vb. demir dışı metallerden yapılan ürünlerin 
imalatı (sermetler ve diğer ara ürünler dahil, nikelden olanlar hariç) Çok Tehlikeli 



24.45.06 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer ara ürünleri ile nikel bar, çubuk, 
profil, tel, levha, şerit, folyo, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı Çok Tehlikeli 



24.46 Nükleer yakıtların işlenmesi   
24.46.01 Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik 



uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleştirilmiş 
plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç) Çok Tehlikeli 



24.5 Metal döküm sanayii   
24.51 Demir döküm   
24.51.13 Demir döküm (yarı mamul demir ürünlerin dökümü, gri demir dökümü, küresel 



grafit demir dökümü, dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler, borular 
ve içi boş profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunların bağlantı 
parçalarının imalatı) Çok Tehlikeli 



24.52 Çelik dökümü   
24.52.20 Çelik dökümü Çok Tehlikeli 
24.53 Hafif metallerin dökümü   
24.53.01 Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko vb.den yarı 



mamul ürünlerin dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü) Çok Tehlikeli 
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü   
24.54.01 Demir dışı ağır metallerin dökümü (bakır vb.) Çok Tehlikeli 
24.54.02 Değerli metallerin dökümü Çok Tehlikeli 
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)   
25.1 Metal yapı malzemeleri imalatı   
25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı   
25.11.06 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatı ya da iskeletlerin imalatı (kuleler, 



direkler, destekler, köprüler vb.) (kepenk ve yangın merdiveni ile prefabrik 
yapılar hariç) Tehlikeli 



25.11.07 Metalden kepenk ve yangın merdiveni imalatı Tehlikeli 
25.11.08 Metalden prefabrik yapı imalatı Tehlikeli 
25.12 Metalden kapı ve pencere imalatı   
25.12.04 Alüminyum kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı Tehlikeli 
25.12.05 Çelik kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı Tehlikeli 
25.12.06 Demir kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı (bahçe 



kapıları dahil) Tehlikeli 
25.2 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı   
25.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su 



kazanları (boylerleri) imalatı   
25.21.10 Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı (elektrikli radyatörler ile döküm olanlar hariç) Tehlikeli 
25.21.11 Merkezi ısıtma kazanları (boyler) imalatı (kombi, kat kaloriferi ve diğer merkezi 



ısıtma kazanları) (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç) Tehlikeli 
25.21.12 Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı, döküm olanlar (elektrikli radyatörler hariç) Çok Tehlikeli 
25.29 Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı   
25.29.01 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için kullanılan metal konteynerlerin imalatı Tehlikeli 
25.29.02 Metalden rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kapasitesi > 300 litre olan 



konteynerlerin imalatı (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar ile Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 29 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç) 



25.3 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) 
hariç   



25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) 
hariç   



25.30.01 Buhar üretim kazanları (buhar jeneratörü), kızgın su kazanları (boyler) ve 
bunların parçaları ile kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler ve buhar veya 
diğer buhar güç üniteleri için kondansatör imalatı Tehlikeli 



25.30.02 Nükleer reaktörler ve nükleer reaktör parçası imalatı (izotop ayırıcılar hariç) Çok Tehlikeli 
25.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı   
25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı   
25.40.01 Tabanca, revolver (altıpatlar), av tüfeği, havalı tabanca, cop, vb. askeri amaçlı 



olmayan ateşli silahlar ve benzeri aletlerin ve bunların parçalarının imalatı Çok Tehlikeli 
25.40.02 Askeri silah ve bunların parçalarının imalatı (büyük toplar, savaş araçları, 



füzeatarlar, torpil kovanları, ağır makineli tüfekler, vb.) Çok Tehlikeli 
25.40.03 Bomba, füze ve benzeri savaş gereçleri, fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar 



ile bunların parçalarının imalatı Çok Tehlikeli 
25.5 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz 



metalürjisi   
25.50 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz 



metalürjisi   
25.50.01 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve damgalanması Tehlikeli 
25.50.02 Toz metalürjisi Çok Tehlikeli 
25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme   
25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması   
25.61.01 Metallerin ısıl işlem ve anodlama, sertleştirme, vernikleme, vb. yüzey işlemleri, 



elektroliz, çinkoyla galvanizleme veya kimyasal işlemlerle metalik kaplama 
(kalay ve nikel kaplama hariç) ve plastik, teflon, vb. metal dışı malzemelerle 
kaplama faaliyeti Çok Tehlikeli 



25.61.02 Metallerin kalay ile kaplanması (kalaycılık) faaliyeti Çok Tehlikeli 
25.61.03 Metallerin nikel ile kaplanması (nikelajcılık) faaliyeti Çok Tehlikeli 
25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi   
25.62.01 CNC oksijen, CNC plazma, CNC su jeti vb. makinelerinin kullanılması yoluyla 



metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması Tehlikeli 
25.62.02 Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, 



tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, 
birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler)  Tehlikeli 



25.62.03 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin 
yazılması Çok Tehlikeli 



25.7 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat 
malzemeleri imalatı   



25.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı   
25.71.01 Kaşık, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulası, şeker maşası ve benzeri mutfak 



gereçleri, sofra takımları, çatal bıçak takımları imalatı (balık bıçakları, kahvaltı 
ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) Tehlikeli 



25.71.02 Sofra bıçakları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları hariç), budama 
bıçakları, sustalı bıçaklar, satır, vb. bıçaklar (makineler için olanlar hariç) ile 
terzi makasları, vb. makaslar ve bunların ağızlarının imalatı Tehlikeli 



25.71.03 Kılıç, pala, kasatura, mızrak, süngü, avcı bıçağı ve benzeri silahlar ile bunların 
parçalarının imalatı Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 30 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
25.71.04 Manikür veya pedikür setleri ve aletleri, kağıt bıçakları, mektup açacakları, 



kalemtıraşlar ve bunların bıçakları, kırma, yarma ve kıyma bıçakları, saç kesme 
ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri elektriksiz kesici aletlerin 
imalatı Tehlikeli 



25.71.05 Tıraş bıçakları, usturalar ile jiletler ve tıraş makinelerinin bıçaklarının imalatı Tehlikeli 
25.72 Kilit ve menteşe imalatı   
25.72.01 Asma kilit, kilit, anahtar, menteşe, otomatik kapı kapayıcıları, kilitli klipsler, 



bağlantı takozu, askılıklar, bulaşıklıklar, anahtar askıları, vb. ile binalar, 
mobilyalar, taşıtlar, vb. için küçük tekerleklerin imalatı Tehlikeli 



25.73 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı   
25.73.02 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, 



sıkıştırma anahtarları vb. imalatı Tehlikeli 
25.73.03 Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) Tehlikeli 
25.73.04 Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler) Tehlikeli 
25.73.05 Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) Tehlikeli 
25.73.06 Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı 



kalıpları hariç) Tehlikeli 
25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı   
25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı   
25.91.01 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı Tehlikeli 
25.92 Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı   
25.92.01 Demir veya çelikten yiyecek, içecek ve diğer ürünler için kapasitesi < 50 litre 



olan kutuların imalatı (lehim veya kıvrılarak kapatılanlar) (tenekeden olanlar 
dahil) Tehlikeli 



25.92.02 Adi metalden dişli kapaklar (şişe kapağı vb.) ve tıpalar ile tıkaçlar ve kapakların 
imalatı Tehlikeli 



25.92.03 Kapasitesi 300 lt.yi geçmeyen alüminyum varil fıçı, kova, kutu, vb. imalatı (diş 
macunu, krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular ile aerosol kutuları 
dahil) Tehlikeli 



25.93 Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı   
25.93.01 Metalden zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve parçaları ile yay ve yay 



yaprakları, kaplanmış veya nüveli teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve 
elektrotların imalatı (elektrik işlerinde kullanılanlar ile elektrik yalıtımı olanlar 
hariç) Tehlikeli 



25.93.02 İğne, çengelli iğne, çuvaldız, örgü şişi, tığ, raptiye, çivi, vb. imalatı Tehlikeli 
25.93.03 Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel, örme şerit, taşıma askısı, 



dikenli tel (elektrik yalıtımı olanlar hariç) ve demir, çelik veya bakır tellerden 
mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve çitler) Tehlikeli 



25.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı   
25.94.01 Yivsiz bağlantı malzemeleri imalatı, demir, çelik veya bakırdan (rondelalar, 



perçinler, perçin çivileri, kamalı pimler, kopilyalar vb. ürünler) Tehlikeli 
25.94.02 Yivli bağlantı malzemeleri imalatı, demir, çelik veya bakırdan (vidalar, cıvatalar, 



somunlar vb. yivli ürünler) Tehlikeli 
25.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı   
25.99.01 Demir, çelik ve alüminyumdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı (tencere, 



tava, çaydanlık, cezve, yemek kapları, bulaşık telleri vb.) (teflon, emaye vb. ile 
kaplanmışlar dahil, bakırdan olanlar hariç) Tehlikeli 



25.99.02 Metalden yapılmış eviye, lavabo, küvet, duş teknesi, jakuzi (emaye olsun-
olmasın) ve diğer sıhhi ürünlerin imalatı Tehlikeli 



25.99.03 Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar, kasa daireleri, kilitli para kasaları, zırhlı Tehlikeli 
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kapılar vb. imalatı (adi metalden) 



25.99.04 Adi metalden büro malzemeleri imalatı (dosya kutuları, kaşeler, zımba telleri, 
kağıt ataçları vb.) Tehlikeli 



25.99.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı (klips, tarak, saç tokası, saç firketesi, 
bigudi, kopça, elbise askısı, rozet, rütbe, kapan, tuzak, çöp sepeti, sigara 
tabakası, palet, makara, kanca, kozmetik kutuları vb.) (tekstil ürünleri 
imalatında kullanılanlar hariç) Tehlikeli 



25.99.06 Bakırdan sofra ve mutfak eşyası imalatı (cezve, tencere, çanak, tabak, ibrik 
vb.) Tehlikeli 



25.99.07 Kalıcı metalik mıknatısların imalatı Tehlikeli 
25.99.08 Metalden gemi ve tekne pervaneleri ve bunların aksamları ile çıpalar, filika 



demirleri vb. imalatı Çok Tehlikeli 
25.99.09 Alüminyum jaluzi perde imalatı Tehlikeli 
25.99.10 Metal merdiven imalatı Tehlikeli 
25.99.11 Zil, çan, gong vb. eşyalar ile adi metallerden biblo, heykelcik, çerçeve, ayna ve 



diğer süs eşyası imalatı (bisiklet zilleri dahil ancak kalıba dökülerek yapılanlar, 
bakırdan olanlar ile mutfak eşyaları hariç) Tehlikeli 



25.99.12 Kalıba dökülerek yapılan zil, çan, gong vb. eşyalar ile adi metallerden kalıba 
dökülerek yapılan biblo, heykelcik ve diğer süs eşyası imalatı (bisiklet zilleri 
dahil ancak bakırdan olanlar ile mutfak eşyaları hariç) Çok Tehlikeli 



25.99.13 Metalden çatı olukları, çatı kaplamaları vb. imalatı Tehlikeli 
25.99.14 Adi metallerden işaret levhaları ve tabelalar ile rakamlar, harfler ve diğer 



sembollerin imalatı (oto plakaları dahil, ışıklı olanlar hariç) Tehlikeli 
25.99.15 Kurşun tüp, boru ve bunların bağlantı parçaları ile kurşun bar, çubuk, profil, tel 



vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) Çok Tehlikeli 
25.99.16 Kalay plaka, tabaka, sac, levha, şerit, folyo, tüp, boru ve kalay tozları ile diğer 



ürünlerin imalatı Tehlikeli 
25.99.17 Çinko tüp, boru ve bağlantı parçaları ile diğer ürünlerin imalatı Tehlikeli 
25.99.18 Bakırdan yapılan biblolar, çerçeveler, aynalar ve diğer süsleme eşyaları ile 



süsleme işleri (mutfak eşyaları hariç) Tehlikeli 
25.99.19 Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan adi metalden sabit malzemeler 



ve bağlantı parçaları ile bunların parçalarının imalatı Tehlikeli 
25.99.20 Elektriksiz sebze-meyve dilme, doğrama ve sularını çıkarma aletleri, et kıyma 



aletleri, kahve ve baharat değirmenleri, el havanı, rende vb. el gücüyle çalışan 
mutfak aletleri ve aksesuarları imalatı Tehlikeli 



25.99.21 Elektriksiz hazneli döner bacaların, havalandırma kanallarının vb. imalatı Tehlikeli 
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı   
26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı   
26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı   
26.11.04 Diyotların, transistörlerin, diyakların, triyaklar, tristör, rezistans, ledler, kristal, 



röle, mikro anahtar, sabit veya ayarlanabilir direnç ve kondansatörler ile 
elektronik entegre devrelerin imalatı Tehlikeli 



26.11.05 Katot ışınlı görüntü tüpleri, televizyon kamerası tüpleri ve magnetronlar, 
klistronlar, mikrodalga tüpleri ve diğer valf tüplerinin, LCD ve plazma TV 
panelleri ve göstergelerin imalatı Tehlikeli 



26.11.06 Çıplak baskılı devre kartlarının imalatı Tehlikeli 
26.11.90 Bys. diğer elektronik bileşenlerin imalatı Tehlikeli 
26.12 Yüklü elektronik kart imalatı   
26.12.01 Yüklü elektronik kart imalatı (yüklü baskılı devre kartları, ses, görüntü, 



denetleyici, ağ ve modem kartları ile akıllı kartlar vb.) Tehlikeli 
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26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı   
26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı   
26.20.01 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı Tehlikeli 
26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı   
26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı   
26.30.02 Radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları ile radyo ve televizyon 



iletim cihazlarının imalatı (tv kameraları ve baz istasyonları dahil) Tehlikeli 
26.30.03 Kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn: uzaktan 



kumanda cihazları) Tehlikeli 
26.30.05 Alıcı ve verici antenlerin imalatı (harici, teleskopik, çubuk, uydu, çanak ve hava 



ve deniz taşıtlarının antenleri) Tehlikeli 
26.30.06 Kablolu ve kablosuz telefon, cep telefonu, kablolu görüntülü telefon, çağrı 



cihazı ve faks cihazı imalatı (telesekreter imalatı dahil) Tehlikeli 
26.30.08 Merkezi iletişim santral donanımları ile sayısal veya analog telefon-telgraf 



santrallerinin ve ağ geçitleri, köprüleri, yönlendiricileri gibi veri iletim 
donanımlarının imalatı (mors veya mors tipi kaydedici ve anahtarlar dahil) Tehlikeli 



26.30.09 Hırsız ve yangın alarm sistemleri ve kapı konuşma sistemlerinin (diyafon) 
(görüntülü olanlar dahil) imalatı (motorlu kara taşıtları için alarm sistemleri 
hariç) Tehlikeli 



26.30.10 Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi/yeniden 
oluşturulması için kullanılan diğer makinelerin imalatı (alıcısı/vericisi bulunan 
telgraf, teleks cihazları ile anahtarlama ve yönlendirme cihazları dahil) Tehlikeli 



26.30.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iletişim ekipmanlarının imalatı Tehlikeli 
26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı   
26.40 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı   
26.40.08 Ses ve görüntü oynatıcı ve kaydedicileri, ev tipi video kameralar ve diğer 



görüntü kayıt veya görüntü çoğaltma cihazlarının imalatı Tehlikeli 
26.40.09 Radyo ve televizyon imalatı (taşıtlarda kullanılanlar dahil) Tehlikeli 
26.40.10 Mikrofon, hoparlör ve kulaklıklar ile elektrikli ses yükselteçlerinin 



(amplifikatörler) imalatı Tehlikeli 
26.40.11 Monitörler ve projektörlerin imalatı (bilgisayar gibi bir otomatik veri işleme 



sisteminde kullanılmayanlar) Tehlikeli 
26.40.12 Video oyun ve konsollarının (televizyonla kullanılanlar ve kendi ekranı olanlar) 



imalatı Tehlikeli 
26.40.90 Bys. tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı Tehlikeli 
26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı   
26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı   
26.51.02 Dedektör imalatı (yeraltı kaynakları, maden, mayın, güvenlik kontrol, radyasyon 



vb. dedektörleri) Tehlikeli 
26.51.03 Elektrik miktarını (volt, akım vb.) ölçmek ve kontrol etmek için kullanılan alet ve 



cihazların imalatı (avometre, voltmetre, osiloskop ile diğer voltaj, akım, direnç 
veya elektrik gücünü ölçüm veya kontrol için olanlar) (elektrik sayaçları hariç) Tehlikeli 



26.51.04 Hız ve mesafe ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (taşıt hız 
göstergesi, takometre, taksimetre vb.) Tehlikeli 



26.51.05 Isı ve sıcaklık ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (termometre, 
termostat, pirometre vb.) Tehlikeli 



26.51.06 Işık, ışın ve renk ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (polarimetre, 
kolorimetre, refraktometre vb.) Tehlikeli 



26.51.07 Meteorolojide kullanılan alet ve cihazların imalatı Tehlikeli 
26.51.08 Yön bulma pusulaları ile diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının ve radar Tehlikeli 
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cihazlarının imalatı (hava, kara ve deniz taşımacılığında kullanılanlar dahil) 



26.51.09 Hava, sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme ve 
kontrol etme için kullanılan aletlerin imalatı (hidrometre, debimetre, barometre, 
higrometre vb.) Tehlikeli 



26.51.10 Gaz, sıvı veya elektrik üretim veya tüketim sayaçlarının imalatı Tehlikeli 
26.51.11 Teçhizatlı çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya 



matematiksel hesaplama aletlerinin imalatı (pergel takımı, pantograf, resim, 
çizim, hesap yapmaya mahsus elektrikli/elektronik çiziciler vb. dahil) Tehlikeli 



26.51.12 Laboratuvar, kuyumculuk vb. yerlerde kullanılan hassas tartıların imalatı Tehlikeli 
26.51.13 Sanayide kullanılan işlem kontrol amaçlı teçhizatların imalatı Tehlikeli 
26.51.14 Telemetreler, teodolitler ve diğer arazi ölçümü, hidrografik, oşinografik, 



hidrolojik veya jeofizik alet ve cihazlarının imalatı Tehlikeli 
26.51.15 Seyrüsefere yardımcı telsiz cihazları ile uzaktan kumandalı kontrol cihazlarının 



(roketler, füzeler, makineler vb) imalatı Tehlikeli 
26.51.90 Bys. ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı (hidrolik veya 



pnömatik otomatik ayar veya kontrol aletleri ile milometreler, pedometreler, 
stroboskoplar, monostatlar, kumpaslar, spektrometreler dahil) Tehlikeli 



26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı   
26.52.03 Devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları, parkmetreler; duvar ve kol saati 



makineli zaman ayarlı anahtarların imalatı (vardiya saati vb.) Tehlikeli 
26.52.04 Kol, masa, duvar ve cep saatlerinin, bunların makinelerinin, kasalarının ve 



diğer parçalarının imalatı (kronometreler ve taşıtlar için gösterge panellerinde 
bulunan saatler ve benzeri tipteki saatler dahil) Tehlikeli 



26.6 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı   
26.60 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı   
26.60.01 Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazların imalatı (elektro-



kardiyograf cihazı, işitme cihazı, radyoloji cihazı, röntgen cihazları, X, Alfa, 
Beta, Gama, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların kullanımına dayalı cihazlar, vb.) Çok Tehlikeli 



26.7 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı   
26.70 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı   
26.70.11 Objektif merceği, levha ve tabaka halinde polarizan madde, renk filtresi, optik 



mercek, prizma, ayna ve diğer optik elemanlar ile dürbün, optik mikroskop, 
optik teleskop ve diğer astronomik aletler ile bunların aksam ve parçalarının 
imalatı Tehlikeli 



26.70.12 Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucuların imalatı Tehlikeli 
26.70.13 Sinematografik kameraların ve projektörlerin, diyapozitif (slayt) ve diğer 



projektörlerin imalatı Tehlikeli 
26.70.16 Fotoğraf makinesi imalatı (dijital, anında görüntü basan, dokümanların 



mikrofilm, vb. üzerine kaydedilmesinde, deniz altında, hava fotoğrafçılığında, 
adli tıp veya kriminolojik laboratuvarlarda, vb. kullanılanlar) Tehlikeli 



26.70.19 Flaş lambaları, fotografik agrandisörler (büyütücüler), fotoğraf laboratuvarları 
için cihazlar, negatoskoplar (ince ışıklı panel), projeksiyon ekranları, likit kristal 
cihazlar ile lazerlerin (lazer diyotlar hariç) imalatı Tehlikeli 



26.8 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı   
26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı   
26.80.01 Boş manyetik ses ve görüntü kaset bantlarının imalatı (plak dahil) Tehlikeli 
26.80.02 Manyetik şeritli kartların imalatı (boş telefon kartı dahil) Tehlikeli 
26.80.03 Boş CD, DVD, disket, mavi ışınlı (blu-ray) disk, vb. ürünlerin imalatı (disk 



üretimi için kullanılan kalıp (matris) ve master dahil) Tehlikeli 
26.80.90 Bys. manyetik ve optik ortamların imalatı Tehlikeli 
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27 Elektrikli teçhizat imalatı   
27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol 



cihazlarının imalatı   
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı   
27.11.01 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı (aksam ve parçaları 



hariç) Tehlikeli 
27.11.03 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı Tehlikeli 
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı   
27.12.01 Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve 



dağıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, 
devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.) Tehlikeli 



27.12.02 Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol ve 
dağıtımına özgü cihazların parçalarının imalatı (kumanda panosu için tablo, 
konsol, kabin vb. diğer mesnetler dahil, elektrik düğmesi, fişi ve prizi hariç) Tehlikeli 



27.2 Akümülatör ve pil imalatı   
27.20 Akümülatör ve pil imalatı   
27.20.01 Elektrik akümülatör parçalarının imalatı (akümülatör plakaları, separatörler, 



kurşun ızgaralar) (akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı hariç) Çok Tehlikeli 
27.20.02 Şarj edilemeyen (birincil) pil ve bataryalar ile bunların aksam ve parçalarının 



imalatı (manganez dioksitli, cıva oksitli, gümüş oksitli, lityum oksitli, çinko-hava 
reaksiyonlu pil ve bataryalar) Çok Tehlikeli 



27.20.03 Akümülatör imalatı (kurşun asitli, nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, 
lityum polimer, nikel demir ve diğer elektrik akümülatörleri) Çok Tehlikeli 



27.20.04 Şarj edilebilir pil ve batarya ile bunların parçalarının imalatı Çok Tehlikeli 
27.20.05 Akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı Tehlikeli 
27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı   
27.31 Fiber optik kabloların imalatı   
27.31.04 Fiber optik kabloların imalatı Tehlikeli 
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı   
27.32.03 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı (koaksiyel kablo ve 



diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, yalıtılmış bobin telleri, izolasyonlu toprak su 
altı iletkenler, asetatlı ve silikonlu bakır iletkenler, vb.) (fiberoptik kablo hariç) Tehlikeli 



27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı   
27.33.02 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. 



anahtar, priz, duy, plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve 
cihazları izole edici plastik bağlantı parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde 
kullanılanlar hariç) Tehlikeli 



27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı   
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı   
27.40.01 Deşarj ampulü, mor ötesi veya kızıl ötesi ampul, ark ampulü, tungsten halojen 



filamentli ampul, diğer filamentli ampul ile fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ampulü, 
flaş küpü ve benzerlerinin imalatı Tehlikeli 



27.40.02 Hava ve motorlu kara taşıtları için monoblok far üniteleri, kara, hava ve deniz 
taşıtları için elektrikli aydınlatma donanımları veya görsel sinyalizasyon 
ekipmanları imalatı (polis araçları, ambulans vb. araçların dış ikaz lambaları 
dahil) Tehlikeli 



27.40.03 Avize, aplik ve diğer elektrikli aydınlatma armatürleri, sahne, fotoğraf veya 
sinema stüdyoları için projektörler ve spot ışıkları, elektrikli masa lambaları, 
çalışma lambaları, abajur vb. lambaların imalatı (süsleme için ışıklandırma 
setleri dahil) Tehlikeli 
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27.40.04 Sokak aydınlatma donanımlarının imalatı (trafik ışıkları hariç) Tehlikeli 
27.40.05 Pil, akümülatör veya manyeto ile çalışan portatif elektrik lambaları ve elektriksiz 



lambalar ile el feneri, gaz ve lüks lambası vb. aydınlatma armatürlerinin imalatı  
(taşıtlar için olanlar hariç) Tehlikeli 



27.40.06 Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı Tehlikeli 
27.40.07 Bys diğer lamba ve aydınlatma armatürleri ile lambaların, aydınlatma armatürü 



ve benzerlerinin aksam ve parçalarının imalatı (cam veya plastikten olanlar 
hariç) Tehlikeli 



27.5 Ev aletleri imalatı   
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı   
27.51.02 Ev tipi elektrikli su ısıtıcıları (depolu su ısıtıcıları, anında su ısıtıcıları, şofben, 



termosifon dahil), elektrikli ısıtma cihazları (elektrikli soba, radyatör, vb.) ve 
elektrikli toprak ısıtma cihazlarının imalatı Tehlikeli 



27.51.03 Ev tipi elektrikli süpürge ve halı temizleme/yıkama makineleri ile kuru veya 
ıslak elektrikli süpürgeler, şarjlı veya pilli el süpürgelerinin imalatı Tehlikeli 



27.51.04 Mutfakta kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatı (çay veya kahve 
makinesi, semaver, ızgara, kızartma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak 
robotu, mikser, blender, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, 
fritöz vb.) Tehlikeli 



27.51.05 Elektrikli diğer küçük ev aletleri (elektrotermik el kurutma makinesi, elektrikli 
ütü, havlu dispenseri, hava nemlendirici) ile elektrikli battaniyelerin imalatı Tehlikeli 



27.51.06 Elektrikli kişisel bakım eşyalarının imalatı (elektrikli tıraş makinesi, epilatör ve 
saç kesme makinesi, elektrotermik saç şekillendirme makinesi (saç kurutma 
makinesi, bigudi, tarak, saç maşası), elektrikli diş fırçası, vb.) Tehlikeli 



27.51.07 Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarının imalatı Tehlikeli 
27.51.08 Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, 



bulaşık makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak, 
mikrodalga fırın, elektrikli pişirme sacı vb. imalatı Tehlikeli 



27.51.90 Bys. diğer elektrikli ev aletlerinin imalatı Tehlikeli 
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı   
27.52.02 Elektriksiz ev tipi gaz, sıvı veya katı yakıtlı soba, kuzine, ızgara, şömine, 



mangal, semaver, su ısıtıcısı (termosifon, şofben vb.) vb. aletlerin imalatı Tehlikeli 
27.52.05 Elektriksiz yemek pişirme cihazlarının imalatı (gaz yakıtlı set üstü ocaklar, gaz 



veya sıvı yakıtlı fırınlar ve ocaklar vb.) Tehlikeli 
27.52.06 Elektriksiz ev aletlerinin aksam ve parçalarının imalatı Tehlikeli 
27.9 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı   
27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı   
27.90.02 Elektrik kondansatörleri, dirençleri (ısıtma rezistansları hariç), reostaları ve 



potansiyometrelerin imalatı Tehlikeli 
27.90.03 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanlarının imalatı 



(demir yolları, kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar ve hava 
meydanları için) (trafik ışıkları ve sinyal donanımları dahil) Tehlikeli 



27.90.04 Karbon elektrotlar ve elektrik işlerinde kullanılan grafitten veya karbondan diğer 
ürünlerin imalatı (ısıtıcı kömür rezistanslar, pil kömürleri, ark lambaları ve diğer 
lambalar için kömürler vb. dahil) Çok Tehlikeli 



27.90.05 Elektrikli kaynak ve lehim teçhizatı (lehim havyaları, ark kaynak makineleri, 
endüksiyon kaynak makineleri vb.) ile metallerin veya sinterlenmiş metal 
karbürlerin sıcak spreylenmesi için elektrikli makine ve cihazlarının imalatı Tehlikeli 



27.90.06 Sıvı kristal cihazlı (LCD) veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri ile 
bys. elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazlarının imalatı (elektronik 
sayı levhası (skorbord) dahil) Tehlikeli 
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27.90.08 Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazların imalatı (anten 



yükselteçleri, çitlere elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu 
elektrikli makineler, ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri 
vb.) Tehlikeli 



27.90.09 Elektrik yalıtkanlarının (izolatörlerinin) imalatı (cam ve seramikten olanlar hariç) Tehlikeli 
27.90.10 Solaryum yatakları, solaryum lambaları vb. bronzlaşma ekipmanlarının imalatı Tehlikeli 
27.90.90 Bys. elektrikli diğer ekipmanların imalatı (elektromıknatıslar, elektromanyetik 



kaplinler, frenler ve vinç başları ile elektrikli parçacık hızlandırıcılar, sinyal 
jeneratörleri vb.) Tehlikeli 



28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı   
28.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı   
28.11 Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları 



hariç)   
28.11.08 Türbin ve türbin parçalarının imalatı (rüzgar, gaz, su ve buhar türbinleri ile su 



çarkları ve bunların parçaları) (hava taşıtları için turbo jetler veya turbo 
pervaneler hariç) Tehlikeli 



28.11.09 Deniz taşıtlarında, demir yolu taşıtlarında ve sanayide kullanılan kıvılcım 
ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorların ve bunların 
parçalarının imalatı (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları 
hariç) Tehlikeli 



28.11.10 Tüm içten yanmalı motorlar, dizel motorlar vb.de kullanılan pistonlar, silindirler 
ve silindir blokları, silindir başları, silindir gömlekleri, emme ve egzos subapları, 
segmanlar, hareket kolları, karbüratörler, yakıt memeleri vb.nin imalatı Tehlikeli 



28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı   
28.12.05 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik 



ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik 
sistemler ve bunların parçaları) Tehlikeli 



28.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı   
28.13.01 Hava veya vakum pompaları ile hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı 



(el ve ayakla çalışan hava pompaları ile motorlu taşıtlar için olanlar hariç) Tehlikeli 
28.13.02 Sıvı pompaları ve sıvı elevatörleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer 



amaçlar için) (deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan 
akaryakıt pompaları dahil) (tulumba dahil, içten yanmalı motorlar için olanlar 
hariç) Tehlikeli 



28.13.03 El ve ayakla çalışan hava pompalarının imalatı Tehlikeli 
28.13.04 İçten yanmalı motorlara monte edilmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı 



(yağ pompaları, yakıt pompaları (benzin, mazot vb. pompaları) ve soğutma 
pompaları) Tehlikeli 



28.14 Diğer musluk ve valf/vana imalatı   
28.14.01 Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve 



vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz 
vanaları dahil) Çok Tehlikeli 



28.14.02 Diğer musluk ve valf/vana imalatı (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat 
ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil, dökme 
olanlar hariç) Tehlikeli 



28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı   
28.15.01 Rulmanlar ve mekanik güç aktarma donanımları imalatı (bilyeli ve makaralı 



rulmanlar, aktarma milleri (şaftları), kam ve krank milleri, kranklar vb. ile rulman 
yatakları, düz mil rulmanları, yatak kovanları ve mil şaft yatakları vb.) Tehlikeli 



28.15.02 Debriyajlar (kavramalar), mil (şaft) kaplinler ve üniversal mafsalların imalatı 
(motorlu kara taşıtlarında kullanılan debriyajlar hariç) Tehlikeli 
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28.15.03 Dişliler/dişli takımları, bilyeli ve makaralı vidalar, şanzımanlar, vites kutuları ve 



diğer hız değiştiricilerin imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan vites 
kutuları ve diferansiyelleri hariç) Tehlikeli 



28.15.04 Volanlar ve kasnaklar ile mafsallı bağlantı zincirleri ve güç aktarım zincirlerinin 
imalatı Tehlikeli 



28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı   
28.21 Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı   
28.21.07 Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocakları, döküm ocakları vb. endüstriyel 



ocak ve fırınlarının imalatı (çöp yakma fırınları ile elektrikli ekmek ve unlu 
mamul fırınları dahil) Tehlikeli 



28.21.08 Ocak brülörleri (ateşleyicileri) imalatı Tehlikeli 
28.21.09 Mekanik kömür taşıyıcıları, mekanik ızgaralar, mekanik kül boşaltıcıları ve 



benzeri cihazların imalatı Tehlikeli 
28.21.10 Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri 



ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımlarının imalatı Tehlikeli 
28.21.11 Endüksiyon veya dielektrik ısıtma ekipmanlarının imalatı Tehlikeli 
28.21.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fırın ve ocakların (sanayi ocakları) imalatı Tehlikeli 
28.22 Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı   
28.22.10 El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma 



makinelerinin imalatı (vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, 
kriko, forklift, kaldırma ve taşıma kuleleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri 
vb.) Tehlikeli 



28.22.11 Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar 
hariç) Tehlikeli 



28.22.12 Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör, elavatör ve konveyörlerin imalatı Tehlikeli 
28.22.13 Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makinelerinin imalatı 



(teleferikler, telesiyejler vb. için çekme mekanizmaları, tarımsal kullanım için 
yükleme makineleri ve diğerleri) Tehlikeli 



28.23 Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri 
hariç)   



28.23.01 Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, 
kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalatı 
(elektrikli, elektronik, mekanik vb.) Tehlikeli 



28.23.02 Dikte makinelerinin imalatı (taşınabilir ve küçük ses kayıt cihazları) Tehlikeli 
28.23.03 Yazarkasa imalatı Tehlikeli 
28.23.04 Para sayma ve para paketleme makinelerinin imalatı Tehlikeli 
28.23.05 Daktilo, stenografi ve kelime işlem makineleri imalatı (elektrikli veya elektriksiz) 



(kabartma yazı yazanlar dahil) Tehlikeli 
28.23.06 Fotokopi ve termokopi makineleri ile büro tipi ofset baskı makinelerinin (kağıt 



ebadı <=22x36 cm) imalatı Tehlikeli 
28.23.07 Toner kartuşu, delgi aleti, zımba makinesi, bant kesicisi, yazı tahtası (akıllı 



tahta dahil), kalemtıraş vb. büro alet ve donanımlarının imalatı Tehlikeli 
28.23.08 Teksir makineleri, posta işleme makineleri, adres basma makineleri ile diğer 



büro makinelerinin imalatı Tehlikeli 
28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı   
28.24.01 Motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı (zımparalama, taşlama, parlatma 



vb. elektrikli elle kullanılan aletler ile dairesel veya zincirli testere, matkap, 
çivileme aleti, perçin tabancası vb.) Tehlikeli 



28.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç   
28.25.01 Sanayi tipi soğutucu ve dondurucu donanımları ile ısı pompalarının imalatı Tehlikeli 
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(camekanlı, tezgahlı veya mobilya tipi soğutucular, kondenserleri ısı 
değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler vb.) 



28.25.02 Sanayi tipi fan ve vantilatörlerin imalatı (çatı havalandırma pervaneleri dahil) Tehlikeli 
28.25.03 İklimlendirme cihazlarının (klimalar) imalatı (motorlu taşıtlarda kullanılanlar 



dahil) Tehlikeli 
28.25.04 Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında 



kullanılan makinelerin ve hava/gazların filtrelenmesi ve arıtılması için kullanılan 
makine ve cihazların imalatı Tehlikeli 



28.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı   
28.29.01 Petrol rafinerileri, kimya sanayi, içecek sanayi vb. için damıtma ve rektifiye 



donanımları imalatı Tehlikeli 
28.29.02 Gaz jeneratörleri, su gazı jeneratörleri, asetilen gazı jeneratörleri ve 



benzerlerinin imalatı Tehlikeli 
28.29.03 Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme ve kurutma makineleri imalatı 



(kavanoz, bidon, fıçı, kutu vb.) Tehlikeli 
28.29.04 Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının imalatı (suyun filtre 



edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dahil) Tehlikeli 
28.29.05 Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, 



kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandırma 
vb. için makineler) Tehlikeli 



28.29.06 Otomatik ürün satış makinelerinin imalatı (yiyecek, içecek, vb. otomatik satış 
makinesi) (para bozma makineleri dahil) Tehlikeli 



28.29.07 Metal tabakalardan contaların ve mekanik salmastraların imalatı (diğer 
malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal 
tabakasından yapılmış olanlar) Tehlikeli 



28.29.08 Tartı aletleri ve baskül imalatı (ev ve dükkanlarda kullanılan terazi ve kantarlar, 
sürekli ölçüm için tartılar, taşıt baskülleri (köprü tipi basküller) vb.) 
(kuyumculukta ve laboratuvarlarda kullanılan hassas tartılar hariç) Tehlikeli 



28.29.09 Santrifüj imalatı (krema makinesi, çamaşır kurutma makinesi, laboratuvarlarda 
kullanılanlar hariç) Tehlikeli 



28.29.10 Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme 
makineleri vb. sıvı ve tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların 
imalatı Tehlikeli 



28.29.11 Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalışan yüzey temperleme 
(menevişleme) makine ve cihazlarının imalatı (pürmüz ve şalümolar dahil) Tehlikeli 



28.29.12 Sanayi tipi bulaşık makinelerinin imalatı Tehlikeli 
28.29.17 Kalender veya diğer hadde makinelerinin imalatı (metal ve cam için olanlar 



hariç) Tehlikeli 
28.29.18 İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri, 



yağ keçesi ve benzerlerinin imalatı Tehlikeli 
28.29.19 Seviye tespit aletleri (nivolar), ölçü çubukları, mezura, çelik metre ve cetveller 



ile elle kullanılan diğer ölçü aletlerinin imalatı Tehlikeli 
28.29.20 Maddelerin ısı değişimi yoluyla işlenmesi için bys. makinelerin imalatı (su 



sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerleri ile 
metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplanması için vakum-buhar tesisleri vb.) Tehlikeli 



28.3 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı   
28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı   
28.30.08 Tarımsal amaçlı römork veya yarı-römork imalatı Tehlikeli 
28.30.09 Yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya 



derecelendirilmesi için kullanılan makine ve ekipmanların imalatı Tehlikeli 
28.30.10 Traktörlerin ve yaya kontrollü traktörlerin (motokültörler) imalatı Tehlikeli 
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28.30.11 Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama 



makinelerinin ve donanımlarının imalatı (kuluçka makineleri dahil) Tehlikeli 
28.30.12 Çim biçme makinelerinin imalatı (traktörlere monte edilen kesici barlar dahil) Tehlikeli 
28.30.13 Hasat ve harman makinelerinin imalatı (biçer-döver, saman yapma makinesi, ot 



ve saman balyalama makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.) Tehlikeli 
28.30.14 Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, 



fide ve fidan dikim makinesi vb. toprağın hazırlanmasında, ekiminde, dikiminde 
kullanılan aletler ile gübreleme makinelerinin imalatı Tehlikeli 



28.30.15 Süt sağma makinelerinin imalatı Tehlikeli 
28.30.16 Tarım ve bahçecilikte kullanılan sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme 



makinelerinin imalatı (sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede 
kullanılan portatif sıvı ve toz püskürtücüler vb.) Tehlikeli 



28.30.17 Ormancılığa özgü makineler ile tarla bahçe bakımına mahsus diğer makine ve 
cihazların imalatı Tehlikeli 



28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı   
28.41 Metal işleme makinelerinin imalatı   
28.41.01 Takım tezgahları (metal işlemek için lazer ve benzerleriyle çalışanlar) ile metal 



ve benzerlerini işlemek için işleme merkezlerinin imalatı Tehlikeli 
28.41.03 Metal tornalama, delme, frezeleme ve planyalama takım tezgahlarının imalatı Tehlikeli 
28.41.06 Metal işlemek için kullanılan diğer takım tezgahlarının imalatı Tehlikeli 
28.41.07 Metal işleyen takım tezgahlarının parça ve aksesuarlarının imalatı (alet 



tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve 
takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar hariç) Tehlikeli 



28.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı   
28.49.02 Elektro kaplama makinelerinin imalatı (galvanoplasti, elektro kaplama, 



elektroliz veya elektroforez için) Tehlikeli 
28.49.03 Taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı 



soğuk işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (testere, 
taşlama, parlatma, vb.) Tehlikeli 



28.49.04 Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri 
işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (transfer, 
testere, planya, freze, taşlama, zımparalama, parlatma, bükme, delme, 
dilimleme, pres, vb.) Tehlikeli 



28.49.05 Takım tezgahları ve el aletleri için takım tutucuları ve kendinden açılan pafta 
kafaları, işlenecek parça tutucuları, bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar, 
dingiller, yüksükler ve rakorlar ile fikstürlerin imalatı Tehlikeli 



28.49.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahlarının imalatı Tehlikeli 
28.9 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı   
28.91 Metalürji makineleri imalatı   
28.91.01 Konvertörler (metalürji), külçe kalıpları (ingot kalıpları), döküm kepçeleri, 



döküm makineleri, vb. sıcak metallerin işlenmesi için kullanılan makine ve 
teçhizatın imalatı Tehlikeli 



28.91.02 Sıcak ve soğuk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde 
makinesi ile hadde ve metalürji makineleri için silindir ve diğer parçaların 
imalatı Tehlikeli 



28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı   
28.92.01 Beton ve harç karıştırıcıların imalatı (mikserler dahil, beton karıştırıcılı (mikserli) 



kamyonlar hariç) Tehlikeli 
28.92.02 Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici-yükleyici, 



kepçeli yükleyici, mekanik kepçe, ekskavatör, kazık çakma (kazık varyosları) 
ve sökme makineleri, harç ve asfalt yayıcılar ile beton kaplama makinelerinin Tehlikeli 
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imalatı 



28.92.03 Taş, toprak, cevher, alçı, çimento ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, 
eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma vb. işlemden 
geçirme için kullanılan makinelerin imalatı (beton ve harç karıştırıcılar 
(mikserler) hariç) Tehlikeli 



28.92.05 Kömür veya kaya kesicileri (havözler), tünel ve kuyu açma makineleri ile delme 
ve sondaj makinelerinin imalatı (yeraltı veya yerüstü) Tehlikeli 



28.92.06 Yer altı kullanımı için sürekli hareketli elevatör ve konveyörlerin imalatı Tehlikeli 
28.92.08 Paletli traktörlerin imalatı (inşaat veya madencilikte kullanılan traktörler) Tehlikeli 
28.92.09 Kara yolu dışında kullanılan damperli kamyonların imalatı (mega kamyonlar) Tehlikeli 
28.92.10 Kar küreyici ve püskürtücüleri, toprağı sıkıştırmaya veya bastırıp sıkıştırmaya 



mahsus makineler ile maden, taşocağı, inşaat, imar, park vb. işler için 
kullanılan diğer makinelerin imalatı Tehlikeli 



28.92.11 Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli 
kaldırma kafeslerinin ve toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, 
karıştırma veya diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı (buldozer 
bıçakları dahil) Tehlikeli 



28.93 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı   
28.93.01 Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. 



makinelerin imalatı (ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, 
meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması veya imalatı için sanayi 
makineleri) Tehlikeli 



28.93.02 Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makinelerin 
imalatı (presler, eziciler ve benzeri makineler) Tehlikeli 



28.93.03 Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı 
(homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir 
yapma makineleri vb.) Tehlikeli 



28.93.04 Tütünün hazırlanmasında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin imalatı (tütün 
yapraklarını damarlarından ayıran makineler ile enfiye, sigara, puro, pipo 
tütünü veya çiğneme tütünleri imalinde kullanılan makineler) Tehlikeli 



28.93.06 Değirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya 
öğütülmesi için kullanılan makinelerin imalatı (un, kaba un vb. üretmek için 
kullanılan makineler, elekler, kepek temizleyiciler, çeltik soyma makinesi vb.) Tehlikeli 



28.93.07 Ekmek ve diğer unlu mamuller için elektrikli olmayan fırınların imalatı (gaz, sıvı 
ve katı yakıtlı olanlar) Tehlikeli 



28.93.08 Ev tipi olmayan pişirme veya ısıtma cihazlarının imalatı (ev tipi olmayan filtreli 
kahve makineleri vb. dahil) Tehlikeli 



28.93.09 Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve, kuruyemiş vb. için kavurma 
makine ve cihazları dahil) Tehlikeli 



28.93.10 Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya 
derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı (tarımsal selektörler dahil) Tehlikeli 



28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı   
28.94.01 Post, deri ve köselelerin işlenmesi ile ayakkabı ve diğer deri eşyaların üretimi 



veya tamiri için kullanılan makinelerin imalatı Tehlikeli 
28.94.02 Sanayi tipi çamaşır makinesi, kuru temizleme makinesi, çamaşır kurutma 



makinesi, ütü makinesi ve pres ütü imalatı Tehlikeli 
28.94.03 Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, 



mobilyaları, tabanları, kapakları vb. parçaları dahil) Tehlikeli 
28.94.04 Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi 



veya kesilmesi için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama 
makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır makinesi, taraklama 
makinesi vb. dahil) Tehlikeli 
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28.94.05 Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, 



sıkma, sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için 
makineler ile keçe imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı Tehlikeli 



28.94.06 Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma 
makinelerinin imalatı Tehlikeli 



28.94.07 Örgü, trikotaj ve benzeri makineler ile tafting makinelerinin imalatı (gipe iplik, 
tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri dahil) Tehlikeli 



28.94.08 Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı 
makinelerinin imalatı (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı makineleri, 
tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç) Tehlikeli 



28.94.09 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının 
imalatı (dikiş makinelerinde kullanılanlar hariç) Tehlikeli 



28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı   
28.95.01 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin ve bunların parçalarının 



imalatı Tehlikeli 
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı   
28.96.01 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı (plastik ve kauçuk işlemek için veya bu 



malzemelerden ürün imalatı için kullanılan makineler) Tehlikeli 
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı   
28.99.01 Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların 



parçalarının imalatı (ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi 
makinesi, baskı kalıpları için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı 
makinesi hariç) Tehlikeli 



28.99.02 Cam ve cam eşya imalatında ve cam eşyaların sıcak işlenmesinde kullanılan 
makinelerin ve elektrikli veya elektronik lamba, tüp, ampul montajında 
kullanılan makinelerin imalatı Tehlikeli 



28.99.04 Kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası 
tebeşiri vb. ürünlerin üretilmesinde kullanılan makinelerin imalatı Tehlikeli 



28.99.05 Otomatik bovling salonu donanımlarının, dönme dolap, atlı karınca, salıncak, 
poligon, vb. diğer panayır alanı eğlence donanımları ile kumarhane oyun 
masalarının imalatı Tehlikeli 



28.99.06 Hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların 
(kısa mesafede hava taşıtlarının kalkmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili 
donanımların imalatı Tehlikeli 



28.99.07 Yarı iletken tek kristalli külçe (boules) ve yonga plakalar ile yarı iletken 
aygıtların, elektronik entegre devre veya düz panel ekranların imalatı için 
kullanılan makine ve cihazların imalatı Tehlikeli 



28.99.08 Sicim ve halat makinelerinin imalatı Tehlikeli 
28.99.09 Lastik tekerlerin balansında ve hizalanmasında kullanılan donanımların imalatı 



(jant için kullanılanlar hariç) Tehlikeli 
28.99.10 Özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen sanayi robotlarının imalatı Tehlikeli 
28.99.11 Kurutucuların imalatı (odun, kağıt hamuru, kağıt, mukavva, süt tozu ve diğer 



malzemelerin imalatında kullanılanlar) (ev tipi, tarım ürünleri ve tekstil için 
olanlar hariç) Tehlikeli 



28.99.12 İzotopik ayırma makineleri ve cihazlarının imalatı Çok Tehlikeli 
28.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı Tehlikeli 
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı   
29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı   
29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı   
29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu 



taşıtlarının imalatı Tehlikeli 
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29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı Tehlikeli 
29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden 



yapımı dahil) Tehlikeli 
29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının 



imalatı Tehlikeli 
29.10.05 Kar motosikleti, golf arabası, ATV motosikletler, go-kart arabaları vb. taşıtların 



imalatı Tehlikeli 
29.10.07 Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol 



temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye 
aracı, ambulans, motorlu karavan vb.) Tehlikeli 



29.10.08 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı Tehlikeli 
29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı 



treyler (yarı römork) imalatı   
29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı 



treyler (yarı römork) imalatı   
29.20.01 Treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı 



bulunmayan diğer araçların parçalarının imalatı (bu araçların karoserleri, 
kasaları, aksları ve diğer parçaları) Tehlikeli 



29.20.02 Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin, kupa, dorse ve damper imalatı 
(otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, damperli kamyon ve 
özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının karoserleri) Tehlikeli 



29.20.03 Konteyner imalatı (bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak 
tasarlanmış olanlar) Tehlikeli 



29.20.04 Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (karavan tipinde olanlar ve 
tarımsal amaçlı olanlar hariç) Tehlikeli 



29.20.05 Karavan tipinde treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı - ev olarak 
veya kamp için Tehlikeli 



29.20.06 Motorlu kara taşıtlarının modifiye edilmesi ve karoser hizmetleri Tehlikeli 
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı   
29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı   
29.31.04 Motorlu taşıtlar için ateşleme kablo takımları ve diğer kablo setleri ile ateşleme 



bujisi ve manyetosu, dinamo, manyetik volan, distribütör, ateşleme bobini, 
marş motoru, alternatör vb. imalatı Tehlikeli 



29.31.05 Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları,  
kornalar, sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı 
sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanların imalatı Tehlikeli 



29.31.06 Oto alarm sistemlerinin imalatı Tehlikeli 
29.31.07 Bisikletler için elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya işaret cihazlarının 



imalatı (bisiklet dinamoları dahil) Tehlikeli 
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı   
29.32.20 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites 



kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, 
direksiyon kutusu, rot, rotbaşı, rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar 
dahil) Tehlikeli 



29.32.21 Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarların 
imalatı (tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar vb. dahil) Tehlikeli 



29.32.22 Motorlu kara taşıtları için koltuk imalatı (demiryolu ve havayolu için olanlar 
hariç) Tehlikeli 



30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı   
30.1 Gemi ve tekne yapımı   
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası   
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30.11.01 Yüzen ve su altında kalabilen sondaj platformlarının inşası faaliyetleri Çok Tehlikeli 
30.11.02 Yolcu gemi ve tekneleri, feribotlar, tankerler, frigorifik gemiler, kuru yük 



gemileri, çekici ve itici römorkörler, tarak gemileri, açık deniz gemileri, hover 
kraftların ve diğer gemilerin inşası (spor ve eğlence amaçlı olanlar hariç) Çok Tehlikeli 



30.11.03 Savaş gemileri ve denizaltıların imalatı Çok Tehlikeli 
30.11.04 Balıkçı gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına 



yönelik fabrika gemilerinin yapımı Çok Tehlikeli 
30.11.05 Yüzen rıhtımlar, dubalar, batardolar, koferdamlar, yüzen iskeleler, 



şamandıralar, yüzen tanklar, mavnalar, salapuryalar, yüzen vinçler, eğlence 
amaçlı olmayan şişme botlar vb. imalatı Çok Tehlikeli 



30.11.06 Gemiler ve yüzer yapılar için oturulacak yerlerin imalatı Çok Tehlikeli 
30.11.07 Gemiler ve yüzer yapılar için iç bölmelerin imalatı Çok Tehlikeli 
30.11.08 Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların büyük çapta değiştirilmesi ve 



yeniden inşası Çok Tehlikeli 
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı   
30.12.01 Jet ski vb. kişisel su araçlarının imalatı Tehlikeli 
30.12.03 Şişirilebilir motorlu/motorsuz botların imalatı (eğlence ve spor amaçlı olanlar) Tehlikeli 
30.12.04 Eğlence ve sportif amaçlı motorlu/motorsuz yelkenlilerin, motorlu tekne ve 



yatların, sandalların, kayıkların, kanoların, eğlence amaçlı hover kraftların ve 
benzer araçların imalatı (polyester tekneler dahil) Çok Tehlikeli 



30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı   
30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı   
30.20.01 Demir yolu ve tramvay lokomotifleri, vagonları, bagaj vagonları, lokomotif 



tenderleri, demir yolu veya tramvay bakım veya servis araçları imalatı 
(lokomotiflere ve vagonlara ait parçalar ile koltuklarının imalatı hariç) Tehlikeli 



30.20.02 Demir yolu ve tramvay lokomotif veya vagonlarının parçalarının imalatı Tehlikeli 
30.20.03 Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı Tehlikeli 
30.20.04 Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol 



cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara 
yolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için 
olanlar) Tehlikeli 



30.20.05 Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin ve vagonlarının büyük çapta 
yenilenmesi ve donanım hizmetleri (tamamlama) Tehlikeli 



30.3 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı   
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı   
30.30.01 Helikopter imalatı (helikopter veya helikopter motorlarının fabrikalarda büyük 



çaplı revizyonu ve değiştirilmesi dahil) Tehlikeli 
30.30.02 Hava taşıtı parçalarının imalatı (uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda 



yüzeyleri, iniş takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter 
rotorları, motorlar, turbo jetler, turbo pervaneli motorlar vb. ile bunların 
parçaları) Tehlikeli 



30.30.03 Sıcak hava balonu, zeplin, planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava 
araçlarının imalatı Tehlikeli 



30.30.04 Uçak ve benzer hava taşıtlarının imalatı (uçak veya uçak motorlarının 
fabrikalarda büyük çaplı revizyonu ve değiştirilmesi dahil) Tehlikeli 



30.30.05 Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçalarının imalatı Tehlikeli 
30.30.06 Uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay 



roketleri, yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı Çok Tehlikeli 
30.30.07 Kıtalar arası balistik füzelerin (ICBM) imalatı Çok Tehlikeli 
30.30.08 Hava taşıtları ve uzay araçlarında kullanılan koltukların imalatı Tehlikeli 
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30.4 Askeri savaş araçlarının imalatı   
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı   
30.40.01 Askeri savaş araçlarının imalatı (tank, zırhlı savaş araçları ve bunların 



parçaları) Çok Tehlikeli 
30.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı   
30.91 Motosiklet imalatı   
30.91.01 Motosiklet, moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) 



imalatı Tehlikeli 
30.91.02 Motosiklet parça ve aksesuarları imalatı (sele, motosiklet yan sepeti, motosiklet 



vitesi vb.) Tehlikeli 
30.91.03 Motosiklet motorları imalatı Tehlikeli 
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı   
30.92.01 Motorsuz bisiklet imalatı (üç tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kişilik 



bisiklet, yarış bisikleti, vitesli bisiklet) (çocuklar için plastik bisikletler hariç) Tehlikeli 
30.92.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı (jantlar, gidonlar, iskelet, çatallar, 



pedal fren göbekleri/poyraları, göbek/poyra frenleri, krank-dişlileri, pedallar ve 
serbest dişlilerin parçaları, vb.) Tehlikeli 



30.92.03 Engelli araçlarının imalatı (motorlu, motorsuz, akülü, şarjlı, vb.) Tehlikeli 
30.92.04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı Tehlikeli 
30.92.05 Bebek arabaları, pusetler ve bunların parçalarının imalatı Tehlikeli 
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı   
30.99.01 Mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların imalatı (alışveriş 



arabaları, sanayi el arabaları, işportacı arabaları, bagaj arabaları, elle çekilen 
golf arabaları, hasta nakli için arabalar, kızaklar dahil) Tehlikeli 



30.99.02 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı (at, eşek arabası, fayton, vb.) Az Tehlikeli 
30.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı Tehlikeli 
31 Mobilya imalatı   
31.0 Mobilya imalatı   
31.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı   
31.01.01 Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı alanlar için 



mobilya imalatı (taş, beton, seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolapları, 
mihraplar, minberler, kürsüler, öğrenci sıraları, büro tipi sandalye ve koltuklar, 
vb.) Tehlikeli 



31.01.02 Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgahların ve mobilyaların imalatı 
(mikroskop masaları, laboratuvar masaları (vitrinli, gaz memeli, musluk 
tertibatlı, vb. olsun olmasın), çeker ocaklar, teçhizatsız çizim masaları, vb.) Tehlikeli 



31.01.03 Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya 
imalatı (laboratuvarlar ve teknik bürolar için olanlar hariç) Tehlikeli 



31.01.04 Büro mobilyalarının iskeletlerinin imalatı Tehlikeli 
31.02 Mutfak mobilyalarının imalatı   
31.02.01 Mutfak mobilyalarının imalatı Tehlikeli 
31.03 Yatak imalatı   
31.03.01 Yatak imalatı (yatak destekleri, kauçuk şişme yatak ve su yatağı hariç) Tehlikeli 
31.03.02 Yatak desteklerinin imalatı (yaylı veya çelik tel ağlı ahşap veya metal iskeletler, 



ahşap latalı döşenmiş somya bazaları, somya, karyola, vb.) Tehlikeli 
31.09 Diğer mobilyaların imalatı   
31.09.01 Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin 



yapılması Çok Tehlikeli 
31.09.02 Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması Tehlikeli 
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(büro ve ev mobilyalarının yeniden kaplanması hariç) 



31.09.03 Dikiş makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyaların imalatı Tehlikeli 
31.09.04 Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, 



vestiyer, vb. imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil) Tehlikeli 
31.09.05 Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb iskeletlerinin imalatı (iskeletçiler) 



(plastik olanlar ile bürolarda kullanılanlar hariç) Tehlikeli 
31.09.06 Park ve bahçelerde kullanılan bank, masa, tabure, sandalye, koltuk, vb. 



mobilyaların imalatı (plastik olanlar hariç) Tehlikeli 
31.09.07 Sandalye, koltuk, kanepe, oturma takımı, çekyat, divan, markiz, vb. imalatı 



(plastik olanlar ile bürolarda ve park ve bahçelerde kullanılanlar hariç) Tehlikeli 
31.09.08 Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyaların imalatı Tehlikeli 
32 Diğer imalatlar   
32.1 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı   
32.11 Madeni para basımı   
32.11.01 Madeni para basımı Tehlikeli 
32.12 Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı   
32.12.01 Değerli metallerden takı ve mücevherlerin imalatı (değerli metallerle baskı, 



yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş adi metallerden olanlar dahil) Tehlikeli 
32.12.03 Değerli metallerden yapılan teknik ve laboratuvar malzemeleri imalatı (maden 



eritme kapları, spatulalar, elektrolitik kaplama anotları, vb. dahil) Tehlikeli 
32.12.04 İnci ve değerli doğal taşların işlenmesi ve değerli taşlardan takı ve mücevher ile 



bunların parçalarının imalatı (sentetik veya yeniden oluşturulmuş olanlar dahil) Tehlikeli 
32.12.06 Değerli olsun olmasın metal eşyalar üzerine oyma ve kabartma yapılması 



faaliyetleri Tehlikeli 
32.12.07 Sanayi elmaslarının işlenmesi Tehlikeli 
32.12.08 Değerli metallerden veya değerli metallerle preslenerek kaplanmış adi 



metallerden yemek takımı, çatal bıçak takımı, tuvalet malzemesi, büro 
malzemesi, vb. malzemelerin imalatı Tehlikeli 



32.13 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı   
32.13.01 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı Tehlikeli 
32.2 Müzik aletleri imalatı   
32.20 Müzik aletleri imalatı   
32.20.21 Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle ses 



üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, 
elektrogitar, vb.) Tehlikeli 



32.20.22 Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.) Az Tehlikeli 
32.20.23 Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri ile diğer 



üflemeli müzik aletlerinin imalatı (saksafon, flüt, trombon, borazan, vb.) Tehlikeli 
32.20.24 Vurmalı çalgıların imalatı (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.) Tehlikeli 
32.20.25 Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgıların imalatı Az Tehlikeli 
32.20.26 Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, ağız mızıkaları 



(armonikalar), tulum vb. çalgıların imalatı Az Tehlikeli 
32.20.27 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, çıngıraklar vb. imalatı Az Tehlikeli 
32.20.28 Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik kutuları 



için mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve 
aksesuarlarının imalatı Az Tehlikeli 



32.20.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer müzik aletlerinin imalatı Az Tehlikeli 
32.3 Spor malzemeleri imalatı   
32.30 Spor malzemeleri imalatı   
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32.30.17 Kar kayakları, kayak ayakkabıları, kayak botları, kayak batonları, buz patenleri 



ve tekerlekli patenler ile su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri vb. 
ekipmanlar ile bunların parçalarının imalatı (kaykaylar dahil) Tehlikeli 



32.30.18 Jimnastik ve atletizm eşyaları ile form tutma salonlarına ait eşya ve 
ekipmanların imalatı (atlama beygiri, dambıl ve halterler, kürek çekme ve 
bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler; boks çalışma topları, boks veya güreş 
için ringler vb.) Tehlikeli 



32.30.19 Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta 
kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, 
kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma 
kuşlar vb.) Tehlikeli 



32.30.20 Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor 
eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, 
raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.) Tehlikeli 



32.30.21 Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için) Tehlikeli 
32.4 Oyun ve oyuncak imalatı   
32.40 Oyun ve oyuncak imalatı   
32.40.01 Oyun kağıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.) Tehlikeli 
32.40.02 Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan eşya 



ve aksesuarların imalatı (rulet vb. oyun makineleri ile bilardo masa ve 
istekaları, isteka dayanakları, bilardo topları, tebeşirleri, toplu veya sürgülü 
puan sayaçları vb.) Tehlikeli 



32.40.03 Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dahil) Tehlikeli 
32.40.04 İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı Az Tehlikeli 
32.40.05 Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının 



imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç) Tehlikeli 
32.40.06 Lunapark, masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı Tehlikeli 
32.40.07 Oyuncak müzik aletleri imalatı Tehlikeli 
32.40.08 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç 



tekerlekli bisikletler dahil) Tehlikeli 
32.40.09 Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve 



tabu, monopol vb. oyunların imalatı Tehlikeli 
32.40.10 Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer 



küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri 
imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar 
dahil) Tehlikeli 



32.40.11 Elektronik oyun imalatı (elektronik damalar, satranç vb.) (televizyonla birlikte 
kullanılan video oyun konsolları hariç) Tehlikeli 



32.40.90 Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı Tehlikeli 
32.5 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı   
32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı   
32.50.01 Gözlük (göz kusurlarını giderici, düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı), gözlük 



camı, kontak lens ile gözlük ve benzeri için çerçeve ve çerçeve parçalarının 
imalatı Tehlikeli 



32.50.02 Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının 
imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve 
korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.) Tehlikeli 



32.50.03 Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dahil) 
(şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri hariç) Tehlikeli 



32.50.04 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve 
benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 47 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç) 



32.50.06 Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan 
çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), 
doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı Tehlikeli 



32.50.07 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, 
kanül ve benzerlerinin imalatı Tehlikeli 



32.50.08 Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri aletlerin imalatı (korneaya ait 
yuvarlak testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.) Tehlikeli 



32.50.09 Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen 
hareketsiz mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol 
terapi ve solunum cihazları imalatı Tehlikeli 



32.50.10 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı Tehlikeli 
32.50.11 Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya 



veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları (kan 
depolama için özel cam şişeler hariç) imalatı Tehlikeli 



32.50.12 Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dahil), ultrasonik 
litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin imalatı Tehlikeli 



32.50.13 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı) Çok Tehlikeli 
32.50.90 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve 



gereçlerin imalatı Tehlikeli 
32.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar   
32.91 Süpürge ve fırça imalatı   
32.91.01 Ev veya büro temizliği için olan süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar 



hariç) Tehlikeli 
32.91.02 Boyama, badana, duvar kağıdı ve vernik fırçaları ile rulolarının imalatı Tehlikeli 
32.91.03 Diş fırçaları, saç fırçaları, tıraş fırçaları ve kişisel bakım için kullanılan diğer 



fırçalar ile resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik fırçaların imalatı Tehlikeli 
32.91.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli 



olanlar hariç) Tehlikeli 
32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar   
32.99.01 Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve 



sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. 
eşyaların imalatı (gelin çiçeği dahil) Tehlikeli 



32.99.02 Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme 
formları ve fermuar parçaları dahil) Tehlikeli 



32.99.03 Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı Tehlikeli 
32.99.04 Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez ve kurşun kalem 



ile boya kalemi, pastel boya imalatı (kalem ucu ve kurşun kalem içleri dahil) Tehlikeli 
32.99.06 Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı Az Tehlikeli 
32.99.07 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği vb. 



imalatı (parçaları dahil) Tehlikeli 
32.99.08 Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle 



çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri 
ve ıstampaların imalatı Az Tehlikeli 



32.99.09 Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı (tedavi edici 
olanlar hariç) Tehlikeli 



32.99.10 Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik 
ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç) Tehlikeli 



32.99.11 Mantar can simitlerinin imalatı Tehlikeli 
32.99.13 Termos ve vakumlu kapların imalatı Tehlikeli 
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32.99.14 Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri) Tehlikeli 
32.99.15 Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı Tehlikeli 
32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları imalatı Tehlikeli 
32.99.17 Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların 



imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz 
yakıtları dahil) Tehlikeli 



32.99.18 Fildişi, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eşyaların 
imalatı Tehlikeli 



32.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi 
hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dahil, tıbbi amaçlı steril olanlar 
hariç) Tehlikeli 



33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı   
33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı   
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı   
33.11.01 Metal boru ve boru hatları ile pompa istasyonlarının bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.11.02 Ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence 



amaçlı silahların onarımı dahil) Tehlikeli 
33.11.03 Buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.11.04 Merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boyler) ve radyatörlerin bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.11.10 Metal tankların, rezervuarların ve muhafaza kaplarının (konteynerler dahil) 



onarımı Tehlikeli 
33.11.11 Nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı Çok Tehlikeli 
33.11.90 Başka yerde sınıflandırılmamış metal ürünlerin bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12 Makinelerin onarımı   
33.12.02 Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı (traktörlerin bakım ve 



onarımı hariç) Tehlikeli 
33.12.03 Motor ve türbinlerin bakım ve onarımı (hidrolik, rüzgar, gaz, su, buhar türbinleri) 



(gemi ve tekne motorları dahil, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç) Tehlikeli 
33.12.04 Sanayi fırınlarının, ocaklarının ve ocak brülörlerinin bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12.05 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12.06 Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12.07 Tartı aletlerinin bakım ve onarımı Az Tehlikeli 
33.12.08 Madencilik, inşaat, petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve 



onarımı Tehlikeli 
33.12.09 Tarım ve ormancılıkta kullanılan motokültörler ve traktörlerin bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12.10 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar, pompalar, kompresörler ile valflerin ve 



vanaların bakım ve onarımı (akaryakıt pompalarının tamiri dahil) Tehlikeli 
33.12.11 Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC 



olanlar dahil) Tehlikeli 
33.12.12 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin onarımı 



(yuvarlak/vargel/zincir testere, matkap, pnömatik veya motorlu metal kesme 
makası, darbeli cıvata anahtarı vb.) Tehlikeli 



33.12.13 Elektrikli kaynak ve lehim aletlerinin bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12.14 Metalürji makinelerinin bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12.15 Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12.16 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı (triko 



makinelerinin onarımı dahil) Tehlikeli 
33.12.17 Kağıt, karton ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12.18 Büro ve muhasebe makinelerin bakım ve onarımı (daktilo, yazar kasa, fotokopi Az Tehlikeli 
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makineleri, hesap makineleri, vb.) 



33.12.19 Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede 
kullanılan takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil) Tehlikeli 



33.12.21 Sıvılar için filtreleme ya da temizleme makineleri ve aparatlarının bakım ve 
onarımı Az Tehlikeli 



33.12.27 Kesici aletler ile el aletlerinin bakım ve onarımı (matbaa giyotini, şerit testere, el 
testeresi, çapa, orak vb. bileyleme ve çarkçılık dahil) (motorlu ve pnömatik 
olanlar hariç) Tehlikeli 



33.12.28 Plastik ve kauçuk imalatında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin bakım ve 
onarımı Tehlikeli 



33.12.29 Endüstriyel rulmanların, dişlilerin, dişli takımlarının ve tahrik tertibatı 
elemanlarının bakım ve onarımı Tehlikeli 



33.12.30 Tarımsal amaçlı kullanılan römorkların bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.12.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makinelerin bakım ve onarımı (yangın 



söndürme tüplerinin dolumu ve tamiri dahil) Tehlikeli 
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı   
33.13.01 Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve onarımı Az Tehlikeli 
33.13.02 Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ekipmanlarının bakım ve onarımı Çok Tehlikeli 
33.13.03 Profesyonel optik aletlerin ve fotoğrafçılık ekipmanlarının bakım ve onarımı 



(tüketici elektronik ürünlerinin onarımı hariç) Tehlikeli 
33.13.04 Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı   
33.14.01 Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin 



bakım ve onarımı (elektrik dağıtım ve kontrol cihazları dahil) Tehlikeli 
33.14.02 Elektrik motorları, jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı 



(bobinlerin tekrar sarımı dahil) Tehlikeli 
33.14.03 Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı   
33.15.01 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. 



bakım ve onarımı ile bunların kalafatlanması dahil) Çok Tehlikeli 
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı   
33.16.01 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı (fabrikalarda yapılan 



dönüştürme, elden geçirme ve yeniden üretme hariç) Tehlikeli 
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı   
33.17.01 Demir yolu lokomotiflerinin ve vagonlarının bakım ve onarımı Tehlikeli 
33.17.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı 



(at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı dahil) Az Tehlikeli 
33.19 Diğer ekipmanların onarımı   
33.19.01 Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır 



tekstil malzemelerinin onarımı Az Tehlikeli 
33.19.02 Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı 



muşambaların onarımı Az Tehlikeli 
33.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ekipmanların onarımı (ahşap konteyner, 



gemi fıçı ve varilleri, madeni para ile çalışan oyun makineleri, değirmentaşı, 
bileme taşı vs.) Az Tehlikeli 



33.2 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu   
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu   
33.20.33 Tarımsal amaçlı sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu Tehlikeli 
33.20.34 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kurulumu (asansörler ve yürüyen 



merdivenler hariç) Tehlikeli 
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33.20.35 Motor ve türbinlerin (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları 



hariç) ve pompa ve kompresörlerin kurulumu Tehlikeli 
33.20.36 Metallerin işlenmesinde, kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan 



makinelerin kurulum hizmetleri Tehlikeli 
33.20.37 Metalürji için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri Tehlikeli 
33.20.38 Maden, taşocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu Tehlikeli 
33.20.39 Gıda, içecek ve tütün işleme için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının 



kurulum hizmetleri Tehlikeli 
33.20.40 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının 



kurulum hizmetleri Tehlikeli 
33.20.41 Kağıt ve mukavva üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum 



hizmetleri Tehlikeli 
33.20.42 Sanayi fabrikalarında cam ve seramik boruların ve hatların kurulumu Tehlikeli 
33.20.43 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu Tehlikeli 
33.20.44 Metal muhafaza tanklarının ve sarnıçların kurulumu Tehlikeli 
33.20.45 Sanayi tipi ısıtma, iklimlendirme ve soğutma cihaz ve ekipmanlarının kurulumu Tehlikeli 
33.20.46 Genel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri (tartma, filtreleme, damıtma, 



paketleme, şişeleme, püskürtme, buhar/kum püskürtme, kalenderleme için 
olanlar ile büro ve muhasebe makinelerinin kurulum hizmetleri dahil) Tehlikeli 



33.20.48 Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede 
kullanılan takım tezgahlarının kurulum hizmetleri Tehlikeli 



33.20.49 Plastik ve kauçuk üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum 
hizmetleri Tehlikeli 



33.20.50 Profesyonel tıbbi makineler, hassas ve optik aletler ve profesyonel elektronik 
ekipmanların kurulum hizmetleri Tehlikeli 



33.20.51 Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri (elektrik motorları, jeneratörler ve 
transformatörlerin, elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ile diğer elektrikli 
ekipmanların kurulumu (yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanları 
hariç)) Tehlikeli 



33.20.52 Fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (buhar jeneratörlerinin kurulum 
hizmetleri ve sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin kurulumu dahil, 
merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) ile makine ve ekipmanlar hariç) Tehlikeli 



33.20.53 Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri (endüstriyel işlem 
kontrol ekipmanlarının ve otomatik üretim tesislerinin tasarımı ve montajı, 
endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının kurulumu) (otomasyon destekliler 
dahil) Tehlikeli 



33.20.54 Sanayi fırınlarının ve ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicilerinin) kurulumu Tehlikeli 
33.20.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sanayi makine ve ekipmanlarının kurulum 



hizmetleri (matbaa makineleri ve çimento imalatında kullanılan makilerin 
kurulumu dahil) Tehlikeli 
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D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI   
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı   
35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı   
35.11 Elektrik enerjisi üretimi   
35.11.19 Elektrik enerjisi üretimi Çok Tehlikeli 
35.12 Elektrik enerjisinin iletimi   
35.12.13 Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine 



aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi) Çok Tehlikeli 
35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı   
35.13.01 Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son 



kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin 
işletilmesi) Çok Tehlikeli 



35.13.02 Elektrik sayaçlarının bakım ve onarımı Tehlikeli 
35.14 Elektrik enerjisinin ticareti   
35.14.01 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik 



satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
35.14.02 Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç) Az Tehlikeli 
35.14.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri Çok Tehlikeli 
35.2 Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı   
35.21 Gaz imalatı   
35.21.01 Doğalgaz dahil, çeşitli türdeki gazlardan arındırma, karıştırma, vb. işlemlerle 



kalorifik değerde gazlı yakıtların üretimi Çok Tehlikeli 
35.21.02 Kömürün karbonlaştırılması, tarımsal yan ürün veya atıklarından gaz üretimi Çok Tehlikeli 
35.22 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı   
35.22.01 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru 



sistemiyle dağıtımı ve tedariki) Çok Tehlikeli 
35.22.02 Gaz sayaçlarının bakım ve onarımı Az Tehlikeli 
35.23 Ana şebeke üzerinden gaz ticareti   
35.23.01 Ana şebeke üzerinden kullanıcılara yönelik gaz ticareti (komisyoncular ve 



acenteler hariç) Az Tehlikeli 
35.23.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla, gaz 



satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
35.3 Buhar ve iklimlendirme temini   
35.30 Buhar ve iklimlendirme temini   
35.30.21 Buhar ve sıcak su üretimi, toplanması ve dağıtımı Çok Tehlikeli 
35.30.22 Soğutulmuş hava ve soğutulmuş su üretim ve dağıtımı (buz üretimi dahil) Tehlikeli 
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E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME 



FAALİYETLERİ   
36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması   
36.0 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması   
36.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması   
36.00.02 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması Çok Tehlikeli 
36.00.03 Su sayaçlarının bakım ve onarımı Az Tehlikeli 
37 Kanalizasyon   
37.0 Kanalizasyon   
37.00 Kanalizasyon   
37.00.01 Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, 



kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik 
çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet 
faaliyetleri vb.) Çok Tehlikeli 



38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı   
38.1 Atıkların toplanması   
38.11 Tehlikesiz atıkların toplanması   
38.11.01 Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil 



atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç) Tehlikeli 
38.11.02 İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve 



kaldırılması Tehlikeli 
38.11.03 Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi Tehlikeli 
38.12 Tehlikeli atıkların toplanması   
38.12.01 Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, 



bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması 
faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.) Çok Tehlikeli 



38.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı   
38.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi   
38.21.01 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama 



alanlarının işletilmesi Tehlikeli 
38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi   
38.22.01 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan 



tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların 
bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç) Çok Tehlikeli 



38.22.02 Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Çok Tehlikeli 
38.3 Materyallerin geri kazanımı   
38.31 Hurdaların parçalara ayrılması   
38.31.01 Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla 



parçalara ayrılması (sökülmesi) Çok Tehlikeli 
38.31.02 Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, 



televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir 
parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç) Çok Tehlikeli 



38.32 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı   
38.32.01 Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik 



veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması Çok Tehlikeli 
38.32.02 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik 



veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması Çok Tehlikeli 
39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri   
39.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri   
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39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri   
39.00.01 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (kirletilmiş toprak ve 



yeraltı sularının temizlenmesi, kara mayınlarının temizlenmesi, vb.) Çok Tehlikeli 
  



   



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ASM
M



M
O 



 



- 54 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
F İNŞAAT   
41 Bina inşaatı   
41.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi   
41.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi   
41.10.01 Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve 



fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı 
kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç) Az Tehlikeli 



41.10.02 Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri Çok Tehlikeli 
41.10.03 İşyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri Çok Tehlikeli 
41.2 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı   
41.20 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı   
41.20.01 İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini 



amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, 
lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) Çok Tehlikeli 



41.20.02 İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu 
binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) Çok Tehlikeli 



41.20.03 Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması Çok Tehlikeli 
41.20.04 İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı Çok Tehlikeli 
41.20.05 Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden 



düzenlenmesi veya yenilenmesi (büyük çaplı revizyon) Çok Tehlikeli 
42 Bina dışı yapıların inşaatı   
42.1 Kara ve demir yollarının inşaatı   
42.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı   
42.11.01 Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yollarının inşaatı Çok Tehlikeli 
42.11.02 Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb.lerin 



inşaatı, yolların vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret 
ve levhaları vb.nin kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işleri Çok Tehlikeli 



42.11.03 Havaalanı pisti inşaatı Çok Tehlikeli 
42.12 Demir yolları ve metroların inşaatı   
42.12.01 Demir yolları ve metroların inşaatı (bakım ve onarımı dahil) Çok Tehlikeli 
42.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı   
42.13.01 Köprülerin inşaatı (yükseltilmiş kara yolları-viyadükler dahil) Çok Tehlikeli 
42.13.02 Tünel inşaatı Çok Tehlikeli 
42.2 Hizmet projelerinin inşaatı   
42.21 Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı   
42.21.01 Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz 



taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz 
altında uzun mesafe boru hattı) Çok Tehlikeli 



42.21.02 Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.) Çok Tehlikeli 
42.21.03 Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf 



tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dahil) Çok Tehlikeli 
42.21.05 Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve 



gaz taşımacılığı ile su, kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer ürünlerin 
taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru hattı) Çok Tehlikeli 



42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı   
42.22.01 Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik 



iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları) Çok Tehlikeli 
42.22.02 Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji Çok Tehlikeli 
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üretim santralleri vb.) 



42.22.04 Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel 
sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.) Çok Tehlikeli 



42.22.05 Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı Çok Tehlikeli 
42.22.06 Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer 



üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları) Çok Tehlikeli 
42.22.07 Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten 



dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt 
istasyonları vb.) Çok Tehlikeli 



42.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı   
42.91 Su projeleri inşaatı   
42.91.01 Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman 



ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar 
vb. yapılar) Çok Tehlikeli 



42.91.02 Su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz, nehir, göl vb.) Çok Tehlikeli 
42.91.03 Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi inşaatı ve tamiri için) Çok Tehlikeli 
42.91.04 Baraj ve bentlerin inşaatı Çok Tehlikeli 
42.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin 



inşaatı   
42.99.01 Açık havada yapılan sporlara uygun tesislerin ve eğlence alanları yapılarının 



inşaatı (golf sahaları, açık stadyumlar, tenis kortları, atletizm sahaları, plaj 
tesisi, dağ barınakları, eğlence parkları vb.) Çok Tehlikeli 



42.99.02 Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden 
yükleme ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.) Çok Tehlikeli 



42.99.03 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıların inşaatı (arazi 
iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellemesi dahil, iyileştirme yapılmaksızın 
parselleme hariç) Çok Tehlikeli 



42.99.04 Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı Çok Tehlikeli 
43 Özel inşaat faaliyetleri   
43.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması   
43.11 Yıkım   
43.11.01 Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi) Çok Tehlikeli 
43.12 Şantiyenin hazırlanması   
43.12.01 Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri 



(tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, 
tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için 
yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli 



43.12.02 Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahaları için 
olanlar hariç) Çok Tehlikeli 



43.13 Test sondajı ve delme   
43.13.01 Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve 



delme işleri ile örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak 
gerçekleştirilen test sondajı hariç) Çok Tehlikeli 



43.2 Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri   
43.21 Elektrik tesisatı   
43.21.01 Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri 



hariç) elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi 
antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi kollektörleri, elektrik 
sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb. kurulumu Çok Tehlikeli 



43.21.03 Karayolları, demiryolları ve diğer raylı yolların, liman ve havaalanlarının Çok Tehlikeli 
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aydınlatma ve sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı (havaalanı pisti 
aydınlatmasının tesisatı dahil) 



43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı   
43.22.01 Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve 



iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve 
brülörlerin bakım, onarım ve kurulumu ile elektriksiz güneş enerjisi 
kolektörlerinin kurulumu dahil) Çok Tehlikeli 



43.22.03 Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı 
(yağmurlama sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat işleri, yangın söndürme 
sistemlerinin kurulumu, kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.) Çok Tehlikeli 



43.22.05 Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri 
dahil) Çok Tehlikeli 



43.29 Diğer inşaat tesisatı   
43.29.01 Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner 



kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri Çok Tehlikeli 
43.29.02 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tesisat işleri (paratonerlerin, tabelaların 



(ışıklı olsun veya olmasın), stor ve güneşliklerin montaj işleri vb.) Çok Tehlikeli 
43.29.03 Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve 



vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dahil) Çok Tehlikeli 
43.29.05 Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu 



dahil) Çok Tehlikeli 
43.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi   
43.31 Sıva işleri   
43.31.01 Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri 



ile alçıpan işleri vb.) Çok Tehlikeli 
43.32 Doğrama tesisatı   
43.32.01 Hazır mutfaklar, mutfak tezgahları, gömme dolaplar, iç merdivenler ile ince 



tahta, lambri ve benzerlerinin montajı işleri Tehlikeli 
43.32.02 Herhangi bir malzemeden yapılan kapı ve pencere kasaları, kapılar (zırhlı 



kapılar dahil, otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kepenkler, panjurlar, 
garaj kapıları ve benzerlerinin montajı Tehlikeli 



43.32.03 Seyyar bölme ve metal yapı üzerine asma tavan montaj işleri ile diğer doğrama 
tesisatı işleri Tehlikeli 



43.33 Yer ve duvar kaplama   
43.33.01 Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri 



(mermer, mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve 
duvar kaplamalarının döşenmesi vb.) (halı, taban muşambası ve kağıt kaplama 
hariç) Çok Tehlikeli 



43.33.02 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yer döşeme ve kaplama ile duvar 
kaplama işleri (halı, taban muşambası ve diğer esnek yer kaplamaları ile duvar 
kaplama işleri) Tehlikeli 



43.34 Boya ve cam işleri   
43.34.01 Binaların iç ve dış boyama işleri Çok Tehlikeli 
43.34.02 Cam takma işleri Çok Tehlikeli 
43.34.03 Bina dışı yapıların boyama işleri Çok Tehlikeli 
43.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler   
43.39.01 Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı ile inşaatlardaki bys. 



diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler (radyatörleri kaplayan ızgaraların montajı 
ile akustik panel, karo veya diğer malzemeleri içeren akustik işler dahil) Tehlikeli 



43.39.02 Yeni binaların inşaat sonrası temizliği Az Tehlikeli 
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43.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri   
43.91 Çatı işleri   
43.91.01 Çatı işleri (çatı iskeleti kurulumunu içeren inşaat işleri, çatı yapımı, çatı oluğu 



ve oluk ağzı montaj işleri ile metal ve diğer malzemeden çatı kaplama işleri) 
(dülgerlik işleri dahil) Çok Tehlikeli 



43.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri   
43.99.01 Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik 



iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması 
vb.) Çok Tehlikeli 



43.99.02 Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma 
faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç) Çok Tehlikeli 



43.99.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı Tehlikeli 
43.99.04 Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması 



(özel bir inşaat çeşidinde yer almayan) Az Tehlikeli 
43.99.05 İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.) Çok Tehlikeli 
43.99.06 Duvarcılık ve tuğla örme işleri Çok Tehlikeli 
43.99.07 İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri Çok Tehlikeli 
43.99.08 Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı 



yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.) Çok Tehlikeli 
43.99.10 Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına 



ateş tuğlası döşenmesi işleri dahil) Çok Tehlikeli 
43.99.11 İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil) Çok Tehlikeli 
43.99.12 Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri 



uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri Çok Tehlikeli 
43.99.13 İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması) Çok Tehlikeli 
43.99.14 Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit 



prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) 
kurulumu vb.) Tehlikeli 



43.99.15 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, 
barbekü dahil) Tehlikeli 
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G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE 



MOTOSİKLETLERİN ONARIMI   
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile 



onarımı   
45.1 Motorlu kara taşıtlarının ticareti   
45.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti   
45.11.10 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti (ambulans ve 



minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) Az Tehlikeli 
45.11.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş 



mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu 
taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil) Az Tehlikeli 



45.11.12 Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı 
olarak (aracılar) toptan ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu 
taşıtları (3,5 tondan daha az) dahil) Az Tehlikeli 



45.11.13 Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti (ambulans 
ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (aracılar 
ile internet, TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil) Az Tehlikeli 



45.19 Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti   
45.19.01 Diğer motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti (kamyonlar, çekiciler, otobüsler, 



römorklar, yarı römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar) Az Tehlikeli 
45.19.02 Diğer motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti (kamyonlar, çekiciler, 



otobüsler, römorklar, yarı römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar) Az Tehlikeli 
45.2 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı   
45.20 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı   
45.20.01 Motorlu kara taşıtlarının elektrik sistemlerinin onarımı Az Tehlikeli 
45.20.02 Motorlu kara taşıtlarının lastik onarımı (tekerlek ayar ve balansı dahil) Tehlikeli 
45.20.03 Araba yağlama, yıkama, cilalama ve benzeri faaliyetler Az Tehlikeli 
45.20.04 Motorlu taşıtların koltuk ve döşemelerinin bakım ve onarımı Tehlikeli 
45.20.05 Motorlu kara taşıtlarının karoser ve kaporta onarımı vb. faaliyetler (kapı, kilit, 



cam, boyama, çarpma onarımı vb.) Tehlikeli 
45.20.06 Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı (radyatör, klima ve egzoz 



bakım ve onarımı dahil, aynı işletmede yapılanlar ile elektrik sistemi, tekerlek 
ve karoser onarım hizmetleri hariç) Tehlikeli 



45.20.07 Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (aynı işletmede 
mekanik, elektrik sistemi, kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakım 
ve onarımının yapılması) Tehlikeli 



45.20.08 Motorlu kara taşıtlarına LPG sistemi montajı ve bakımı hizmetleri Tehlikeli 
45.3 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti   
45.31 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti   
45.31.10 Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının toptan ticareti (oto alarm sistemleri 



dahil, motosiklet parça ve aksesuarları hariç) Az Tehlikeli 
45.31.11 Motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti (dorse, damper, akü dahil, 



motosiklet parça ve aksesuarları hariç) Az Tehlikeli 
45.31.12 Motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının toptan ticareti (motosiklet ve 



bisiklet lastiği ve jantları hariç) Az Tehlikeli 
45.31.13 Motorlu kara taşıtlarının camlarının toptan ticareti Az Tehlikeli 
45.31.14 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının bir ücret ya da sözleşmeye 



dayalı olarak toptan ticareti Az Tehlikeli 
45.32 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti   
45.32.02 Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda Az Tehlikeli 
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perakende ticareti (dorse, damper, akü dahil, lastik ve camlar ile motosiklet 
parça ve aksesuarları hariç) 



45.32.03 Motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) Az Tehlikeli 



45.32.04 Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş 
mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) Az Tehlikeli 



45.32.05 Motorlu kara taşıtı camlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda 
perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) Az Tehlikeli 



45.32.06 Motorlu kara taşıtlarının ikinci el (kullanılmış) parçalarının belirli bir mala tahsis 
edilmiş mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları 
hariç) Az Tehlikeli 



45.32.90 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti 
(uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. yoluyla 
yapılanlar) (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) Az Tehlikeli 



45.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı   
45.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı   
45.40.01 Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri Tehlikeli 
45.40.02 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda 



perakende ticareti Az Tehlikeli 
45.40.03 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının belirli bir mala 



tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti Az Tehlikeli 
45.40.04 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti Az Tehlikeli 
45.40.05 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti Az Tehlikeli 
45.40.06 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret 



veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti Az Tehlikeli 
45.40.07 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer 



perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar 
vb. yoluyla yapılanlar) Az Tehlikeli 



46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)   
46.1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret   
46.11 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve 



yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar   
46.11.01 Çiçeklerin, bitkilerin, diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve 



yarı mamul malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını 
yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.11.02 Canlı hayvanların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını 
yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.12 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların 
satışı ile ilgili aracılar   



46.12.01 Katı, sıvı ve gaz haldeki yakıtların ve ilgili ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye 
dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (motorlu taşıt yakıtları dahil) Az Tehlikeli 



46.12.02 Endüstriyel kimyasallar, gübreler ve zirai kimyasal ürünlerin bir ücret veya 
sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.12.03 Birincil formdaki metaller ve metal cevherlerinin bir ücret veya sözleşmeye 
dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (inşaat demiri dahil) Az Tehlikeli 



46.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar   
46.13.01 İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını 



yapan aracılar (inşaat demiri ve kerestesi hariç) Az Tehlikeli 
46.13.02 Kereste ve kereste ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan 



satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 
46.14 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile   
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ilgili aracılar 



46.14.01 Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer 
büro ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını 
yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.14.02 Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, makine ve sanayi ekipmanlarının bir 
ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.14.03 Gemilerin, hava taşıtlarının ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım 
araçlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan 
aracılar Az Tehlikeli 



46.15 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili 
aracılar   



46.15.01 Mobilyaların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan 
aracılar Az Tehlikeli 



46.15.02 Hırdavatçı (nalburiye) eşyalarının ve el aletlerinin bir ücret veya sözleşmeye 
dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.15.03 Radyo, televizyon ve video cihazlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak 
toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.15.04 Başka yerde sınıflandırılmamış çatal-bıçak takımı, diğer kesici aletler ve ev 
eşyalarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan 
aracılar Az Tehlikeli 



46.16 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar   
46.16.01 Deri giyim eşyası, kürk ve ayakkabının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak 



toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 
46.16.02 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı 



olarak toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 
46.16.03 Giyim eşyalarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan 



aracılar (deri giyim eşyaları hariç) Az Tehlikeli 
46.16.04 Tekstil ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını 



yapan aracılar (iplik, kumaş, ev tekstili, perde vb. ürünler) (giyim eşyaları hariç) Az Tehlikeli 
46.17 Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar   
46.17.01 Gıda maddelerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını 



yapan aracılar (aracı üretici birlikleri dahil, yaş sebze ve meyve hariç) Az Tehlikeli 
46.17.02 Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını 



yapan aracılar (kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil) Az Tehlikeli 
46.17.03 Tütün ve tütün ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan 



satışını yapan aracılar (aracı üretici birlikleri dahil) Az Tehlikeli 
46.17.04 İçeceklerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan 



aracılar Az Tehlikeli 
46.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar   
46.18.01 Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, kırtasiye 



ürünleri, müzik aleti, saat ve mücevher ile fotoğrafçılıkla ilgili ve optik aletlerin 
bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.18.02 Kozmetik, parfüm ve bakım ürünleri ile temizlik malzemesinin bir ücret veya 
sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.18.03 Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak 
toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.18.04 Kağıt ve karton (mukavva) ile ilgili belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye 
dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.18.05 Eczacılıkla ilgili ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan 
satışını yapan aracılar Az Tehlikeli 



46.18.06 İşlenmemiş ağaç, atık, hurda ve geri dönüştürülebilir malzemeler, vb. başka 
yerde sınıflandırılmamış diğer belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı Az Tehlikeli 
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olarak toptan satışını yapan aracılar 



46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar   
46.19.01 Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan 



aracılar Az Tehlikeli 
46.19.02 Çeşitli malların müzayede, mezat, açık arttırma yoluyla toptan satışını yapan 



aracılar Az Tehlikeli 
46.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti   
46.21 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti   
46.21.01 Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana, 



darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.) Az Tehlikeli 
46.21.02 Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.) Az Tehlikeli 
46.21.03 Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, 



pamuk çekirdeği, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.) Az Tehlikeli 
46.21.04 İşlenmemiş tütün toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.21.05 İpek böceği kozası toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.21.06 Pamuk toptan ticareti Tehlikeli 
46.21.07 Yün ve tiftik toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.21.08 Tohum (yağlı tohumlar hariç) toptan ticareti (sebze tohumları, çiçek tohumları 



ve orman ağacı tohumları dahil) Az Tehlikeli 
46.21.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tarımsal ham maddelerin toptan ticareti 



(işlenmemiş yenilemeyen sakatatlar, kuştüyü ve derileri, laka, kına çiçeği, 
doğal süngerler, doğal mantar (yenilenler hariç), karabiber, doğal kauçuk vb.) Az Tehlikeli 



46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti   
46.22.01 Çiçek, bitki ve çiçek soğanı toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.23 Canlı hayvanların toptan ticareti   
46.23.01 Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç) Tehlikeli 
46.23.02 Canlı kümes hayvanları (tavuk, hindi, vb.) toptan ticareti Tehlikeli 
46.24 Ham deri, post ve deri toptan ticareti   
46.24.01 Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.24.02 Tabaklanmış deri, güderi ve kösele toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.3 Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti   
46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti   
46.31.01 Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti (kavrulmuş olanlar hariç) Az Tehlikeli 
46.31.02 Taze incir ve üzüm toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.31.03 Narenciye toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.31.04 Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil) Az Tehlikeli 
46.31.05 Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.31.06 Kültür mantarı toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.31.08 Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.) Az Tehlikeli 
46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, 



fıstık, çekirdek vb.) Az Tehlikeli 
46.31.10 Kuru üzüm toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.31.11 Kuru incir toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.31.12 Kuru kayısı toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.31.90 Diğer işlenmiş veya korunmuş sebze ve meyve toptan ticareti (reçel, pekmez, 



pestil, salamura veya turşusu yapılmış olanlar dahil) (fındık, incir, üzüm, 
narenciye, zeytin, kültür mantarı ve kuruyemiş hariç) Az Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 62 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti   
46.32.01 Kümes hayvanları ve av hayvanları etlerinin toptan ticareti Tehlikeli 
46.32.02 Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç) Tehlikeli 
46.32.03 Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.) toptan ticareti Tehlikeli 
46.32.04 Et ürünlerinin toptan ticareti (salam, sosis, sucuk, pastırma vb.) Tehlikeli 
46.33 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti   
46.33.01 Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir, kaymak, 



tereyağ vb.) Tehlikeli 
46.33.02 Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.33.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti 



(tereyağ hariç) Az Tehlikeli 
46.34 İçecek toptan ticareti   
46.34.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.34.02 Meyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin 



toptan ticareti (su hariç) Az Tehlikeli 
46.34.03 Su toptan ticareti (su istasyonları dahil, şebeke suyu hariç) Az Tehlikeli 
46.35 Tütün ürünlerinin toptan ticareti   
46.35.01 Tütün ürünlerinin toptan ticareti (pipo tütünü, sigara, puro vb.) (işlenmemiş 



tütün hariç) Az Tehlikeli 
46.36 Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti   
46.36.01 Çikolata ve şekerleme toptan ticareti (helva, lokum, akide şekeri, bonbon şekeri 



vb. dahil) Az Tehlikeli 
46.36.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.36.03 Şeker toptan ticareti (toz şeker, kesme şeker, kristal şeker vb.) Az Tehlikeli 
46.36.04 Dondurma ve diğer yenilebilir buzların toptan satışı Az Tehlikeli 
46.37 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti   
46.37.01 Çay toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.37.02 Kahve, kakao ve baharat toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.37.03 İçecek amaçlı kullanılan aromatik bitkilerin toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.38 Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin 



toptan ticareti   
46.38.01 Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su ürünleri toptan ticareti Tehlikeli 
46.38.02 Ev hayvanları için yemlerin veya yiyeceklerin toptan ticareti (çiftlik hayvanları 



için olanlar hariç) Az Tehlikeli 
46.38.03 Gıda tuzu (sofra tuzu) toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.38.04 Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, 



hazır çorbalar vb.) toptan ticareti (ekmek mayası, kuru maya vb. dahil) Az Tehlikeli 
46.38.05 Hazır homojenize gıda ile diyetetik gıda ürünleri toptan ticareti (bebek maması, 



diyet gıdaları, sporcu gıdaları vb.) Az Tehlikeli 
46.38.06 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan ticareti (doğal bal, 



malt, hazır yemek, sirke vb.) Az Tehlikeli 
46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün 



toptan ticareti   
46.39.01 Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda dondurulmuş gıda toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.39.02 Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve 



tütün toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.4 Ev eşyalarının toptan ticareti   
46.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti   



ASM
M



M
O 



 



- 63 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
46.41.01 Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev 



eşyaları toptan ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, 
battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb. dahil) Az Tehlikeli 



46.41.02 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti (iğne, dikiş ipliği, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, 
dantel, gipür vb.) Az Tehlikeli 



46.41.03 Kumaş toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil) Az Tehlikeli 
46.41.04 İplik toptan ticareti (tuhafiye ürünleri ile dikiş ipliği hariç) Az Tehlikeli 
46.41.05 Diğer tekstil ürünleri toptan ticareti (balık ağı, çuval, çul, halat, urgan dahil) Az Tehlikeli 
46.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti   
46.42.01 Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak 



kıyafetleri, yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil) Az Tehlikeli 
46.42.02 Ayakkabı toptan ticareti (terlik, çarık, mes, vb. dahil, spor ayakkabıları hariç) Az Tehlikeli 
46.42.03 Çorap ve giysi aksesuarlarının toptan ticareti (şapka, eldiven, şal, papyon, 



kravat vb.) Az Tehlikeli 
46.42.04 Kürk ve deriden giyim eşyalarının toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.42.05 Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve 



deriden olanlar hariç) Az Tehlikeli 
46.42.06 İç giyim eşyalarının toptan ticareti (slip, külot, gömlek, tişört, sabahlık, pijama, 



sütyen, korse, bornoz, vb.) Az Tehlikeli 
46.42.07 Şemsiye toptan ticareti (güneş ve bahçe şemsiyeleri hariç) Az Tehlikeli 
46.42.08 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti   
46.43.01 Beyaz eşya toptan ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 



fırın, çamaşır kurutma makinesi vb.) Az Tehlikeli 
46.43.04 Plak, ses ve görüntü kasetleri, CD ve DVD toptan ticareti (boş olanlar hariç) Az Tehlikeli 
46.43.05 Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fiş, priz, ampul, elektrik 



anahtarı, devre kesici, şalter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile 
elektrikli makine, cihaz ve aletlerde kullanılanlar hariç) Az Tehlikeli 



46.43.08 Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazların toptan ticareti - evlerde 
kullanım amaçlı Az Tehlikeli 



46.43.09 Radyo, televizyon, video ve DVD cihazlarının toptan ticareti (antenler ile 
arabalar için radyo ve TV ekipmanları dahil) Az Tehlikeli 



46.43.10 Fotoğrafçılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti (flaş lambaları, fotoğrafçılık 
emülsiyonları, polarizan maddeler, fotografik levha ve filmler vb.) Az Tehlikeli 



46.43.11 Optik ürünlerin toptan ticareti (gözlükler, saat ve gözlük camları, dürbün, vb.) Az Tehlikeli 
46.43.12 Konutlarda, bürolarda ve mağazalarda kullanılan (sanayi tipi olmayan) 



klimaların toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.43.90 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli ev aletleri toptan ticareti (ütü, elektrik 



süpürgesi, aspiratör, vantilatör,tıraş makinesi, saç kurutma makinesi, su arıtma 
cihazı, dikiş makinesi, şofben, elektrikli soba, elektrikli radyatör vb.) Az Tehlikeli 



46.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti   
46.44.01 Porselen ve cam eşyalar ile toprak ve seramikten yapılan ürünlerin toptan 



ticareti (çini, billuriye, cam veya porselenden çanak, tabak, bardak, vazo, tepsi, 
süs eşyası, vb.) Az Tehlikeli 



46.44.02 Temizlik malzemesi toptan ticareti (deterjan, ovma krem ve tozları, 
yumuşatıcılar, Arap sabunu, vb. dahil, kişisel temizlik sabunları hariç) Az Tehlikeli 



46.44.04 Cila ve krem (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam veya metal için) 
toptan ticareti Az Tehlikeli 



46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti   
46.45.01 Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil) Az Tehlikeli 
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46.45.02 Sabun toptan ticareti (kişisel temizlik için) Az Tehlikeli 
46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti   
46.46.01 Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.46.02 Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.46.03 Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların toptan ticareti (protezler, bağlantı 



parçaları dahil) Az Tehlikeli 
46.46.04 Hayvan sağlığı ile ilgili ilaçların toptan ticareti (serum, aşı, vb.) Az Tehlikeli 
46.47 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti   
46.47.01 Mobilya ve mobilya aksesuarları toptan ticareti (yatak dahil) Az Tehlikeli 
46.47.02 Halı, kilim, vb. yer kaplamaları toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.47.03 Aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti (avize, abajur, vb.) Az Tehlikeli 
46.48 Saat ve mücevher toptan ticareti   
46.48.01 Mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş, vb. olanlar) (imitasyon olanlar 



hariç) Az Tehlikeli 
46.48.02 Saat toptan ticareti (kol, masa, duvar, vb. saatler ile kronometreler) Az Tehlikeli 
46.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti   
46.49.01 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, 



kemer, vb. dahil) Az Tehlikeli 
46.49.02 Spor malzemesi toptan ticareti (basketbol, futbol, vb. spor ayakkabıları, kayak 



botları gibi özel spor ayakkabıları, bisikletler ve bisiklet parçaları ile 
aksesuarları, çadır ve kamp malzemeleri dahil) Az Tehlikeli 



46.49.03 Kırtasiye ürünleri toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.49.04 Oyun ve oyuncak toptan ticareti (yap-bozlar, oyun kağıtları, jetonla çalışan 



oyun makineleri vb. dahil) Az Tehlikeli 
46.49.05 Hasır eşyalar, mantar eşyalar ve diğer ahşap ürünlerin toptan ticareti (ip vb. 



için makaralar dahil) Az Tehlikeli 
46.49.06 Müzik aletleri toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.49.07 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile metal sofra ve mutfak eşyalarının 



toptan ticareti (bakır mutfak eşyaları dahil) Az Tehlikeli 
46.49.08 Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ile kağıt tepsi, tabak, bardak, çocuk bezi vb. 



toptan ticareti (plastikten olanlar hariç) Az Tehlikeli 
46.49.09 Sportif amaçlı avcılık ve balıkçılık malzemeleri toptan ticareti (tabanca, av 



tüfeği ve balık ağları hariç) Az Tehlikeli 
46.49.11 Kitap, dergi ve gazete toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.49.12 Hediyelik eşya toptan ticareti (pipo, tespih, bakır süs eşyaları, imitasyon takılar 



dahil) Az Tehlikeli 
46.49.16 Kişisel veya ev tipi tartı aletleri ve basküllerin toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.49.17 Plastik sofra, mutfak ve diğer ev eşyası ile tuvalet eşyası toptan ticareti (plastik 



tepsi, bardak, tabak, poşet, sünger vb.) Az Tehlikeli 
46.49.21 Sanat eserleri toptan ticareti (büst ve heykeller dahil) Az Tehlikeli 
46.49.22 Tıraş bıçakları, usturalar ve jiletlerin toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.49.23 Sanatsal reprodüksiyon ürünlerinin toptan ticareti (resim, fotoğraf vb.) Az Tehlikeli 
46.49.24 Resim, fotoğraf vb. için çerçeve toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.49.25 Arı kovanı toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.49.26 Spor ve eğlence amaçlı teknelerin, kayıkların ve kanoların toptan ticareti (deniz 



taşıtları için dıştan takmalı motorlar dahil) Az Tehlikeli 
46.49.27 Pul ve jeton toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.49.90 Başka yerde sınıflandırılmamış ev eşyaları ve ev gereçlerinin toptan ticareti Az Tehlikeli 
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(güneş ve bahçe şemsiyesi, çakmak, kibrit, süpürge fırçası, diş fırçası, saç 
fırçası, yapma çiçek, mum, bebek arabası, şişme yatak, elektriksiz soba, 
kuzine, gaz ocağı vb.) 



46.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti   
46.51 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti   
46.51.01 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar 



donanımları, pos cihazları, ATM cihazları vb. dahil) Az Tehlikeli 
46.52 Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan 



ticareti   
46.52.01 Telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti (telefon ve iletişim 



ekipmanları dahil) Az Tehlikeli 
46.52.02 Elektronik cihaz ve parçalarının toptan ticareti (elektronik valfler, tüpler, yarı 



iletken cihazlar, mikroçipler, entegre devreler, baskılı devreler, vb.) (seyrüsefer 
cihazları hariç) Az Tehlikeli 



46.52.04 Boş ses ve görüntü kaset ve disketleri ile manyetik ve optik disk, CD ve DVD 
toptan ticareti Az Tehlikeli 



46.52.05 Yön bulma pusulaları ve diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.6 Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan 



ticareti   
46.61 Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan 



ticareti   
46.61.02 Tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve ekipmanları ile aksam ve 



parçalarının toptan ticareti (traktör, tarımsal römork, pulluk, gübre yayma 
makinesi, mibzer, biçer döver, süt sağma makinesi, kümes hayvanları 
makineleri, arıcılık makineleri, vb.) Az Tehlikeli 



46.61.03 Çim biçme ve bahçe makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan 
ticareti Az Tehlikeli 



46.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti   
46.62.01 Ağaç işleme takım tezgahları ve parçalarının toptan ticareti (parça tutucuları 



dahil) Az Tehlikeli 
46.62.02 Metal işleme takım tezgahlarının ve parçalarının toptan ticareti (parça tutucuları 



dahil) Az Tehlikeli 
46.62.04 Lehimleme veya kaynak yapma için kullanılan makineler ile metallerin veya 



sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan elektrikli 
makine ve cihazlar ile parçalarının toptan ticareti Az Tehlikeli 



46.62.90 Diğer malzemeleri işleme için takım tezgahları ve parçalarının toptan ticareti 
(parça tutucuları dahil) (ağaç ve metal işlemede kullanılanlar hariç) Az Tehlikeli 



46.63 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti   
46.63.01 Bina ve bina dışı inşaat iş makinelerinin toptan ticareti (inşaat pompaları, 



dozer, greyder, kepçe vb. dahil) Az Tehlikeli 
46.63.02 Madencilik makinelerinin toptan ticareti (madenler için bocurgatlar, sürekli 



hareketli elavatörler ve konveyörler dahil) Az Tehlikeli 
46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti   
46.64.01 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti (ev 



tipi olanlar hariç) Az Tehlikeli 
46.64.02 Tekstil endüstrisi makinelerinin, dikiş ve örgü makinelerininin parça ve 



aksesuarlarının toptan ticareti (ev tipi olanlara ait parça ve aksesuarlar hariç) Az Tehlikeli 
46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti   
46.65.01 Büro mobilyalarının toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.66 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti   
46.66.01 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti (bilgisayar ve bilgisayar Az Tehlikeli 
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çevre donanımları hariç) (hesap makinesi, daktilo, yazarkasa, fotokopi 
makinesi, stenografi makinesi, kalemtıraş, büro tipi zımba, delgi aleti vb.) 



46.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti   
46.69.01 Ulaşım araçları toptan ticareti (gemi, römorkör, lokomotif, hava taşıtları vb. ile 



bunların parçaları ve konteynerler dahil, motorlu kara taşıtları, motosiklet ve 
bisikletler hariç) Az Tehlikeli 



46.69.03 Akümülatör, batarya, pil ve buların parçalarının toptan ticareti (evlerde, 
motosikletlerde ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç) Az Tehlikeli 



46.69.04 Kompresör ve parçalarının toptan ticareti (soğutma, hava ve diğer amaçlar için) Az Tehlikeli 
46.69.05 Silah ve mühimmat toptan ticareti (tabanca, av tüfeği vb. dahil) Tehlikeli 
46.69.06 Makine ve ekipmanlarla ilgili aksam ve parçaların toptan ticareti (değirmentaşı, 



bileği taşı, zımpara ve aşındırma ürünleri, konveyör bantları, teknik kullanım 
için cam ve seramik ürünler, rulmanlar, vb.) (motorlu kara taşıtları için olanlar 
hariç) Az Tehlikeli 



46.69.07 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının toptan ticareti (forkliftler, araç liftleri, 
asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, vinçler, vb.) Az Tehlikeli 



46.69.08 Gıda, içecek ve tütün sanayisinde kullanılan makineler ile parçalarının toptan 
ticareti (şişe vb. kapları temizleme ve doldurma makineleri, süt ürünleri 
makineleri, içecek ve tütün işleme makineleri, tarımsal ürün kurutucuları vb.) Az Tehlikeli 



46.69.09 Rüzgar türbinleri, kondansatörler, elektrik yalıtkanları (izolatör), AC/AD/DC 
motorlar, jeneratörler, yalıtılmış bobin telleri vb. elektrikli makine, cihaz ve 
aletlerin toptan ticareti Az Tehlikeli 



46.69.10 Hırsız ve yangın alarmları ile sinyalizasyon ve trafik kontrol ekipmanları toptan 
ticareti (ev ve arabalar için olanlar hariç) Az Tehlikeli 



46.69.11 Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.69.12 Su buharı, hidrolik ve gaz türbinlerinin toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.69.13 Baskül, kantar ve diğer tartı ve ölçüm makineleri toptan ticareti (ev tipi olanlar 



hariç) Az Tehlikeli 
46.69.14 X ışınının veya alfa, beta ya da gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazların 



toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.69.15 Buhar üretim kazanları ve kızgın su kazanlarının toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.69.16 Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar ve kutular ile kasa daireleri için zırhlı veya 



güçlendirilmiş kapılar ve kilitli kutular ile para veya evrak kutuları, vb. (adi 
metalden) toptan ticareti Az Tehlikeli 



46.69.17 Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme 
makineleri ile benzeri mekanik cihazların toptan ticareti (tarımsal amaçlı 
kullanılanlar ile taşıtlar için yangın söndürücüler hariç) Az Tehlikeli 



46.69.18 İş güvenliği amaçlı kişisel koruyucu donanımların toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.69.90 Genel ve özel amaçlı diğer makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti (metal 



döküm için kalıplar, demir veya çelikten tanklar, variller, fıçılar, kutular ile 
tıpalar, şişe kapakları, vb. dahil) Az Tehlikeli 



46.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret   
46.71 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti   
46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, 



mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) Çok Tehlikeli 
46.71.02 Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun 



kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.) Çok Tehlikeli 
46.71.03 Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), 



tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli 
46.72 Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti   
46.72.01 Demir dışı metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (alüminyum, Tehlikeli 
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bakır, nikel, kurşun, çinko, kalay, vb. cevherleri dahil, uranyum ve toryum 
cevherleri ile değerli metal cevherleri hariç) 



46.72.02 Birincil formdaki demir dışı metallerin toptan ticareti - kütük, blok, granül, toz, 
pelet, levha, bar, çubuk, profil vb. formlarda (alüminyum, bakır, nikel, kurşun, 
çinko, kalay, vb. dahil, altın, gümüş ve platin hariç) Tehlikeli 



46.72.03 Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin 
vb.) Az Tehlikeli 



46.72.04 Demir cevherleri toptan ticareti Tehlikeli 
46.72.05 Birincil formdaki demir ve çelik toptan ticareti - kütük (ingot), blok, granül, toz, 



pelet, parça vb. formlarda (pik demir, manganezli dökme demir, demir, çelik ve 
çelik alaşımları vb.) Tehlikeli 



46.72.06 Birincil formdaki değerli metallerin toptan ticareti - kütük, blok, granül, toz, 
pelet, levha, bar, çubuk, profil vb. formlarda (altın, gümüş, platin vb.) Tehlikeli 



46.72.07 Uranyum ve toryum cevherleri toptan ticareti Çok Tehlikeli 
46.72.08 Demir/çelikten haddelenmiş/soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti Tehlikeli 
46.72.09 Demir/çelikten bar ve çubukların, profillerin, levha kazıkların (palplanş), tüp ve 



boruların toptan ticareti (filmaşin, inşaat demiri, sondaj borusu, petrol, gaz vb. 
hatlar için borular, vb. ile tel dahil) Tehlikeli 



46.72.10 Demir/çelikten diğer birincil formdaki ürünlerin toptan ticareti (nervürlü levhalar, 
sandviç paneller ve demir yolu veya tramvay yolu yapım malzemesi dahil) Tehlikeli 



46.73 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti   
46.73.01 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti (kereste, ağaç 



yünü, talaş ve yongası, demir yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve 
lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke panel, ahşap varil, fıçı ve diğer 
muhafazalar, vb.) Tehlikeli 



46.73.02 Boya, vernik ve lak toptan ticareti Tehlikeli 
46.73.03 Düz cam toptan ticareti (pencere camı, cam ayna, emniyet camı, temperli düz 



cam, çok katlı yalıtım camları, camdan döşeme blokları, tuğlalar vb.) Az Tehlikeli 
46.73.05 Banyo küvetleri, lavabolar, eviyeler, klozet kapakları, tuvalet taşı ve 



rezervuarları ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin toptan ticareti 
(seramik, cam, mermer, plastik, mermerit, demir, çelik, bakır veya alüminyum 
vb.) Az Tehlikeli 



46.73.06 Metalden prefabrik yapıların, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin, kafes 
direklerin, konstrüksiyon elemanlarının, diğer yapıların ve yapı elemanlarının 
toptan ticareti Tehlikeli 



46.73.07 Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.73.08 Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.73.09 Taş, kum, çakıl, mıcır, kil, kaolin vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.73.10 İşlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış 



ürünlerin toptan ticareti (levha halinde olanlar ile lavabo vb. sıhhi ürünler dahil) Az Tehlikeli 
46.73.11 Mermer, granit, kayağan taşı, kum taşı vb. toptan ticareti (işlenmemiş veya blok 



halde olanlar) Tehlikeli 
46.73.12 İşlenmemiş ağaç (tomruk-ham haldeki) toptan ticareti (orman ağaçları, 



endüstriyel odunlar vb.) Tehlikeli 
46.73.13 Metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.73.14 Ahşap kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.73.15 Plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, 



storlar ve benzeri eşyaların toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.73.16 Betondan, çimentodan ve suni taştan prefabrik yapıların, yapı elemanlarının ve 



diğer ürünlerin toptan ticareti Tehlikeli 
46.73.17 Plastikten prefabrik yapılar ve yapı elemanlarının toptan ticareti Tehlikeli 
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46.73.18 Ahşaptan prefabrik yapıların ve yapı elemanlarının toptan ticareti Tehlikeli 
46.73.19 Alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin toptan ticareti 



(kartonpiyer, panel, levha vb.) Tehlikeli 
46.73.20 Plastikten inşaat amaçlı tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve borular 



ile asfalt vb. malzemeden çatı kaplama ürünlerinin toptan ticareti (inşaat, sera 
vb. için naylon örtü, shingle, mantolama amaçlı strafor, vb. dahil) Az Tehlikeli 



46.73.21 Duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, plastikten zemin, duvar veya tavan 
kaplamalarının toptan ticareti (paspas, kauçuk paspas, yer muşambası, marley 
vb. yer kaplamaları dahil) Az Tehlikeli 



46.73.22 İnşaatlarda izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin toptan ticareti (rulolar 
halinde cam yünü, taş yünü, bitüm esaslı malzemeler, vb.) Az Tehlikeli 



46.73.23 Masif, lamine ve laminant parke toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.73.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticareti 



(merdiven, korkuluk, plastik depolar, seramik borular vb. dahil) Tehlikeli 
46.74 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti   
46.74.01 Hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri toptan ticareti (çivi, raptiye, vida, 



adi metalden kilit, menteşe, bağlantı parçası, çekiç, testere, pense, tornavida, 
takım tezgahı uçları, çengel, halka, perçin, vb.) Az Tehlikeli 



46.74.03 Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi toptan ticareti (lavabo musluğu, 
vana, valf, tıkaç, t-parçaları, bağlantılar, vb.) (kombiler ve radyatörler hariç) Az Tehlikeli 



46.74.04 Demirden veya çelikten merkezi ısıtma radyatörleri, merkezi ısıtma kazanları 
(kombiler dahil) ile bunların parçalarının toptan ticareti (buhar jeneratörleri ve 
kızgın su üreten kazanlar hariç) Az Tehlikeli 



46.74.05 Demir veya çelikten dikenli tel, bakır veya alüminyumdan örgülü tel, kablo, 
örme şerit ve benzerleri (elektrik yalıtımı olanlar hariç), demir, çelik veya bakır 
tellerden mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve çit toptan ticareti Az Tehlikeli 



46.74.06 Metal rezervuar, tank, fıçı ve benzeri konteyner toptan ticareti, kapasitesi > 300 
litre olanlar (merkezi ısıtma amaçlı olanlar ile mekanik veya termal ekipmanlı 
olanlar hariç) Az Tehlikeli 



46.74.07 Tarım ve ormancılık alet ve malzemeleri toptan ticareti (balta, kazma, orak, 
tırpan, vb. dahil, tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar hariç) Az Tehlikeli 



46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti   
46.75.01 Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal 



yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, 
esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi 
gazları vb.) Çok Tehlikeli 



46.75.02 Suni gübrelerin toptan ticareti (gübre mineralleri, gübre ve azot bileşikleri ve 
turba ile amonyum sülfat, amonyum nitrat, sodyum nitrat, potasyum nitrat vb. 
dahil, nitrik asit, sülfonitrik asit ve amonyak hariç) Az Tehlikeli 



46.75.03 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret) Çok Tehlikeli 
46.75.04 Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, 



dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini 
düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler) Tehlikeli 



46.75.05 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (açık alanda yapılan ticaret) Az Tehlikeli 
46.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti   
46.76.01 Tekstil elyafı toptan ticareti (bükülmemiş ham ipek, yün, hayvan kılı, 



kardelenmiş veya taranmış pamuk, vb.) Az Tehlikeli 
46.76.02 Dökme halde kağıt ve mukavva toptan ticareti (dökme gazete kağıdı, sigara 



kağıdı, mukavva, karbon kağıdı, tuvalet kağıdı, peçete, vb.) Az Tehlikeli 
46.76.03 İşlenmemiş inci, değerli ve yarı değerli taşların toptan ticareti (sanayi tipi 



elmaslar hariç) Az Tehlikeli 
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46.76.04 Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, 



akrilik, vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar) Az Tehlikeli 
46.76.05 Sanayide kullanım amaçlı plastik poşet, çanta, torba, çuval, vb. ambalaj 



malzemelerinin toptan ticareti Az Tehlikeli 
46.76.90 Başka yerde sınıflandırılmamış ara ürün (tarım hariç) toptan ticareti (korindon, 



lastik kord bezi, teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri (hortum, konveyör bandı, 
elek bezi), plastik veya kauçuk levha ve boru, sanayi elması, gıda dışı buz, vb.) Az Tehlikeli 



46.77 Atık ve hurda toptan ticareti   
46.77.01 Atık ve hurda toptan ticareti (metal olanlar) (kağıt, cam, plastik vb. ikincil 



hammaddeler hariç) Tehlikeli 
46.77.02 Atık ve hurda toptan ticareti (kağıt, cam, plastik vb. olanlar) (metal olanlar 



hariç) Tehlikeli 
46.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret   
46.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret   
46.90.01 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret (çeşitli malların 



toptan satışı) (bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret hariç) Az Tehlikeli 
46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan 



ticaret (çeşitli malların toptan satışı) Az Tehlikeli 
47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)   
47.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret   
47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün 



ağırlıklı perakende ticaret   
47.11.01 Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis 



edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) Az Tehlikeli 
47.11.02 Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala 



tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende 
ticaret) Az Tehlikeli 



47.11.03 Bys. belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün 
ağırlıklı perakende ticaret (tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil) Az Tehlikeli 



47.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende 
ticaret   



47.19.01 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret 
(giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. 
reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar)) Az Tehlikeli 



47.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün 
perakende ticareti   



47.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende 
ticareti   



47.21.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda taze sebze ve meyve perakende 
ticareti (manav ürünleri ile kültür mantarı dahil) Az Tehlikeli 



47.21.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş ve korunmuş meyve ve 
sebzelerin perakende ticareti (turşular ile dondurulmuş, salamura edilmiş, 
konserve ve kurutulmuş sebze ve meyveler vb. dahil, baklagil, zeytin ve 
kuruyemiş hariç) Az Tehlikeli 



47.21.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda zeytin perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.21.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuru bakliyat ürünleri perakende 



ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.) Az Tehlikeli 
47.21.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuruyemiş perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin 



perakende ticareti   
47.22.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av Tehlikeli 
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ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil) 



47.22.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et ürünleri perakende ticareti (sosis, 
salam, sucuk, pastırma vb.) Az Tehlikeli 



47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve 
yumuşakçaların perakende ticareti   



47.23.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve 
yumuşakçaların perakende ticareti (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş 
olanlar ile balık filetosu gibi bunlardan yapılan ürünler dahil) Az Tehlikeli 



47.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu 
mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti   



47.24.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ekmek, pasta ve unlu mamullerin 
perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, dondurma külahı vb.) Az Tehlikeli 



47.24.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çikolata ve şekerleme perakende 
ticareti (bonbon şekeri, akide şekeri, lokum, helva vb. dahil, dondurma hariç) Az Tehlikeli 



47.24.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda dondurma, aromalı yenilebilir buzlar 
vb. perakende ticareti (pastanelerde verilen hizmetler hariç) Az Tehlikeli 



47.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende 
ticareti   



47.25.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alkollü ve alkolsüz içeceklerin 
perakende ticareti (rakı, bira gibi alkollü içkiler ile meyve suyu, şıra, şalgam 
suyu, gazlı içecekler vb. dahil, içme suyu hariç) Az Tehlikeli 



47.25.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda içme suyu perakende ticareti 
(şişelendirilmiş veya damacanaya konulmuş olanlar dahil, şebeke suyu hariç) Az Tehlikeli 



47.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende 
ticareti   



47.26.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tütün ve tütün ürünleri perakende 
ticareti (nargile tütünü, pipo tütünü, sigara, puro, vb.) Az Tehlikeli 



47.26.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda pipo, nargile, sigara ağızlığı, vb. 
perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin 
perakende ticareti   



47.29.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.29.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda toz, kesme ve kristal şeker 



perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.29.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çay, kahve, kakao ve baharat 



perakende ticareti (bitki çayları dahil) Az Tehlikeli 
47.29.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yenilebilir katı ve sıvı yağların 



perakende ticareti (yemeklik yağ dahil) Az Tehlikeli 
47.29.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, un ve zahire ürünleri 



perakende ticareti (bulgur, pirinç, mısır, vb.) Az Tehlikeli 
47.29.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yumurta perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.29.12 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda homojenize gıda müstahzarları ve 



diyetetik ürünlerin perakende ticareti (glüten içermeyen gıda maddeleri, 
sodyum içermeyen tuzlar vb. ile besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu 
gıdaları vb.) Az Tehlikeli 



47.29.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer 
gıda ürünlerinin perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, 
pekmez, reçel, fındık ezmesi, makarna, bal, ev hayvanı yemleri vb.) Az Tehlikeli 



47.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende 
ticareti   



47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende 
ticareti   
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47.30.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet 



yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti Çok Tehlikeli 
47.30.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtları için yağlama 



ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti (madeni yağ, antifriz vb.) Az Tehlikeli 
47.4 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi 



(ICT) teçhizatının perakende ticareti   
47.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre 



donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti   
47.41.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının 



ve yazılımların perakende ticareti (video oyun konsolları dahil) Az Tehlikeli 
47.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının 



perakende ticareti   
47.42.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının 



perakende ticareti (telefon, cep telefonu, faks vb.) Az Tehlikeli 
47.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının 



perakende ticareti   
47.43.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının ve 



bunların parçalarının perakende ticareti (radyo, televizyon, müzik seti, teyp, 
DVD oynatıcı, mp3 çalar, vb.) Az Tehlikeli 



47.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende 
ticareti   



47.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende 
ticareti   



47.51.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kumaş perakende ticareti 
(manifatura ürünleri dahil) Az Tehlikeli 



47.51.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tuhafiye ürünleri perakende ticareti 
(iğne, dikiş ipliği, orlon, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, gipür vb.) Az Tehlikeli 



47.51.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda goblen veya nakış yapımı için temel 
materyallerin perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.51.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil takımları ve 
çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları perakende ticareti (çarşaf, yatak 
takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar 
vb.) Az Tehlikeli 



47.51.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer tekstil ürünleri perakende 
ticareti (tuhafiye ürünleri ve dikiş ipliği hariç diğer iplikler, gazlı dokumalar, gaz 
lambası fitili, araba örtüleri vb.) Az Tehlikeli 



47.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam 
perakende ticareti   



47.52.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento, alçı, harç, kireç, tuğla, 
kiremit, briket, taş, kum, çakıl vb. inşaat malzemeleri perakende ticareti Tehlikeli 



47.52.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el 
aletleri perakende ticareti (çivi, vida, kilit, menteşe, çekiç, testere, pense, 
tornavida, takım tezgahı uçları, perçin, vb.) (tarım ve bahçecilik el aletleri dahil) Az Tehlikeli 



47.52.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda boya, vernik ve lak perakende 
ticareti Tehlikeli 



47.52.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda düz cam perakende ticareti 
(pencere camı, cam ayna, emniyet camı, temperli düz cam, çok katlı yalıtım 
camları, camdan döşeme blokları, cam tuğlalar vb.) Az Tehlikeli 



47.52.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda metalden kapı, pencere ve bunların 
kasaları ile kapı eşiklerinin perakende ticareti (çelik kapı dahil) Az Tehlikeli 



47.52.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı 
malzemesi perakende ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç, t-parçaları, 
bağlantılar, vb. dahil) (kombiler ve radyatörler hariç) Az Tehlikeli 
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47.52.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastik kapı, pencere ve bunların 



kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eşyaların 
perakende ticareti (PVC olanlar dahil) Az Tehlikeli 



47.52.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ağacın ilk işlenmesinden elde edilen 
ürünlerin perakende ticareti (kereste, ağaç talaşı ve yongası, kontrplak, yonga 
ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, 
vb.) Tehlikeli 



47.52.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda banyo küveti, lavabo, klozet kapağı, 
tuvalet taşı ve rezervuarı ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin 
perakende ticareti (seramik, cam, mermerit, plastik, demir, çelik, bakır vb. dahil, 
mermer hariç) Az Tehlikeli 



47.52.13 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demir/çelikten bar ve çubukların, 
profillerin, tüp ve boruların perakende ticareti Tehlikeli 



47.52.15 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demirden veya çelikten merkezi 
ısıtma radyatörleri, merkezi ısıtma kazanları (kombiler dahil) ile bunların 
parçalarının perakende ticareti (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar 
hariç) Az Tehlikeli 



47.52.16 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çim biçme ve bahçe ekipmanları 
perakende ticareti (kar küreyiciler dahil) (tarım ve bahçecilikte kullanılan el 
aletleri hariç) Az Tehlikeli 



47.52.17 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ahşap kapı, pencere ve bunların 
kasaları ile kapı eşiklerinin perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.52.18 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda prefabrik yapılar ve yapı 
elemanlarının perakende ticareti (metalden, betondan, plastikten, ahşaptan 
vb.) Tehlikeli 



47.52.19 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş mermer, traverten, 
kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin perakende ticareti 
(levha halinde olanlar ile mermer lavabo vb. sıhhi ürünler dahil) Az Tehlikeli 



47.52.20 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alçı ve alçı esaslı bileşenlerden 
inşaat amaçlı ürünlerin perakende ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.) Az Tehlikeli 



47.52.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten inşaat amaçlı levhalar, 
folyolar, şeritler ve borular ile asfalt vb. malzemeden çatı kaplama ürünlerinin 
perakende ticareti (inşaat için naylon örtü, shıngle, mantolama amaçlı strafor 
vb. dahil) Az Tehlikeli 



47.52.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda masif, lamine ve laminant parke 
perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.52.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış 
inşaat malzemesi perakende ticareti (ev tipi lehim ve kaynak makinesi, 
merdiven, korkuluk, metal veya plastik depo, seramik boru vb. dahil) Az Tehlikeli 



47.53 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer 
kaplamalarının perakende ticareti   



47.53.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perde, iç stor, perde veya yatak 
saçağı ve farbelası perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.53.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim ve diğer tekstil yer 
döşemeleri perakende ticareti (keçeden olanlar dahil) Az Tehlikeli 



47.53.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda duvar kağıdı, tekstil duvar 
kaplamaları, kauçuk yer döşemeleri ve paspaslar ile plastik zemin, duvar veya 
tavan kaplamaları perakende ticareti (linolyum gibi elastiki zemin kaplamaları, 
marley, vb. dahil) Az Tehlikeli 



47.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin 
perakende ticareti   



47.54.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli küçük ev 
aleti perakende ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, Az Tehlikeli 
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davlumbaz, tost makinesi, mutfak robotu, vb.) (radyo, televizyon ve fotoğrafçılık 
ürünleri hariç) 



47.54.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanım amaçlı elektrik tesisat 
malzemesi perakende ticareti (transformatör, sigorta, röle, pil ve batarya, 
elektrik akümülatörü, koaksiyel kablo, elektrik iletkenleri, anahtar, duy, bys. fiş, 
priz, vb.) Az Tehlikeli 



47.54.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. elektrikli ev aletleri perakende 
ticareti (ev tipi hırsız ve yangın alarmı, tıraş, dikiş, dokuma ve örgü makinesi, 
fırın, soba, radyatör, vb.) (radyo, TV ve fotoğrafçılık ürünleri hariç) Az Tehlikeli 



47.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı 
ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti   



47.59.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli olmayan ev aletleri ile çatal 
bıçak takımı, tabak-çanak, cam eşya, porselen ve çömlek ürünleri gibi 
züccaciye ürünlerinin perakende ticareti (metal tabak-çanak hariç) Az Tehlikeli 



47.59.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda aydınlatma teçhizatı perakende 
ticareti (lambalar, aydınlatma armatürleri, avize, abajur, ışıklı tabela, portatif 
elektrik lambaları vb.) (elektrik malzemeleri hariç) Az Tehlikeli 



47.59.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev mobilyalarının ve aksesuarlarının 
perakende ticareti (baza, somya, karyola dahil, hasır ve sepetçi söğüdü gibi 
malzemelerden olanlar hariç) Az Tehlikeli 



47.59.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ahşap, mantar ve hasır eşyaların 
perakende ticareti (ahşap sofra ve mutfak eşyaları, ahşap çerçeveler, sepetçi 
ürünleri, mücevher vb. için ahşap kutular, ahşap biblolar, mantar ürünler, hasır 
vb.) Az Tehlikeli 



47.59.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik aletleri ve müzik partisyonu 
(nota kağıdı) perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.59.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda metal sofra ve mutfak eşyası 
perakende ticareti (düdüklü tencere, tencere, cezve, çanak vb. dahil, bakır 
olanlar ile çatal-bıçak takımı hariç) Az Tehlikeli 



47.59.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten sofra, mutfak, tuvalet ve 
diğer ev eşyalarının perakende ticareti (plastikten tabak, bardak, torba, kutu, 
şişe, matara, makara, bobin, mobilya parçaları, vb. dahil) Az Tehlikeli 



47.59.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro mobilyaları ve aksesuarlarının 
perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.59.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bakır eşya, bakır sofra ve mutfak 
eşyası perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.59.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bahçe mobilyalarının perakende 
ticareti Az Tehlikeli 



47.59.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yatak perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.59.12 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kağıt veya mukavvadan tuvalet 



kağıdı, kağıt mendil, kağıt havlular, kağıt masa örtüsü ve peçeteler ile kağıt 
veya mukavvadan tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin perakende 
ticareti Az Tehlikeli 



47.59.13 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektriksiz hava ısıtıcıları veya sıcak 
hava dağıtıcılarının perakende ticareti (soba, kuzine vb. ile parçaları) Az Tehlikeli 



47.59.14 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektriksiz fırın ve ocaklar ile şofben 
ve termosifon gibi su ısıtıcıları vb.lerinin perakende ticareti (gaz, sıvı veya katı 
yakıtlı) Az Tehlikeli 



47.59.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer ev eşyalarının perakende 
ticareti (ev tipi tartı ve basküller, güneş ve bahçe şemsiyeleri, ev tipi çakmaklar 
ile ev temizliği için süpürge ve fırçalar, ev tipi metal kutu, kasa ve çerçeveler, 
vb.) Az Tehlikeli 
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47.6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının 



perakende ticareti   
47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti   
47.61.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, 



ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.) Az Tehlikeli 
47.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye 



ürünlerinin perakende ticareti   
47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende 



ticareti Az Tehlikeli 
47.62.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazete ve dergilerin perakende 



ticareti Az Tehlikeli 
47.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının 



perakende ticareti   
47.63.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının 



perakende ticareti (dolu ses, müzik ve video kasetleri, CD/DVD vb. ürünler ile 
boş olanlar dahil) Az Tehlikeli 



47.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin 
perakende ticareti   



47.64.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. avcılık ve balıkçılık teçhizatı ile 
malzemelerinin perakende ticareti (sportif/avcılık amaçlı tüfekler ve 
mühimmatları ile olta çubuğu, iğnesi ve mantarları ile yapma balıklar, yapma 
kuşlar, vb.) Tehlikeli 



47.64.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu taşıtlar dışındaki eğlence ve 
spor amaçlı taşıtların perakende ticareti (tekne, yelkenli, kano, kayık, bot, 
balon, zeplin, vb. ile deniz taşıtları için dıştan takmalı motorlar dahil) Az Tehlikeli 



47.64.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kamp malzemeleri perakende 
ticareti (çadır ve uyku tulumları dahil) Az Tehlikeli 



47.64.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bisiklet perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.64.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor ayakkabısı perakende ticareti 



(kayak botları dahil) Az Tehlikeli 
47.64.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda jimnastik ve atletizm eşya ve 



ekipmanları ile form tutma merkezlerine ait eşya ve ekipmanların perakende 
ticareti (halter, yürüme bantları, vb.) Az Tehlikeli 



47.64.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer spor malzemelerinin 
perakende ticareti (paraşütler, rotoşütler, cankurtaran yelekleri, cankurtaran 
simitleri, spor amaçlı ip ve urganlar, binicilik kamçıları, kayak ve patenler vb.) Az Tehlikeli 



47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların 
perakende ticareti   



47.65.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyun ve oyuncakların perakende 
ticareti (her türlü materyalden yapılmış bebek, oyun kağıdı, havai fişek, jetonla 
çalışan diğer oyun makineleri, sihirbazlık veya şaka malzemeleri, vb.) Az Tehlikeli 



47.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende 
ticareti   



47.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende 
ticareti   



47.71.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası 
perakende ticareti (bebek iç giyim eşyaları dahil) Az Tehlikeli 



47.71.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giysi aksesuarları perakende ticareti 
(eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, 
baston, vb. (güneş şemsiyeleri hariç)) Az Tehlikeli 



47.71.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kürklü deriden giyim eşyalarının 
perakende ticareti (işlenmiş kürklü deriler dahil) Az Tehlikeli 
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47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı 



(palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından 
veya örgü ve tığ işi)) Az Tehlikeli 



47.71.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iç giyim ve çorap perakende ticareti 
(gömlek, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöşambır, kombinezon, iç etek, 
jüpon, sabahlık, atlet, fanila, sütyen, korse, tişört, külotlu çorap, tayt, vb.) Az Tehlikeli 



47.71.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda deri veya deri bileşimli giyim eşyası 
perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.71.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süveter, kazak, hırka, yelek ve 
benzeri eşyaların perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.71.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iş giysisi perakende ticareti 
(endüstriyel ve mesleki pantolonlar, bahçıvan tipi iş tulumları, binici/külot 
pantolonları, şortlar, takımlar, ceketler ve blazerler, vb.) Az Tehlikeli 



47.71.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış giysiler ve 
aksesuarlarının perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.71.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor giysisi perakende ticareti 
(eşofman, mayo, kayak giysisi, dağcılık kıyafetleri, vb) Az Tehlikeli 



47.71.12 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gelinlik perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.71.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. giyim eşyası perakende ticareti 



(plastikten, vulkanize kauçuktan, kağıttan, dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş 
veya kaplanmış tekstil kumaşından giysiler) Az Tehlikeli 



47.72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların 
perakende ticareti   



47.72.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende 
ticareti (kavafiye dahil, spor ayakkabıları ile tamamı tekstilden olanlar hariç) Az Tehlikeli 



47.72.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bavul, el çantası ve diğer seyahat 
aksesuarlarının perakende ticareti (deriden, deri bileşimlerinden, plastik 
levhadan, tekstil malzemesinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan) Az Tehlikeli 



47.72.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saraciye ürünleri ve koşum takımı 
perakende ticareti (eyer, semer, vb.) Az Tehlikeli 



47.72.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı parçaları perakende 
ticareti (deri, ayakkabı sayası, topuk, topuk yastığı, ayakkabı bağları vb.) Az Tehlikeli 



47.72.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış 
deriden veya deri bileşimlerinden diğer ürünlerin perakende ticareti (deri veya 
deri bileşimli giyim eşyası hariç) Az Tehlikeli 



47.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin 
perakende ticareti   



47.73.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda insan sağlığına yönelik eczacılık 
ürünlerinin perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.73.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hayvan sağlığına yönelik ilaç, aşı, 
vb. ürünlerin perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin 
perakende ticareti   



47.74.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin 
perakende ticareti (gözlük hariç diğer medikal ürünler dahil) Az Tehlikeli 



47.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım 
malzemelerinin perakende ticareti   



47.75.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım 
malzemelerinin perakende ticareti (diş fırçaları, saç fırçaları, elektriksiz tıraş 
makineleri, jilet, ustura, parfümeri ürünleri ve kolonya, doğal sünger, sabun 
dahil) Az Tehlikeli 



47.76 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev 
hayvanları ve ev hayvanları yemleri perakende ticareti   
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47.76.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve 



gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kaplumbağa 
vb., akvaryum, kafes ve kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil) Az Tehlikeli 



47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende 
ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı 
bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.) Az Tehlikeli 



47.76.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre ve zirai kimyasal ürünlerin 
perakende ticareti (turba, kimyasal gübreler, hayvansal veya bitkisel gübreler, 
haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları vb.) Tehlikeli 



47.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende 
ticareti   



47.77.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallerden 
takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende 
ticareti dahil, gümüşten olanlar hariç) Az Tehlikeli 



47.77.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gümüş takı, eşya ve mücevherat 
perakende ticareti (gümüşçü ürünleri perakende ticareti) Az Tehlikeli 



47.77.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat (kol, masa, duvar vb. saatler ile 
kronometreler) perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.77.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda doğal inciden veya kültür incisinden 
ürünler ile değerli ya da yarı değerli taşlardan ürünlerin perakende ticareti 
(pırlanta, yakut, zümrüt, safir vb.den yapılan ürünler) Az Tehlikeli 



47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende 
ticareti   



47.78.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda pul ve jeton perakende ticareti (özel 
günlerde çıkarılan pul ve paraların perakende ticareti dahil) Az Tehlikeli 



47.78.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kömür ve yakacak odun perakende 
ticareti Az Tehlikeli 



47.78.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gözlük, kontak lens, gözlük camı vb. 
perakende ticareti (gözlükçülerin hizmetleri) Az Tehlikeli 



47.78.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hediyelik eşyaların, elişi ürünlerin ve 
imitasyon takıların perakende ticareti (sanat eserleri hariç) Az Tehlikeli 



47.78.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda silah ve mühimmat perakende 
ticareti (sportif ve avcılık amaçlı olanlar hariç) Tehlikeli 



47.78.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sanat eserlerinin perakende ticareti 
(ticari sanat galerilerinin hizmetleri ile ressamların, gravürcülerin, 
heykeltıraşların, bestekarların ve diğer sanatçıların orijinal çalışmaları) (antika 
eşyalar hariç) Az Tehlikeli 



47.78.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda optik ve hassas aletlerin perakende 
ticareti (mikroskop, dürbün ve pusula dahil, gözlük camı, fotografik ürünler 
hariç) Az Tehlikeli 



47.78.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro makine ve ekipmanlarının 
perakende ticareti (hesaplama makineleri, daktilolar, fotokopi makineleri, 
tarama ve faks cihazları, çizim masaları vb.) Az Tehlikeli 



47.78.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan fuel oil perakende 
ticareti (dökme olanlar ile müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan 
fuel oil satışı hariç) Tehlikeli 



47.78.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan tüpgaz perakende 
ticareti Çok Tehlikeli 



47.78.15 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda temizlik malzemesi perakende 
ticareti (Arap sabunu, deterjan, yumuşatıcılar, şampuanlar vb. dahil, kişisel 
hijyen için olanlar hariç) Az Tehlikeli 



47.78.16 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yün, tiftik vb. perakende ticareti Az Tehlikeli 
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47.78.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda fotoğrafçılık malzemeleri ve 



aletlerinin perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.78.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yangın söndürücüler ve 



ekipmanlarının perakende ticareti (arabalar için olanlar ve yüksek basınçlı 
olanlar hariç) Az Tehlikeli 



47.78.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile 
mum perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.78.27 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek arabaları ve bunların 
parçalarının perakende ticareti Az Tehlikeli 



47.78.28 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda canlı büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanların perakende ticareti (ev hayvanları hariç) Tehlikeli 



47.78.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda canlı kümes hayvanlarının 
perakende ticareti Tehlikeli 



47.78.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstilden çuval, torba, vb. 
perakende ticareti (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar) Az Tehlikeli 



47.78.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer yeni (kullanılmamış) 
malların perakende ticareti (sentetik sünger dahil) Az Tehlikeli 



47.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret   
47.79.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda antika perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.79.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların perakende ticareti 



(sahafların faaliyetleri) Az Tehlikeli 
47.79.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış mobilya, elektrikli ve 



elektronik ev eşyası perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.79.05 Kullanılmış malların müzayede salonları vasıtasıyla perakende ticareti Az Tehlikeli 
47.79.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ikinci el eşya perakende 



ticareti (ikinci el motorlu kara taşıtları ve motosiklet parçaları ile giysi hariç) Az Tehlikeli 
47.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret   
47.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri 



perakende ticareti   
47.81.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla alkollü ve alkolsüz içecek perakende 



ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve (taze veya işlenmiş) 



perakende ticareti (zeytin dahil, seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.03 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla et ve et ürünleri (sucuk, salam, pastırma, 



kümes hayvanı eti, vb.) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.04 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yumurta perakende ticareti (seyyar 



satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yenilebilir katı ve sıvı yağ perakende 



ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.06 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sigara, tütün vb. perakende ticareti 



(seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.07 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla süt ve süt ürünleri perakende ticareti 



(seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.08 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla balık ve diğer su ürünleri perakende 



ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende 



ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla fırın ürünleri perakende ticareti (seyyar 



satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.11 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti (seyyar 



satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.81.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri perakende ticareti Az Tehlikeli 
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(bal, un, tahıl, pirinç, bakliyat, vb. dahil, seyyar satıcılar hariç) 



47.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı 
perakende ticareti   



47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, 
giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 



47.82.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tuhafiye, manifatura ve mefruşat ürünleri 
perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 



47.89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti   
47.89.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla ev ve büro mobilyaları (ağaç, metal, vb.) 



perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla cam, ayna perakende ticareti (seyyar 



satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.03 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçük baş hayvan 



perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Tehlikeli 
47.89.04 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çiçek, bitki ve bitki tohumu (çiçek toprağı 



ve saksıları dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik 



malzemeleri ile el aletleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.06 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla ev hayvanları ve yemleri perakende 



ticareti (muhabbet kuşu, kedi, köpek vb.) (seyyar satıcılar hariç) Tehlikeli 
47.89.07 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla fotoğrafçılık malzemeleri perakende 



ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.08 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, turistik ve 



hediyelik eşya perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kişisel bakım ürünleri ve kozmetik 



ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla mutfak eşyaları ile banyo ve tuvalette 



kullanılan eşyaların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.11 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla spor malzemeleri, av ve kamp 



malzemeleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.12 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla temizlik ürünleri ve malzemeleri 



perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.14 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı kümes hayvanı perakende ticareti 



(seyyar satıcılar hariç) Tehlikeli 
47.89.15 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kitap perakende ticareti (seyyar satıcılar 



hariç) Az Tehlikeli 
47.89.16 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla oyun ve oyuncak perakende ticareti 



(seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.17 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla müzik ve video kaset, CD ve DVD'leri 



perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.18 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla halı, kilim, vb. perakende ticareti (seyyar 



satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.89.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla bys. diğer malların perakende ticareti 



(seyyar satıcılar hariç) Az Tehlikeli 
47.9 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret   
47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret   
47.91.14 Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Az Tehlikeli 
47.99 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende 



ticaret   
47.99.10 Otomatik satış makineleri ile yapılan perakende ticaret Az Tehlikeli 
47.99.11 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak 



veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar) (seyyar satıcılar Az Tehlikeli 
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dahil, motorlu araçlarla yapılanlar hariç) 



47.99.12 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan 
doğrudan yakıt satışı (kalorifer yakıtı, yakacak odun, vb.) Tehlikeli 



47.99.13 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında motorlu araçlarla çeşitli malların perakende 
ticareti Az Tehlikeli 
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H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA   
49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı   
49.1 Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı   
49.10 Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı   
49.10.01 Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı Az Tehlikeli 
49.2 Demir yolu ile yük taşımacılığı   
49.20 Demir yolu ile yük taşımacılığı   
49.20.01 Demir yolu ile şehirler arası ve şehiriçi yük taşımacılığı (donmuş ürünlerin, 



petrol ürünlerinin, dökme sıvı ve gazların, kuru yüklerin, vb. taşınması) Tehlikeli 
49.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı   
49.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı   
49.31.01 Demir yolu, metro, tramvay, vb. ile şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (şehir 



içi ve banliyö taşımacılığının parçası olan füniküler, teleferik, vb. dahil) Az Tehlikeli 
49.31.04 Halk otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı Az Tehlikeli 
49.31.05 Belediye otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belediyenin 



sağladığı havaalanı otobüsü dahil) Az Tehlikeli 
49.31.06 Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belirlenmiş 



güzergahlarda) Az Tehlikeli 
49.31.90 Kara yolu taşımacılığı ile yapılan diğer şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı 



(troleybüs, vb. dahil, halk otobüsü, minibüs, belediye otobüsü ile havaalanı 
otobüsü hariç) (belirlenmiş güzergahlarda) Az Tehlikeli 



49.32 Taksi taşımacılığı   
49.32.01 Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç) Az Tehlikeli 
49.32.02 Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dahil, minibüs, 



otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti Az Tehlikeli 
49.39 Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu 



taşımacılığı   
49.39.01 Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs ve 



tramvay, şehirler arası personel ve okul servisleri, vb. dahil, şehir içi ve şehirler 
arası havaalanı servisleri ile şehir içi havaalanı otobüsleri hariç) Az Tehlikeli 



49.39.02 Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı Az Tehlikeli 
49.39.03 Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup 



taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.) Az Tehlikeli 
49.39.04 Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı Az Tehlikeli 
49.39.06 Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama (belirlenmemiş güzergahlar 



için) ile geziler için kara yolu yolcu taşımacılığı (şehir turu otobüsleri, gezi 
otobüsü, vb. dahil) Az Tehlikeli 



49.39.08 İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ile 
yolcu taşımacılığı (fayton, bisiklet, vb. ile yolcu taşımacılığı) Az Tehlikeli 



49.39.90 Kablolu trenler (füniküler), teleferikler ve telesiyejler (şehir içi, banliyö veya 
metropol transit sistemlerin parçası olanlar hariç) ve diğer şoförlü taşıtlarla 
başka yerde sınıflandırılmamış kara yolu yolcu taşımacılığı Tehlikeli 



49.4 Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri   
49.41 Kara yolu ile yük taşımacılığı   
49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol 



ürünleri hariç) Tehlikeli 
49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve 



petrol ürünleri hariç) Tehlikeli 
49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve 



petrol ürünleri hariç) Tehlikeli 
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49.41.05 Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, 



vahşi hayvanlar vb.) Tehlikeli 
49.41.06 Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının kiralanması Az Tehlikeli 
49.41.07 Karayolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı 



(tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı) Az Tehlikeli 
49.41.08 Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler 



vb.) Çok Tehlikeli 
49.41.09 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal 



ürünler vb.) Çok Tehlikeli 
49.41.10 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal 



ürünler vb.) Çok Tehlikeli 
49.41.90 Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı 



hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç) Tehlikeli 
49.42 Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri   
49.42.01 Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.) Tehlikeli 
49.5 Boru hattı taşımacılığı   
49.50 Boru hattı taşımacılığı   
49.50.01 Boru hattı ile ham petrol, rafine petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı Çok Tehlikeli 
49.50.03 Boru hattı pompa istasyonlarını işletme hizmetleri Çok Tehlikeli 
49.50.04 Boru hattı ile doğalgaz taşımacılığı Çok Tehlikeli 
49.50.90 Boru hattı ile diğer malların taşımacılığı (kömür çamuru, kimyasal ürünler, vb.) Çok Tehlikeli 
50 Su yolu taşımacılığı   
50.1 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı   
50.10 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı   
50.10.12 Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte 



kiralanması (gezinti tekneleri dahil) Tehlikeli 
50.10.13 Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle 



taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dahil, uluslararası denizler ile göl ve 
nehirlerde yapılanlar hariç) Tehlikeli 



50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği Az Tehlikeli 
50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat 



işletmeciliği hariç) Tehlikeli 
50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması Tehlikeli 
50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil) Tehlikeli 
50.2 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı   
50.20 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı   
50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker 



gemilerle taşınması (gazlar hariç) Çok Tehlikeli 
50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) Tehlikeli 
50.20.19 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) 



(mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç) Tehlikeli 
50.20.20 Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların 



taşınması Tehlikeli 
50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner 



gemileriyle taşınması Tehlikeli 
50.20.22 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin 



mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç) Tehlikeli 
50.20.23 Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham 



petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) Tehlikeli 
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50.20.24 Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması Çok Tehlikeli 
50.20.25 Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker 



gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç) Çok Tehlikeli 
50.20.26 Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç 



sular hariç) Tehlikeli 
50.20.27 Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların 



taşınması (iç sular hariç) Tehlikeli 
50.20.28 Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner 



gemileriyle taşınması (iç sular hariç) Tehlikeli 
50.20.29 Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol 



ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) Tehlikeli 
50.20.30 Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç) Çok Tehlikeli 
50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı Tehlikeli 
50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç) Tehlikeli 
50.3 İç sularda yolcu taşımacılığı   
50.30 İç sularda yolcu taşımacılığı   
50.30.08 İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti 



amaçlı olanlar dahil) Tehlikeli 
50.30.09 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte 



kiralanması Tehlikeli 
50.4 İç sularda yük taşımacılığı   
50.40 İç sularda yük taşımacılığı   
50.40.05 İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) Tehlikeli 
50.40.07 İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması 



hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.) Tehlikeli 
50.40.08 İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların 



vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.) Tehlikeli 
51 Hava yolu taşımacılığı   
51.1 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı   
51.10 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı   
51.10.01 Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar) Tehlikeli 
51.10.02 Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) 



(hava taksi taşımacılığı dahil) Tehlikeli 
51.10.03 Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması Tehlikeli 
51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı   
51.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı   
51.21.17 Hava yolu ile yük taşımacılığı Tehlikeli 
51.22 Uzay taşımacılığı   
51.22.02 Uzay taşımacılığı (uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması, yük ve yolcuların 



uzaya taşınması) Çok Tehlikeli 
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler   
52.1 Depolama ve ambarlama   
52.10 Depolama ve ambarlama   
52.10.02 Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil 



dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama) Tehlikeli 
52.10.03 Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi 



vb.) Tehlikeli 
52.10.04 Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk 



faaliyetleri Çok Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 83 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
52.10.05 Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap, vb. dahil, petrol, 



petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. hariç) Tehlikeli 
52.10.90 Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, 



kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç) Tehlikeli 
52.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler   
52.21 Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri   
52.21.04 Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı 



faaliyetleri Tehlikeli 
52.21.05 Demir yolu taşımacılığını destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme 



hizmetleri, manevra ve makas değiştirme hizmetleri, demir yolu terminal 
hizmetleri vb. dahil, emanetçilik hariç) Az Tehlikeli 



52.21.06 Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında 
yapılanlar dahil) Az Tehlikeli 



52.21.07 Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması 
dahil) Az Tehlikeli 



52.21.08 Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği Az Tehlikeli 
52.21.09 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri Az Tehlikeli 
52.21.10 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının 



işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç) Az Tehlikeli 
52.21.12 Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması Çok Tehlikeli 
52.21.13 Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.21.90 Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği 



dahil) Az Tehlikeli 
52.22 Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri   
52.22.06 Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi 



(limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin 
vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) Tehlikeli 



52.22.07 Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak deniz feneri, fener dubası, fener 
gemisi, şamandıra, kanal işaretleri vb. seyir yardımcıları ile verilen hizmet 
faaliyetleri Az Tehlikeli 



52.22.08 Deniz ve kıyı suları ile iç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri 
(geminin havuzlanması ve havuzdan çıkarılması dahil) Tehlikeli 



52.22.10 Deniz ve kıyı suları ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri 
(zor durumdaki gemilerin çekilmesi, bu gemilerin ve kargolarının kurtarılması 
vb.) Tehlikeli 



52.22.90 Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler Tehlikeli 
52.23 Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri   
52.23.03 Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri 



hariç) Tehlikeli 
52.23.04 Havaalanı işletmeciliği (uçak pisti işletme hizmetleri ve hava yolu yolcu 



terminali hizmetleri dahil, havaalanı yer hizmetleri hariç) Az Tehlikeli 
52.23.06 Hava trafik kontrol hizmetleri (havaalanında yer alan kule ve radar istasyonları 



tarafından sağlanan hizmetler dahil) Tehlikeli 
52.23.07 Uzay taşımacılığını destekleyici hizmetler Çok Tehlikeli 
52.23.90 Hava taşımacılığını destekleyici diğer faaliyetler (havaalanlarında yangın 



söndürme ve yangın önleme faaliyetleri, hava taşıtlarının çekilmesi, vb.) Çok Tehlikeli 
52.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri   
52.24.08 Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri 



(konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil) Tehlikeli 
52.24.09 Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri Tehlikeli 
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52.24.10 Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri Tehlikeli 
52.24.11 Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri Tehlikeli 
52.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler   
52.29.01 Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.02 Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.03 Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.04 Gümrük komisyoncularının faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.05 Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.) Az Tehlikeli 
52.29.06 Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.07 Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.09 Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği Az Tehlikeli 
52.29.11 Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi Az Tehlikeli 
52.29.13 Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.14 Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.15 Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.16 Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune 



alınması, incelenmesi vb. faaliyetler Az Tehlikeli 
52.29.17 Yük taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.18 Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
52.29.90 Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, 



malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. 
yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. 
dahil) Tehlikeli 



53 Posta ve kurye faaliyetleri   
53.1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri   
53.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri   
53.10.01 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri (kargo ve kurye 



şirketlerinin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 
53.2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri   
53.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri   
53.20.08 Gıda, mobilya vb. satın alınan şeylere ilişkin evlere dağıtım faaliyetleri (şehir içi 



yük taşımacılığı ve evden eve nakliyat vb. hariç) Tehlikeli 
53.20.09 Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yapılanlar dahil, evrensel hizmet 



yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 
53.20.10 Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve 



dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında 
postacılık faaliyetleri hariç) Tehlikeli 
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I KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ   
55 Konaklama   
55.1 Oteller ve benzeri konaklama yerleri   
55.10 Oteller ve benzeri konaklama yerleri   
55.10.02 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma 



hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti 
vermeyenler ile devre mülkler hariç) Az Tehlikeli 



55.10.05 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma 
hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti 
verenler ile devre mülkler hariç) Az Tehlikeli 



55.2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri   
55.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri   
55.20.01 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil 



evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak 
yapma hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 



55.20.03 Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak 
konaklama faaliyetleri Az Tehlikeli 



55.20.04 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri Az Tehlikeli 
55.3 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park 



hizmetleri   
55.30 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park 



hizmetleri   
55.30.36 Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır 



veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler 
veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık kamplarında konaklama 
hizmetinin sağlanması, vb.) Az Tehlikeli 



55.9 Diğer konaklama yerleri   
55.90 Diğer konaklama yerleri   
55.90.01 Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan 



konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç) Az Tehlikeli 
55.90.02 Misafirhaneler, ordu evi, polis evi ve öğretmen evleri ile eğitim ve dinlenme 



tesisleri gibi konaklama yerlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
55.90.03 Diğer konaklama yerlerinin faaliyetleri (başka bir birim tarafından işletildiğinde 



yataklı vagonlar, vb. dahil, misafirhaneler, öğretmen evi, vb. hariç) Az Tehlikeli 
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri   
56.1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri   
56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri   
56.10.01 Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut-pilav, 



piyaz, dondurma, vb. ile kayıklarda yapılanlar dahil) Az Tehlikeli 
56.10.02 Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli 
56.10.03 Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar 



olanlar hariç) Az Tehlikeli 
56.10.04 Dondurmacıların faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli 
56.10.05 Oturacak yeri olmayan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.), al 



götür tesisleri ve benzerleri tarafından sağlanan diğer yemek hazırlama ve 
sunum faaliyetleri Az Tehlikeli 



56.10.06 Döner, lahmacun ve pidecilik faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar 
hariç) Az Tehlikeli 



56.10.07 Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self Az Tehlikeli 
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servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar 
olanlar hariç) 



56.10.08 Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi 
sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin 
faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli 



56.10.09 Pastanelerin ve tatlıcıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar 
hariç) Az Tehlikeli 



56.10.10 Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, 
imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) Az Tehlikeli 



56.10.14 Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran işletmeciliği 
(yemekli vagon, vb.) Az Tehlikeli 



56.10.17 Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis 
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar 
hariç) Az Tehlikeli 



56.10.18 Oturacak yeri olan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.) 
tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri Az Tehlikeli 



56.10.19 Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların faaliyetleri Az Tehlikeli 
56.2 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer 



yiyecek hizmetleri faaliyetleri   
56.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri   
56.21.01 Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri Az Tehlikeli 
56.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri   
56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.) Az Tehlikeli 
56.29.03 Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı 



düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri Az Tehlikeli 
56.29.90 Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, 



üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dahil, özel günlerde hizmet 
verenler hariç) Az Tehlikeli 



56.3 İçecek sunum hizmetleri   
56.30 İçecek sunum hizmetleri   
56.30.02 Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları ve 



çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti Az Tehlikeli 
56.30.03 Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz) Az Tehlikeli 
56.30.04 Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) Tehlikeli  
56.30.05 Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları, vb. yerlerde içecek 



sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) Tehlikeli 
56.30.06 Trenlerde ve gemilerde işletilen barların faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) Az Tehlikeli 
56.30.08 Boza, şalgam ve sahlep sunum faaliyeti Az Tehlikeli 
56.30.90 Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri Az Tehlikeli 
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J BİLGİ VE İLETİŞİM   
58 Yayımcılık faaliyetleri   
58.1 Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımcılık faaliyetleri   
58.11 Kitap yayımı   
58.11.01 Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders 



kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç) Az Tehlikeli 
58.11.03 Çocuk kitaplarının yayımlanması Az Tehlikeli 
58.11.04 Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması (sözlük, atlas, 



grafikler, haritalar vb. dahil) Az Tehlikeli 
58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması   
58.12.01 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması (telefon rehberleri, iş ve 



ticaret rehberleri, belediye ve şehir rehberleri, vb.) Az Tehlikeli 
58.13 Gazetelerin yayımlanması   
58.13.01 Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez yayımlananlar) (reklam 



gazeteleri dahil) Az Tehlikeli 
58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması   
58.14.02 Eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten 



az yayımlananlar) Az Tehlikeli 
58.14.03 Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada 



dörtten az yayımlananlar) Az Tehlikeli 
58.14.90 Diğer dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az 



yayımlananlar) (çizgi roman, magazin dergileri vb.) Az Tehlikeli 
58.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri   
58.19.04 Değerli kağıtların yayımlanması faaliyetleri (pul, tahvil, hisse senedi, bono veya 



senet vb. değerli kağıtlar) Az Tehlikeli 
58.19.90 Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, 



reklam materyali vb.) Az Tehlikeli 
58.2 Yazılım programlarının yayımlanması   
58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması   
58.21.01 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması Az Tehlikeli 
58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması   
58.29.01 Diğer yazılım programlarının yayımlanması Az Tehlikeli 
59 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve 



müzik yayımlama faaliyetleri   
59.1 Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri   
59.11 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri   
59.11.03 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel 



yapımcılığı dahil) Tehlikeli 
59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri   
59.12.01 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-



görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal 
iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler) Az Tehlikeli 



59.13 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri   
59.13.02 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri (film hakları ve 



gelirleri için lisanslama hizmetleri, çalışmaların gösterimi, yayımlanması ve 
kiralanması için izin verilmesi, elde edilen gelirlerin dağıtılması vb.) Az Tehlikeli 



59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri   
59.14.02 Sinema filmi gösterim faaliyetleri Az Tehlikeli 
59.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri   
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59.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri   
59.20.01 Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal 



besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.) Az Tehlikeli 
59.20.02 Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt 



stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, 
seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.) Tehlikeli 



59.20.03 Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri Az Tehlikeli 
59.20.06 Radyo programı yapımcılık faaliyetleri Az Tehlikeli 
60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri   
60.1 Radyo yayıncılığı   
60.10 Radyo yayıncılığı   
60.10.09 Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.) Az Tehlikeli 
60.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri   
60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri   
60.20.01 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri Az Tehlikeli 
61 Telekomünikasyon   
61.1 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri   
61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri   
61.10.15 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu ağlar üzerinden internet 



erişiminin sağlanması hariç) Az Tehlikeli 
61.10.17 Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması Az Tehlikeli 
61.2 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri   
61.20 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri   
61.20.02 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet 



erişiminin sağlanması ve uydu üzerinden yapılanlar hariç) Az Tehlikeli 
61.20.03 Kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması Az Tehlikeli 
61.3 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri   
61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri   
61.30.01 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri Tehlikeli 
61.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri   
61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri   
61.90.04 Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi Tehlikeli 
61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri Az Tehlikeli 
61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
61.90.90 Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi 



vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim 
içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.) Tehlikeli 



62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler   
62.0 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler   
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri   
62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası 



vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) Az Tehlikeli 
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri   
62.02.01 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili 



bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin 
belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) Az Tehlikeli 



62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri   
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62.03.01 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri Az Tehlikeli 
62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri   
62.09.01 Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri Az Tehlikeli 
62.09.02 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve 



çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) Az Tehlikeli 
63 Bilgi hizmet faaliyetleri   
63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları   
63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler   
63.11.08 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel 



raporların oluşturulması, depolanması, vb.) Az Tehlikeli 
63.12 Web portalları   
63.12.01 Web portalı faaliyetleri Az Tehlikeli 
63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri   
63.91 Haber ajanslarının faaliyetleri   
63.91.01 Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden 



haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri) Az Tehlikeli 
63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri   
63.99.01 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma 



hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.) Az Tehlikeli 
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K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ   
64 Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)   
64.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri   
64.11 Merkez bankası faaliyetleri   
64.11.06 Merkez bankası faaliyetleri Az Tehlikeli 
64.19 Diğer parasal aracılık faaliyetleri   
64.19.01 Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, mevduat bankaları, kredi birlikleri vb. 



dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç) Az Tehlikeli 
64.2 Holding şirketlerinin faaliyetleri   
64.20 Holding şirketlerinin faaliyetleri   
64.20.19 Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç) Az Tehlikeli 
64.3 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar   
64.30 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar   
64.30.01 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar Az Tehlikeli 
64.9 Diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)   
64.91 Finansal kiralama   
64.91.01 Finansal kiralama (finansal leasing) Az Tehlikeli 
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri   
64.92.01 Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, 



uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış 
kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) 
(ikrazatçılar hariç) Az Tehlikeli 



64.92.04 Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri Az Tehlikeli 
64.92.07 İkrazatçıların faaliyetleri Az Tehlikeli 
64.92.08 Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
64.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta 



ve emeklilik fonları hariç)   
64.99.01 Faktöring faaliyetleri Az Tehlikeli 
64.99.03 Gayrimenkul yatırım ortaklığı Az Tehlikeli 
64.99.08 Yatırım bankacılığı faaliyetleri Az Tehlikeli 
64.99.09 Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar) Az Tehlikeli 
64.99.10 Menkul kıymet yatırım ortaklığı Az Tehlikeli 
64.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (swap, opsiyon 



ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazılması, vb. dahil) Az Tehlikeli 
65 Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)   
65.1 Sigorta   
65.11 Hayat sigortası   
65.11.02 Hayat sigortası faaliyetleri Az Tehlikeli 
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar   
65.12.13 Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, 



konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para 
kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.) Az Tehlikeli 



65.2 Reasürans   
65.20 Reasürans   
65.20.01 Reasürans faaliyetleri (sigorta şirketleri tarafından taahhüt edilen sigorta 



poliçelerine ilişkin riskin üstlenilmesi) Az Tehlikeli 
65.3 Emeklilik fonları   
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65.30 Emeklilik fonları   
65.30.01 Emeklilik fonu faaliyetleri Az Tehlikeli 
66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler   
66.1 Finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları 



hariç)   
66.11 Finansal piyasaların yönetimi   
66.11.02 Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler 



borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dahil, kamu otoriteleri tarafından 
yapılanlar hariç) Az Tehlikeli 



66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı   
66.12.01 Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil) Az Tehlikeli 
66.12.04 Döviz bürolarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
66.12.06 Kambiyo hizmetleri (döviz bürolarının faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 
66.12.08 Emtia sözleşmeleri aracılık faaliyetleri Az Tehlikeli 
66.19 Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik 



fonları hariç)   
66.19.02 İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik 



fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 
66.19.03 Finansal danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli 
66.19.04 Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri Az Tehlikeli 
66.19.05 Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, 



işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.) Az Tehlikeli 
66.19.06 Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile 



kredi garanti fonunun faaliyetleri Az Tehlikeli 
66.19.07 Yediemin faaliyetleri Az Tehlikeli 
66.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler 



(finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve 
saklama hizmetleri, vb.) Az Tehlikeli 



66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler   
66.21 Risk ve hasar değerlemesi   
66.21.01 Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil) Az Tehlikeli 
66.22 Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri   
66.22.01 Sigorta acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
66.22.02 Sigorta brokerlarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler   
66.29.01 Aktüerya faaliyetleri Az Tehlikeli 
66.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer 



faaliyetler (kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, vb.) Az Tehlikeli 
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri   
66.30 Fon yönetimi faaliyetleri   
66.30.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy 



yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.) Az Tehlikeli 
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L GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ   
68 Gayrimenkul faaliyetleri   
68.1 Kendine ait gayrimenkulun alınıp satılması   
68.10 Kendine ait gayrimenkulun alınıp satılması   
68.10.01 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, 



araziler, müstakil evler, vb.) Az Tehlikeli 
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulun kiraya verilmesi veya 



işletilmesi   
68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulun kiraya verilmesi veya 



işletilmesi   
68.20.02 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi 



(kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) Az Tehlikeli 
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri   
68.31 Gayrimenkul acenteleri   
68.31.01 Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme 



temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) Az Tehlikeli 
68.31.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve 



ekspertiz faaliyetleri Az Tehlikeli 
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulun 



yönetilmesi   
68.32.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi 



faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, 
devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi) Az Tehlikeli 



68.32.03 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri Az Tehlikeli 
68.32.04 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği Az Tehlikeli 
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M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER   
69 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri   
69.1 Hukuk faaliyetleri   
69.10 Hukuk faaliyetleri   
69.10.01 Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda) Az Tehlikeli 
69.10.02 Hukuk müşavirliği Az Tehlikeli 
69.10.03 Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri) Az Tehlikeli 
69.10.04 Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, 



varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler) Az Tehlikeli 
69.10.07 Noterlik faaliyetleri Az Tehlikeli 
69.10.08 Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
69.10.09 Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, 



işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü 
için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri) Az Tehlikeli 



69.2 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı   
69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı   
69.20.01 Mali müşavirlik hizmetleri Az Tehlikeli 
69.20.02 Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri Az Tehlikeli 
69.20.03 Vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesinin hazırlanması faaliyetleri Az Tehlikeli 
69.20.04 Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri Az Tehlikeli 
69.20.05 Mali denetim faaliyetleri Az Tehlikeli 
70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri   
70.1 İdare merkezi faaliyetleri   
70.10 İdare merkezi faaliyetleri   
70.10.01 İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin 



diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten 
holdingler dahil) Az Tehlikeli 



70.2 İdari danışmanlık faaliyetleri   
70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri   
70.21.01 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri Az Tehlikeli 
70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri   
70.22.02 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, 



mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari 
marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) Az Tehlikeli 



70.22.03 İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri Az Tehlikeli 
71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri   
71.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık   
71.11 Mimarlık faaliyetleri   
71.11.01 Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli 
71.11.02 Şehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazım imar planı, vaziyet planı vb. dahil) Az Tehlikeli 
71.11.04 Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık 



faaliyetleri Az Tehlikeli 
71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık   
71.12.01 Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri 



(jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile 
yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması) Az Tehlikeli 



71.12.03 Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 94 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
71.12.04 Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik 



mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) 
(petrol ve doğalgaz için olanlar hariç) Az Tehlikeli 



71.12.05 Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık 
faaliyetleri Az Tehlikeli 



71.12.06 Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, 
köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman 
vb.) Az Tehlikeli 



71.12.07 Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık 
faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu 
yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler) Az Tehlikeli 



71.12.08 Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 
(haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.) Az Tehlikeli 



71.12.09 Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol 
ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer 
enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler) Az Tehlikeli 



71.12.10 Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar 
hariç) Az Tehlikeli 



71.12.11 Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı) Az Tehlikeli 
71.12.12 Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı) Az Tehlikeli 
71.12.13 Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı) Az Tehlikeli 
71.12.90 Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 



(telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri 
ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi dahil)) Az Tehlikeli 



71.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri   
71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri   
71.20.05 Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, 



otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu araçlarının periyodik teknik muayene 
hizmetleri) Tehlikeli 



71.20.07 Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, 
mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile 
mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri) Tehlikeli 



71.20.08 Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri Tehlikeli 
71.20.09 Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, 



tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel 
özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri) Tehlikeli 



71.20.10 Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, 
uçaklar, ilaçlar vb.) Az Tehlikeli 



71.20.11 Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil 
olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri) Tehlikeli 



71.20.12 Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz 
faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, 
iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri) Tehlikeli 



71.20.13 Polis laboratuvarlarının analiz faaliyetleri Tehlikeli 
71.20.90 Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve yapıların kusurlarını 



belirlemek için radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri, sanatsal 
çalışmaların doğruluğunun kanıtlanması, kaynakların radyolojik muayenesi ve 
diğerleri) Çok Tehlikeli 



72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri   
72.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme 



faaliyetleri   
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72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri   
72.11.01 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Tehlikeli 
72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel 



geliştirme faaliyetleri   
72.19.01 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme 



faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil) Tehlikeli 
72.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel 



geliştirme faaliyetleri   
72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel 



geliştirme faaliyetleri   
72.20.01 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme 



faaliyetleri Az Tehlikeli 
73 Reklamcılık ve piyasa araştırması   
73.1 Reklamcılık   
73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri   
73.11.01 Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın 



tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış 
noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.) Az Tehlikeli 



73.11.03 Reklam araç ve eşantiyonların dağıtımı ve teslimi faaliyetleri Az Tehlikeli 
73.12 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye 



dayalı olarak satışı   
73.12.02 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı 



olarak satışı (ilan tahtası, billboard, bina, araç vb. üzerinden reklam alanlarının 
ve zamanlarının satışı dahil) Az Tehlikeli 



73.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri   
73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri   
73.20.03 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları 



vb.) Az Tehlikeli 
74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler   
74.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri   
74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri   
74.10.01 İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) Az Tehlikeli 
74.10.02 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel 



eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve 
uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 



74.10.03 Uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve alametifarika 
tasarımı dahil) Az Tehlikeli 



74.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri   
74.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri   
74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için 



vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.) Az Tehlikeli 
74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri Çok Tehlikeli 
74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete 



ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, 
kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi) Az Tehlikeli 



74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, 
mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici 
olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi) Az Tehlikeli 



74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
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74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, 



negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, 
filmlerin kopyalanması vb.) Az Tehlikeli 



74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların 
restorasyonu ve rötuşlama, vb.) Az Tehlikeli 



74.3 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri   
74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri   
74.30.12 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme büroları, mütercimlik ve 



tercümanlık faaliyetleri vb. dahil) Az Tehlikeli 
74.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik 



faaliyetler   
74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik 



faaliyetler   
74.90.01 Ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar, mücevherler vb. için ekspertiz hizmetleri) 



(deniz, gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 
74.90.02 İşyeri komisyonculuğu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli işletmelerin alım ve 



satımının düzenlenmesi vb.) Az Tehlikeli 
74.90.03 Fatura denetimi ve navlun oranı bilgi faaliyetleri Az Tehlikeli 
74.90.04 Hava tahmini ve meteorolojik faaliyetler Az Tehlikeli 
74.90.05 Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin 



faaliyetleri Az Tehlikeli 
74.90.06 Gemi Klas Müesseseleri, Deniz Ekspertiz ve Deniz Sürveyör faaliyetleri Az Tehlikeli 
74.90.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 



(çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, 
agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.) Az Tehlikeli 



75 Veterinerlik hizmetleri   
75.0 Veterinerlik hizmetleri   
75.00 Veterinerlik hizmetleri   
75.00.02 Hayvan hastanelerinin faaliyetleri (evcil hayvanlar için ambulans faaliyetleri 



dahil) Tehlikeli 
75.00.04 Veterinerlik hizmetleri (hayvan hastanelerinde verilen hizmetler hariç) Tehlikeli 
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N İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ   
77 Kiralama ve leasing faaliyetleri   
77.1 Motorlu kara taşıtlarının kiralanması ve leasingi   
77.11 Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi   
77.11.01 Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve 



leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet 
hariç) Az Tehlikeli 



77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi   
77.12.01 Motorlu ağır kara taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 



tondan daha fazla olan kamyon, treyler (römork), vb.) (karavan ve tarımsal 
makine ve ekipmanlar ile inşaat makine ve ekipmanlarının kiralanması ve 
leasingi hariç) Az Tehlikeli 



77.2 Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi   
77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi   
77.21.01 Eğlence ve spor amaçlı olarak at, midilli, deve vb. kiralanması ve leasingi Az Tehlikeli 
77.21.02 Bisikletlerin kiralanması ve leasingi Az Tehlikeli 
77.21.04 Eğlence ve spor amaçlı sandal, tekne, kano, yelkenli, vb.nin mürettebatsız 



olarak kiralanması ve leasingi Az Tehlikeli 
77.21.90 Diğer eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi (kar kayağı, buz 



pateni, planör, delta kanat, sörf tahtası, su kayağı, golf sopası, kamp 
malzemesi, plaj sandalyesi ve şemsiyesi, saha oyunları için malzeme, oyuncak 
vb.) Az Tehlikeli 



77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması   
77.22.01 Video kasetlerinin, plakların ve disklerin kiralanması Az Tehlikeli 
77.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması 



ve leasingi   
77.29.01 Gelinlik, kostüm, tekstil, giyim eşyası, ayakkabı ve mücevherlerin kiralanması Az Tehlikeli 
77.29.02 Bys. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (mobilya, elektrikli 



ve elektronik alet, kitap, TV, kamera, bitki, vb. dahil, müzik aleti, giyim eşyası, 
mücevher, vb. ile video kasetler, büro mobilyaları, eğlence ve spor ekipmanları 
hariç) Az Tehlikeli 



77.29.03 Müzik aletlerinin kiralanması ve leasingi Az Tehlikeli 
77.3 Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi   
77.31 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi   
77.31.01 Tarımsal makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi 



(tarımsal traktör, pulluk, biçerdöver, süt sağma makinesi, arıcılık makinesi, vb. 
dahil, çim biçme makineleri hariç) Az Tehlikeli 



77.32 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların 
kiralanması ve leasingi   



77.32.01 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların operatörsüz 
olarak kiralanması ve leasingi (vinç kamyonu, inşaat ve toprak taşımak için 
traktör, yol greyderi ve silindiri, buldozer, yapı iskelesi, şantiye kulübesi, vb.) 
(kurma/sökme hariç) Az Tehlikeli 



77.33 Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve 
leasingi   



77.33.01 Büro makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi 
(kasa, fotokopi makinesi, daktilo, yazar kasa, vb. dahil, bilgisayarlar ve çevre 
birimleri, telefon ve faks makineleri ve büro mobilyaları hariç) Az Tehlikeli 



77.33.02 Büro mobilyalarının kiralanması ve leasingi (büro sandalyesi ve masasının 
kiralanması dahil) Az Tehlikeli 
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77.33.03 Bilgisayar ve çevre birimlerinin operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi 



(elektronik veri işlemci, merkezi işlem birimi, çevre birimleri, manyetik veya 
optik okuyucular, vb.) Az Tehlikeli 



77.34 Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi   
77.34.01 Su yolu taşımacılığı ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi 



(yolcu ve yük taşımacılığı için ticari tekne ve gemiler dahil, gezinti tekneleri 
hariç) Az Tehlikeli 



77.35 Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi   
77.35.01 Hava taşımacılığı araçlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (uçak, 



helikopter, balon, vb.) Az Tehlikeli 
77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların 



kiralanması ve leasingi   
77.39.01 Demir yolu ulaşım ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi 



(lokomotif ve diğer vagonlar, metro vagonları, hafif demir yolu ekipmanları, 
tramvay, vb.) Az Tehlikeli 



77.39.02 Konteynerlerin kiralanması veya leasingi (konaklama ve büro amaçlı olanlar, 
birden çok taşıma türlerine uygun olanlar ve diğerleri) Az Tehlikeli 



77.39.03 Motosiklet, karavan ve kamp gereçlerinin operatörsüz olarak kiralanması veya 
leasingi Az Tehlikeli 



77.39.04 Maden ve petrol sahasında kullanılan ekipmanların operatörsüz olarak 
kiralanması veya leasingi Az Tehlikeli 



77.39.05 Motorlar ve türbinlerin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi Az Tehlikeli 
77.39.06 Mesleki ve bilimsel amaçlı ölçüm ve kontrol ekipmanlarının operatörsüz olarak 



kiralanması veya leasingi (tıbbi cihaz ve ekipmanların kiralanması dahil) Az Tehlikeli 
77.39.07 Ticari radyo, televizyon ve telekomünikasyon ekipmanları, sinema filmi yapım 



ekipmanları, telefon, faks makinesi, çağrı cihazı ve hücresel telefonların 
operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (kişisel ve ev eşyası olan TV, 
radyo, kameralar hariç) Az Tehlikeli 



77.39.08 Madeni para ile çalışan kumar makinelerinin operatörsüz olarak kiralanması 
veya leasingi Az Tehlikeli 



77.39.10 Takım tezgahlarının ve diğer ticari ve endüstriyel makinelerin operatörsüz 
olarak kiralanması veya leasingi Az Tehlikeli 



77.39.11 Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç) Az Tehlikeli 
77.39.13 Hayvanların kiralanması faaliyetleri (hayvan sürüleri, yarış atları vb.) (eğlence 



ve spor amaçlı olanlar hariç) Az Tehlikeli 
77.39.90 Başka yerde sınıflandırılmamış genellikle endüstride sermaye malı olarak 



kullanılan diğer makine, ekipman ve eşyaların operatörsüz olarak kiralanması 
ve leasingi (sergi malzemesi, palet, vb. dahil, kişisel eşyalar ve ev eşyaları 
hariç) Az Tehlikeli 



77.4 Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış 
olan çalışmalar hariç)   



77.40 Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış 
olan çalışmalar hariç)   



77.40.01 Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (patentli varlıklar, 
markalar, imtiyaz sözleşmeleri, vb. dahil, telif hakkı alınmış olan çalışmalar 
hariç) Az Tehlikeli 



78 İstihdam faaliyetleri   
78.1 İş bulma acentelerinin faaliyetleri   
78.10 İş bulma acentelerinin faaliyetleri   
78.10.01 İş bulma acentelerinin faaliyetleri (işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi 



faaliyetleri dahil) Az Tehlikeli 
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78.10.04 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları 



vb.) Az Tehlikeli 
78.2 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri   
78.20 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri   
78.20.01 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
78.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması   
78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması   
78.30.03 Diğer insan kaynaklarının sağlanması (uzun süreli çalışma dönemleri için 



personel sağlanması hizmetleri) Az Tehlikeli 
79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili 



faaliyetler   
79.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri   
79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri   
79.11.01 Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu 



ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve 
konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.) Az Tehlikeli 



79.12 Tur operatörü faaliyetleri   
79.12.01 Tur operatörü faaliyetleri (turların düzenlenmesi) Az Tehlikeli 
79.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler   
79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler   
79.90.01 Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi 



sağlanması) Az Tehlikeli 
79.90.02 Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) 



ve bilet satılması faaliyeti Az Tehlikeli 
79.90.90 Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas 



faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur 
operatörlerinin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 



80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri   
80.1 Özel güvenlik faaliyetleri   
80.10 Özel güvenlik faaliyetleri   
80.10.05 Özel güvenlik faaliyetleri (şirketlerce zırhlı araç sağlama, para, vb. değerli 



şeylerin toplanması ve dağıtımı, koruma ve devriye, araç park kontrol, koruma 
köpeği eğitimi, parmak izi tespiti vb. dahil, kamu güvenliği hariç) Tehlikeli 



80.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri   
80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri   
80.20.01 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa 



gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile 
sistemin doğrulanması ve polis, itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi) Az Tehlikeli 



80.3 Soruşturma faaliyetleri   
80.30 Soruşturma faaliyetleri   
80.30.04 Soruşturma faaliyetleri (özel dedektiflik faaliyetleri dahil) Az Tehlikeli 
80.30.05 İmza ve el yazısı tespit faaliyetleri Az Tehlikeli 
81 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri   
81.1 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri   
81.10 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri   
81.10.01 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde 



temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, 
çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının Tehlikeli 
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sağlanması) 



81.2 Temizlik faaliyetleri   
81.21 Binaların genel temizliği   
81.21.01 Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her 



türlü binanın genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. 
uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 



81.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri   
81.22.01 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, 



fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi 
temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri) Çok Tehlikeli 



81.29 Diğer temizlik faaliyetleri   
81.29.02 Yol ve pistlerdeki kar ve buzun kaldırılması (kum, tuz dökülmesi dahil) Tehlikeli 
81.29.03 Park ve caddelerin süpürülerek yıkanması, temizlenmesi faaliyetleri Az Tehlikeli 
81.29.04 Böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların imhası ve haşere kontrol 



faaliyetleri (tarımsal zararlılarla mücadele hariç) Çok Tehlikeli 
81.29.90 Diğer temizlik faaliyetleri (yüzme havuzları, tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve 



şişelerin temizlenmesi ile dezenfekte faaliyetleri dahil, oto yıkama hariç) Çok Tehlikeli 
81.3 Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri   
81.30 Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri   
81.30.01 Gürültü, rüzgar, erozyon, yansıma, vb.ne karşı koruyucu bitkilerin dikimi ve 



bakımı Az Tehlikeli 
81.30.05 Spor alanları (futbol sahaları, golf alanları gibi), oyun alanları, güneş banyosu 



için çimenler ve diğer eğlence parkları için yeşil alanların dikimi ve bakımı 
faaliyetleri Az Tehlikeli 



81.30.90 Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması 
faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı) Az Tehlikeli 



82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri   
82.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri   
82.11 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri   
82.11.01 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde 



sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta 
vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması) Az Tehlikeli 



82.19 Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek 
hizmetleri   



82.19.01 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri 
(doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, 
çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)  Az Tehlikeli 



82.19.03 Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
82.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri   
82.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri   
82.20.01 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Tehlikeli 
82.3 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu   
82.30 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu   
82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu 



faaliyetleri Az Tehlikeli 
82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış işletme destek hizmet faaliyetleri   
82.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri   
82.91.01 Tahsilat büroları ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su, vb. 



fatura ve borç toplama, kişilerin veya işletmelerin kredi veya çalışma geçmişleri Az Tehlikeli 
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hakkında bilgi toplama, vb.) 



82.92 Paketleme faaliyetleri   
82.92.01 Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde 



yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, 
etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.) Tehlikeli 



82.92.05 Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde 
sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, 
marka basma, paket ambalajlama, vb.) Çok Tehlikeli 



82.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri   
82.99.02 Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri Az Tehlikeli 
82.99.04 Trafik müşavirliği Az Tehlikeli 
82.99.05 Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri Az Tehlikeli 
82.99.06 Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandırma hizmetleri) Az Tehlikeli 
82.99.07 Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler) Az Tehlikeli 
82.99.08 İş takipçiliği faaliyeti Az Tehlikeli 
82.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu 



ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park 
sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri) Az Tehlikeli 
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O KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK   
84 Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik   
84.1 Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi   
84.11 Genel kamu idaresi faaliyetleri   
84.11.41 Belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.11.42 Ekonomik ve sosyal planlama ile istatistik ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.11.43 Finansal, mali ve denetim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (defterdarlık, mal 



müdürlükleri, vergi daireleri, Sayıştay, kamu borç ve fonlarının yönetimi dahil) Az Tehlikeli 
84.11.44 Genel personel işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.11.45 Gümrüklerle ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.11.46 Muhtarların faaliyetleri Az Tehlikeli 
84.11.47 Valiliklerin ve kaymakamlıkların kamu yönetimi hizmetleri (il ve ilçe özel 



idarelerinin faaliyetleri dahil) Az Tehlikeli 
84.11.48 Yasama ve yürütme hizmetleri Az Tehlikeli 
84.11.90 Kamu için diğer destekleyici kamu yönetimi hizmetleri (merkezi kamu ihale ve 



tedarik hizmetleri ile haritacılık vb.) Az Tehlikeli 
84.12 Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan 



kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi (Sosyal güvenlik hariç)   
84.12.11 Eğitime ilişkin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.12.12 İskan ve toplum refahına ilişkin kamu yönetimi hizmetleri (su temini ve çevre 



koruma programları dahil) Az Tehlikeli 
84.12.13 Sağlığa ve sosyal hizmetlere ilişkin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.12.14 Spor, dinlence, kültür ve dine ilişkin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.13 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri   
84.13.11 Çok amaçlı geliştirme projeleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (bölgesel 



kalkınma projeleri dahil) Az Tehlikeli 
84.13.12 Genel ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (genel 



ekonomi politikalarının oluşturulması, teşvik faaliyetleri, patent işleri, genel 
istihdam politikaları, meteoroloji işleri, istihdam vb.) Az Tehlikeli 



84.13.13 Madencilik, doğal kaynaklar, imalat ve inşaat ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.13.14 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılıkla ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.13.15 Ticaret, otelcilik ve lokantacılık ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.13.16 Turizm ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.13.17 Ulaştırma ve iletişim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli 
84.13.18 Yakıt ve enerji ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (enerji bakanlığı, vb.) Az Tehlikeli 
84.2 Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması   
84.21 Dışişleri ile ilgili hizmetler   
84.21.05 Dış işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (yurt dışı diplomatik hizmetler ve 



konsolosluk hizmetleri hariç) Az Tehlikeli 
84.21.06 Yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri (yabancı konsolosluklar 



hariç) Az Tehlikeli 
84.22 Savunma faaliyetleri   
84.22.05 Askeri savunma hizmetleri (silahlı kuvvetler ve savunma ile ilgili idari hizmetler) Tehlikeli 
84.22.06 Sivil savunma hizmetleri Az Tehlikeli 
84.23 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri   
84.23.04 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri (icra müdürlükleri vb. dahil, ceza infaz 



kurumlarının ve mahkemelerin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 
84.23.05 Ceza infaz ve tutuk evlerinin faaliyetleri (eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri Tehlikeli 
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hariç) 



84.23.06 Mahkemelerin faaliyetleri (yüksek yargı organları dahil) Az Tehlikeli 
84.24 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler   
84.24.01 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler (polis hizmetleri, sahil güvenlik vb.) Tehlikeli 
84.25 İtfaiye hizmetleri   
84.25.01 İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele 



ve koruma faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli 
84.25.02 Hava taşıtları yoluyla yapılan itfaiye hizmetleri (orman yangınlarıyla mücadele 



ve koruma faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli 
84.3 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri   
84.30 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri   
84.30.01 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri Az Tehlikeli 
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P EĞİTİM   
85 Eğitim   
85.1 Okul öncesi eğitim   
85.10 Okul öncesi eğitim   
85.10.01 Kamu kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik 



eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 
85.10.02 Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula 



yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 
85.2 İlköğretim   
85.20 İlköğretim   
85.20.06 Kamu kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik 



ilköğretim faaliyeti Az Tehlikeli 
85.20.07 Kamu kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti (yetişkinlere yönelik 



okuma yazma programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen eğitim hariç) Az Tehlikeli 
85.20.08 Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere 



yönelik ilköğretim faaliyeti Az Tehlikeli 
85.20.09 Özel öğretim kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti (yetişkinlere 



yönelik okuma yazma programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen 
eğitim hariç) Az Tehlikeli 



85.3 Ortaöğretim   
85.31 Genel ortaöğretim   
85.31.12 Kamu kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (lise) faaliyeti (engellilere 



yönelik verilen eğitim hariç) Az Tehlikeli 
85.31.13 Kamu kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik 



genel ortaöğretim (lise) faaliyeti Az Tehlikeli 
85.31.14 Özel öğretim kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (lise) faaliyeti 



(engellilere yönelik verilen eğitim hariç) Az Tehlikeli 
85.31.16 Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere 



yönelik genel ortaöğretim (lise) faaliyeti Az Tehlikeli 
85.32 Teknik ve mesleki orta öğretim   
85.32.10 Kamu kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik 



teknik ve mesleki ortaöğretim (lise) faaliyeti Az Tehlikeli 
85.32.11 Kamu kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim (lise) faaliyeti 



(engellilere yönelik verilen eğitim hariç) Tehlikeli 
85.32.12 Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere 



yönelik teknik ve mesleki ortaöğretim (lise) faaliyeti Az Tehlikeli 
85.32.13 Özel öğretim kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim (lise) 



faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç) Tehlikeli 
85.32.14 Çıraklık eğitimi Tehlikeli 
85.32.15 Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik, vb. kursların faaliyetleri Tehlikeli 
85.32.16 Ticari taşıt kullanma belgesi veren sürücü kurslarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
85.32.90 Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri Az Tehlikeli 
85.4 Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim ve 



yükseköğretim   
85.41 Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim   
85.41.01 Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim faaliyeti Az Tehlikeli 
85.42 Yükseköğretim   
85.42.01 Kamu kurumları tarafından verilen yükseköğretim faaliyeti (yükseköğretim 



düzeyinde eğitim sağlayan konservatuarlar dahil) Az Tehlikeli 
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85.42.03 Özel öğretim kurumları tarafından verilen yükseköğretim faaliyeti 



(yükseköğretim düzeyinde eğitim sağlayan konservatuarlar dahil) Az Tehlikeli 
85.5 Diğer eğitim   
85.51 Spor ve eğlence eğitimi   
85.51.03 Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, 



yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor 
eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen 
eğitim hariç) Az Tehlikeli 



85.52 Kültürel eğitim   
85.52.05 Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf, halk oyunu, 



resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen 
eğitim hariç) Az Tehlikeli 



85.53 Sürücü kursu faaliyetleri   
85.53.01 Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, 



gemicilik eğitimi hariç) Az Tehlikeli 
85.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim   
85.59.01 Halk eğitim merkezlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
85.59.03 Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb. eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta 



ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) Az Tehlikeli 
85.59.05 Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli, vb. sınavlara yönelik yardımcı 



dersler veren dershanelerin faaliyetleri Az Tehlikeli 
85.59.06 Biçki, dikiş, nakış, halıcılık, güzellik, berberlik, kuaförlük kurslarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
85.59.08 Kuran kursları ve diğer dini eğitim veren yerlerin faaliyetleri (temel, orta ve 



yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) Az Tehlikeli 
85.59.09 Dil ve konuşma becerileri eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve 



yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) Az Tehlikeli 
85.59.10 Mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
85.59.12 Muhasebe eğitimi kurslarının faaliyeti Az Tehlikeli 
85.59.15 Akademik özel ders verme faaliyeti (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde 



bire bir eğitim) Az Tehlikeli 
85.59.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim kursu faaliyetleri (cankurtaranlık, 



hayatta kalma, topluluğa konuşma, hızlı okuma, vb. eğitimi dahil, yetişkin 
okuma yazma programları ile temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen 
eğitim hariç) Az Tehlikeli 



85.6 Eğitimi destekleyici faaliyetler   
85.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler   
85.60.02 Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık, test 



değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve 
soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler) Az Tehlikeli 
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Q İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ   
86 İnsan sağlığı hizmetleri   
86.1 Hastane hizmetleri   
86.10 Hastane hizmetleri   
86.10.04 Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas 



gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleri, vb.) Çok Tehlikeli 



86.10.05 Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane 
hizmetleri (devlet üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile 
dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli 



86.10.12 Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas 
gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleri, vb.) Çok Tehlikeli 



86.10.13 Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane 
hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla 
taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç) Çok Tehlikeli 



86.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri   
86.21 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri   
86.21.02 Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel 



hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler 
ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç) Tehlikeli 



86.21.03 Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel 
hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile 
ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



86.21.04 Özel muayenehanelerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama 
faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin 
paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



86.21.90 Diğer yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb. 
yerlerde sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal 
faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



86.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri   
86.22.02 Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan 



uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve 
fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



86.22.05 Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezlerinde 
sağlanan uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane 
faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



86.22.06 Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan uzman 
hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve 
fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



86.22.07 Diyaliz merkezleri (hastane dışı) Tehlikeli 
86.22.90 Diğer yatılı olmayan uzman hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb. 



yerlerde sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal 
faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



86.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri   
86.23.01 Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri 



(yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı 
personelinin faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



86.23.03 Özel muayenehanelerde sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı 
hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin 
faaliyetleri hariç) Tehlikeli 
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86.23.05 Kamu kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı 



hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin 
faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



86.9 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler   
86.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler   
86.90.01 Hemşirelik hizmetleri (evdeki hastalar için bakım, koruma, anne bakımı, çocuk 



sağlığı ve hemşirelik bakımı alanındaki benzeri hizmetler dahil, hemşireli yatılı 
bakım tesislerinin faaliyetleri ile tıp doktorlarının hizmetleri hariç) (hastane dışı) Tehlikeli 



86.90.03 Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akupunkturla tedavi faaliyeti 
(hastane dışı) Tehlikeli 



86.90.04 Ambulansla hasta taşıma faaliyeti (hastane dışı) Tehlikeli 
86.90.05 Ebe, sağlık memuru, sünnetçi, iğneci, pansumancı vb.leri tarafından verilen 



hizmetler (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan gebelik süresince ve 
doğum sonrası izleme ve tıbbi işlemleri kapsayan aile planlaması hizmetleri 
dahil) (hastane dışı) Tehlikeli 



86.90.06 Fizyoterapi hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan 
fizyoterapi, ergoterapi vb. alanlardaki hizmetler) (hastane dışı) Tehlikeli 



86.90.07 Analiz veya raporlama olmaksızın teşhis amaçlı görüntüleme hizmetleri (tıp 
doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan röntgen, ultrason, manyetik 
rezonans (MR) vb. görüntüleme hizmetleri) (hastane dışı) Çok Tehlikeli 



86.90.09 Kan, sperm ve organ bankalarının faaliyetleri (hastane dışı) Çok Tehlikeli 
86.90.10 Tıbbi laboratuvarların hizmetleri (adli tıp ve diş laboratuvarlarının faaliyetleri 



hariç) (hastane dışı) Çok Tehlikeli 
86.90.14 Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri 



(psikoanalistler, psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan hizmetler) 
(hastane dışı) Az Tehlikeli 



86.90.16 Adli tıp laboratuvarlarının faaliyetleri Çok Tehlikeli 
86.90.90 Bys. diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili 



kişilerce sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, 
besin tedavisi, ayak bakımı, diş hijyeni vb. hizmetler) (hastane dışı) Az Tehlikeli 



87 Yatılı bakım faaliyetleri   
87.1 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri   
87.10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri   
87.10.01 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (hemşireli bakım evlerinin, hemşireli huzur 



evlerinin faaliyetleri dahil, sadece asgari düzeyde hemşire bakımı sağlanan 
yaşlı evlerinin, yetimhanelerin, yurtların faaliyetleri ile evlerde sağlanan 
hizmetler hariç) Tehlikeli 



87.2 Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım 
faaliyetleri   



87.20 Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım 
faaliyetleri   



87.20.02 Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım 
faaliyetleri (hastanelerin faaliyetleri ile yatılı sosyal hizmet faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



87.3 Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri   
87.30 Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri   
87.30.02 Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri (destekli 



yaşam tesisleri, hemşire bakımı olmayan huzurevleri ve asgari düzeyde 
hemşire bakımı olan evlerin faaliyetleri dahil, yaşlılar için hemşire bakımlı 
evlerin faaliyetleri hariç) Tehlikeli 



87.9 Diğer yatılı bakım faaliyetleri   
87.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri   
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87.90.03 Çocuklara ve gençlere yönelik diğer yatılı bakım faaliyetleri (kimsesiz çocuklar 



için sosyal hizmetler, çocuk bakım evleri dahil, çocuk ıslah evlerinin ve 
hemşireli bakım tesislerinin faaliyetleri ile bedensel engelliler için olanlar hariç) Az Tehlikeli 



87.90.04 Çocuklara ve gençlere yönelik ıslah evleri ile çocuk suçlu ve sabıkalılar için 
bakım evlerince sağlanan diğer yatılı bakım faaliyetleri Az Tehlikeli 



87.90.90 Yetişkinlere yönelik bys diğer yatılı bakım faaliyetleri (sığınma evleri, geçici 
evsiz barınakları, suçlu ve sabıkalılar için bakım evleri dahil, hemşireli bakım 
tesislerinin faaliyetleri ile yaşlılar ve bedensel engelliler için olanlar hariç) Az Tehlikeli 



88 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler   
88.1 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen 



sosyal hizmetler   
88.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen 



sosyal hizmetler   
88.10.02 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal 



hizmetler (yatılı bakım faaliyetleri ile engelli çocuklara yönelik gündüz bakım 
(kreş) faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 



88.9 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler   
88.91 Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri   
88.91.01 Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile bebek 



bakıcılığı dahil, okul öncesi eğitim faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 
88.99 Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen 



diğer sosyal yardım hizmetleri   
88.99.07 Barınacak yer sağlanmaksızın mesleki rehabilitasyon hizmetleri (bedensel 



engelliler için rehabilitasyon hizmetleri hariç) Az Tehlikeli 
88.99.08 Bys. barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri (aile 



rehberliği, borç danışmanlığı, sosyal hizmet için para toplama, evlat edindirme, 
evsiz, afetzede ve mültecilere geçici barınak sağlama, yardım için uygun kişi 
belirleme, vb.) Az Tehlikeli 



88.99.09 Barınacak yer sağlanmaksızın çocuk ve gençlere yönelik rehabilitasyon 
hizmetleri (zihinsel engelliler için olanlar dahil, bedensel engellilere yönelik 
olanlar hariç) Az Tehlikeli 
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R KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR   
90 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri   
90.0 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri   
90.01 Gösteri sanatları   
90.01.14 Canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması 



faaliyetleri (illüzyon gösterileri, kukla gösterileri ve kumpanyalar dahil) Az Tehlikeli 
90.01.15 Orkestra ve bandoların faaliyetleri Az Tehlikeli 
90.01.16 Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetleri 



(müzik grupları dahil) Az Tehlikeli 
90.01.17 Bağımsız manken ve modellerin faaliyetleri Az Tehlikeli 
90.01.18 Bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri Tehlikeli 
90.01.20 Sirklerin faaliyetleri Tehlikeli 
90.01.90 Bys. diğer gösteri sanatları Az Tehlikeli 
90.02 Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler   
90.02.11 Gösteri sanatlarına yönelik yönetmenlerin ve yapımcıların faaliyetleri Tehlikeli 
90.02.12 Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, 



dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka 
perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi) Tehlikeli 



90.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri   
90.03.09 Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. 



bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif 
süslemeciliği (tezyinatçılık) dahil) Az Tehlikeli 



90.03.11 Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri Az Tehlikeli 
90.03.12 Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel 



koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dahil) Az Tehlikeli 
90.04 Sanat tesislerinin işletilmesi   
90.04.01 Sanat tesislerinin işletilmesi (sanat galerileri, konser ve tiyatro salonları ve 



diğer sanat tesisleri) Az Tehlikeli 
91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler   
91.0 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler   
91.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri   
91.01.02 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri (devlet arşivleri dahil) Az Tehlikeli 
91.02 Müzelerin faaliyetleri   
91.02.01 Müzelerin faaliyetleri Az Tehlikeli 
91.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi   
91.03.02 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (tarihi alanların ve 



yapıların korunması dahil) Az Tehlikeli 
91.04 Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili 



faaliyetler   
91.04.02 Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili 



faaliyetler (milli parklar dahil) Tehlikeli 
92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri   
92.0 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri   
92.00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri   
92.00.01 Müşterek bahis faaliyetleri (at yarışı, köpek yarışı, futbol ve diğer spor 



yarışmaları konusunda bahis hizmetleri) Az Tehlikeli 
92.00.02 Loto, vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı 



dahil) Az Tehlikeli 



ASM
M



M
O 



 



- 110 -











 
 



 



 
NACE Rev.2  



Altılı Kod NACE Rev.2 Altılı Tanım Tehlike Sınıfı 
 



 



 



İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 



 



 
92.00.03 Kumarhanelerin faaliyetleri (çevrim içi olanlar dahil) Az Tehlikeli 
93 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri   
93.1 Spor faaliyetleri   
93.11 Spor tesislerinin işletilmesi   
93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış 



pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks 
arenaları, vb. tesisler) Az Tehlikeli 



93.11.02 Hipodromların işletilmesi Az Tehlikeli 
93.12 Spor kulüplerinin faaliyetleri   
93.12.01 Atıcılık ve okçuluk kulüplerinin faaliyetleri Tehlikeli 
93.12.03 Futbol, voleybol, basketbol vb. kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.12.04 Güreş kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.12.05 Jokey kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.12.06 Tenis kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.12.07 Yüzme kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.12.09 Atletizm kulüplerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.12.90 Diğer spor kulüplerinin faaliyetleri (golf, bovling, satranç, kayak, buz pateni, vb. 



kulüpleri) Az Tehlikeli 
93.13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları   
93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.19 Diğer spor faaliyetleri   
93.19.01 Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor 



eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.19.02 Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve 



organizatörlerin faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.19.03 Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık 



spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı 
ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının 
eğitimi, vb.) Tehlikeli 



93.19.04 Spor ligleri ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
93.19.06 Atış poligonlarının faaliyetleri Tehlikeli 
93.19.90 Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat 



hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. Diğer spor ve eğlence hizmetleri) Tehlikeli 
93.2 Eğlence ve dinlence faaliyetleri   
93.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri   
93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Tehlikeli 
93.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri   
93.29.01 Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma 



odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil) Az Tehlikeli 
93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi (yiyecek ve içecek sunum 



hizmetleri hariç) Az Tehlikeli 
93.29.03 Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makinelerinin işletilmesi (langırt, tilt, atari 



salonları, vb.) Az Tehlikeli 
93.29.05 Dans pistlerinin, diskoteklerin işletilmesi (içecek sunum hizmetleri hariç) Az Tehlikeli 
93.29.07 Marina, vb. dinlence amaçlı ulaştırma tesislerinin işletilmesi Az Tehlikeli 
93.29.08 Havai fişek ile "ses ve ışık" gösterisi faaliyetleri Tehlikeli 
93.29.09 Kayak pistlerinin işletilmesi Az Tehlikeli 
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93.29.10 Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence 



parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç) Az Tehlikeli 
93.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence hizmetleri (boğa güreşi, rodeo 



vb.) Tehlikeli 
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S DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ   
94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri   
94.1 İş, işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri   
94.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri   
94.11.03 Esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.11.04 Çiftçi ve ziraat odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.11.05 Ticaret ve sanayi odaları ve üst kuruluşlarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.11.06 İşveren sendikalarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.11.90 Diğer iş ve işveren odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri (işçi, 



işveren ve memur sendikaları hariç) Az Tehlikeli 
94.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri   
94.12.01 Baroların faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.12.05 Mesleki birlikler, dernekler ve odaların faaliyetleri (mimar, mühendis, tabip, 



muhasebeci, yazar vb. dernek ve odaları) (barolar hariç) Az Tehlikeli 
94.12.90 Diğer profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.2 Sendika faaliyetleri   
94.20 Sendika faaliyetleri   
94.20.01 İşçi ve memur sendikalarının faaliyetleri (üst kuruluşları dahil) Az Tehlikeli 
94.9 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri   
94.91 Dini kuruluşların faaliyetleri   
94.91.02 Üyelik gerektiren dini kuruluşların faaliyetleri (cami, kilise, sinagog vb. yerlerde 



ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin 
faaliyetleri vb.) Az Tehlikeli 



94.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri   
94.92.02 Siyasi kuruluşların faaliyetleri (siyasi partiler, vb.) Az Tehlikeli 
94.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri   
94.99.01 Üyelik gerektiren çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik dernek ve 



birliklerin faaliyetleri (vahşi yaşamı koruma kuruluşları dahil) Az Tehlikeli 
94.99.02 Üyelik gerektiren gençlik dernek ve birliklerinin faaliyetleri (öğrenci birlikleri ile 



izci birlik ve kulüpleri dahil) Az Tehlikeli 
94.99.03 Üyelik gerektiren yurtsever dernek ve birliklerinin faaliyetleri (savaş gazisi 



birlikleri vb.) Az Tehlikeli 
94.99.04 Üyelik gerektiren hayvanları koruma dernek ve birliklerinin faaliyetleri 



(hayvanları koruma derneği, vb.) Az Tehlikeli 
94.99.05 Üyelik gerektiren kadın hakları koruma dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.08 Okul aile birlikleri Az Tehlikeli 
94.99.09 Üyelik gerektiren kültür, dayanışma ve eğlence dernek ve birliklerinin 



faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.12 Üyelik gerektiren ideoloji ve düşünce kuruluşlarının ve derneklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.13 Üyelik gerektiren sivil arama ve kurtarma dernek ve birliklerinin faaliyetleri (sivil 



savunma faaliyetleri hariç) Tehlikeli 
94.99.14 Üyelik gerektiren bireysel özgürlük ve insan hakları dernek ve birliklerinin 



faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.15 Üyelik gerektiren gönüllü sağlık dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.16 Engellilere, etnik gruplara ve azınlıklara yönelik üyelik gerektiren birlik ve 



kuruluşların faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.17 Üyelik gerektiren toplumsal hayatı geliştirme ve iyileştirmeye yönelik 



oluşturulan birlik ve kuruluşların faaliyetleri Az Tehlikeli 
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94.99.18 Üyelik gerektiren tüketici haklarını savunan birlikler ve kuruluşların faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.19 Havacılığın geliştirilmesine yönelik üyelik gerektiren kuruluş ve derneklerin 



faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.20 Üye olunan derneklerin üst kuruluşları ve üst birlikleri (iş, işveren ve mesleki 



birlik ve derneklerin üst kuruluşları hariç) Az Tehlikeli 
94.99.21 Üyelik gerektiren yardım kuruluşlarının ve derneklerinin faaliyetleri (doğal 



afetlerde zarar görenler, evsizler, fakirler için organizasyonlar, vb.) (arama ve 
kurtarma hariç) Az Tehlikeli 



94.99.22 Üyelik gerektiren eğitim ve araştırma birlik ve derneklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.23 Üyelik gerektiren konut ve kalkınma birlik ve derneklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli 
94.99.24 Üyelik gerektiren mezun dernek ve birliklerinin faaliyetleri (profesyonel meslek 



kuruluşları hariç) Az Tehlikeli 
94.99.90 Üyelik gerektiren başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların 



faaliyetleri (klasik araba birlikleri, kiracı birlikleri, vb. dahil) Az Tehlikeli 
95 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı   
95.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı   
95.11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı   
95.11.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (ATM'ler ve pos cihazları 



dahil) Az Tehlikeli 
95.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı   
95.12.01 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar, telsizler, cep 



telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.) Az Tehlikeli 
95.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı   
95.21 Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı   
95.21.01 Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (televizyon, radyo, CD/DVD 



oynatıcıları, ev tipi video kameraları vb.) Az Tehlikeli 
95.22 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı   
95.22.01 Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, 



bulaşık makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri, vb.) Tehlikeli 
95.22.02 Ev ve bahçe gereçlerinin onarımı (mutfak eşyası, makas, çim biçme makinesi, 



budama makasları, vb.) Az Tehlikeli 
95.22.03 Termosifon, şofben, banyo kazanı vb. bakım ve onarımı (merkezi ısıtma 



kazanlarının (boylerler) onarımı hariç) Tehlikeli 
95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı   
95.23.01 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı (ayakkabı, valiz, el çantası, vb.) (deri giyim 



eşyası hariç) Tehlikeli 
95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı   
95.24.01 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (büro ve ev mobilyalarının yeniden 



döşenmesi, kaplanması, onarımı ve yenilenmesi dahil, halı ve kilim onarımı 
hariç) Tehlikeli 



95.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı   
95.25.01 Saatlerin onarımı (kronometreler dahil, devam kayıt cihazları hariç) Az Tehlikeli 
95.25.02 Mücevherlerin onarımı Tehlikeli 
95.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının 



onarımı   
95.29.02 Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları 



hariç) Az Tehlikeli 
95.29.03 Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf 



tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve 
ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı hariç) Az Tehlikeli 
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95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri Az Tehlikeli 
95.29.05 Bisiklet onarımı Az Tehlikeli 
95.29.06 Müzik aletlerinin bakım ve onarımı (piyano akordu dahil) Az Tehlikeli 
95.29.07 Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı Az Tehlikeli 
95.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının bakım ve onarımı 



(kitap, aydınlatma eşyaları, oyuncak, vb. onarımı ile kimlik kartlarının plastikle 
kaplanması dahil) Az Tehlikeli 



96 Diğer hizmet faaliyetleri   
96.0 Diğer hizmet faaliyetleri   
96.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi   
96.01.01 Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil) Az Tehlikeli 
96.01.02 Halı ve kilim yıkama hizmetleri Az Tehlikeli 
96.01.03 Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini boyama ve renklendirme hizmetleri 



(imalat aşamasında yapılanlar hariç) Tehlikeli 
96.01.04 Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri 



ürünlerinin kuru temizlenmesi) Çok Tehlikeli 
96.01.05 Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri (pres ve silindir 



ütüleme hizmetleri dahil) Tehlikeli 
96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri   
96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür 



vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç) Tehlikeli 
96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri Tehlikeli 
96.02.03 Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri Tehlikeli 
96.02.04 Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri Tehlikeli 
96.02.05 Sadece ağdacılık hizmeti sunan salonların faaliyetleri Tehlikeli 
96.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler   
96.03.01 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler (cenaze yıkama yerlerinin işletilmesi, cenazenin 



nakli, yıkama hizmetleri, mezar yeri satışı, defin hizmetleri, cenaze 
levazımatçılığı vb.) Az Tehlikeli 



96.04 Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin 
faaliyetleri   



96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri Tehlikeli 
96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama 



hizmetleri hariç) Tehlikeli 
96.04.03 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri 



(form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç) Tehlikeli 
96.09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri   
96.09.01 Ayakkabı boyama hizmetleri Az Tehlikeli 
96.09.02 Nikah salonlarının hizmetleri Az Tehlikeli 
96.09.03 Fal , astroloji ve spiritualist hizmetleri Az Tehlikeli 
96.09.04 Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti Az Tehlikeli 
96.09.05 Hamallık hizmetleri Tehlikeli 
96.09.07 Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri Az Tehlikeli 
96.09.08 Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç) Az Tehlikeli 
96.09.09 Tanıştırma bürolarının ve evlendirme ajanslarının hizmetleri Az Tehlikeli 
96.09.10 Kendi hesabına çalışan yamak, garson, vb. hizmet sunanların faaliyetleri Az Tehlikeli 
96.09.12 Genelev hizmetleri Tehlikeli 
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96.09.14 Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, 



barındırma, kuaförlük, eğitim, vb. hizmetler) Tehlikeli 
96.09.15 Şecere bulma faaliyetleri Az Tehlikeli 
96.09.16 Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu 



makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. 
hizmetler dahil, oyun ve kumar makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç) Az Tehlikeli 



96.09.18 Arzuhalcilerin faaliyetleri Az Tehlikeli 
96.09.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme ve piercing 



hizmetleri, vb.) Az Tehlikeli 
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T HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; 



HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK 
OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ   



97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri   
97.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri   
97.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri   
97.00.10 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri Az Tehlikeli 
98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım 



yapılmamış mal ve hizmetler   
98.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım 



yapılmamış mallar   
98.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım 



yapılmamış mallar   
98.10.01 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım 



yapılmamış mallar Az Tehlikeli 
98.2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım 



yapılmamış hizmetler   
98.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım 



yapılmamış hizmetler   
98.20.01 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım 



yapılmamış hizmetler Az Tehlikeli 
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U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ   
99 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri   
99.0 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri   
99.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri   
99.00.15 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri (yabancı ülke elçilikleri, 



milletlerarası işbirliği örgütleri, vb. dahil) Az Tehlikeli 
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V KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, 



BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.)   
66.13.01 Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri (temettü, banka faizi, iştirak 



kazançları, huzur hakkı vb.) Az Tehlikeli 
      
  



  
 
 
 
 
* Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar 
Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inin  “1. Asbest ile ilgili hükümler” başlığı altında yer alan hükümlere istinaden asbest  
üretimi, ithali ve kullanılması yasaktır.                                                        (R.G.: 26.12.2008 / 27092 -Mükerrer) 
 
 
 
 
 



x Kısım (A - V arasındaki harflerle gösterilir.)  



xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.) 



xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)  



xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık 
gelir.  



xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.  
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK  
1- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makineli) 7 



2- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinesiz) 30 



3- Ağaç dikimi (makineli) 10 



4- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makineli) 10 



5- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinesiz) 20 



6- Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli-arazöz) 6 



7- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli) 10 



8- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz) 30 



9- Ağaçtan kozalak toplama 35 



10- Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli) 6 



11- Arazi sulaması (cebri sulama) 30 



12- Arazi sulaması (motopomp ve boru ile) 10 



13- Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile) 9 



14- Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli) 6 



15- Aşı çalışması 30 



16- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 10 



17- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 35 



18- Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 9 



19- Biçer Döver ile hasat 8 



20- Budama işi (makas, testere vs.) 35 



21- Budama işi (makineli) 10 



22- Çalı veya çiçek dikimi  



 a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise 9 



 b) Çalı veya çiçek idarece verilir ise 30 



23- Çobanlık hizmetleri, hayvan bakımı 30 



24- Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli) 6 



25- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli) 10 



26- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz) 35 



27- Fidan dikilmesi  



 a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde 9 



 b) Fidanların idarece verilmesi halinde 30 



28- Fidanların araziye dağıtımı 25 



29- Fidanlık bakım işi 35 



30- Futbol sahası çimlendirilmesi işi (doğal çim) 15 



31- Halı döşenmesi (spor sahalarına) 12 



32- İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile) 20 



33- İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8 
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34- Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli) 7 



35- Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi 15 



36- Ot - saman - sap balyalama işi (makineli) 10 



37- Ot alma - ot biçilmesi, fidan diplerinin çapalanması (makinesiz) 35 



38- Ot biçilmesi ve çim biçilmesi (makineli) 10 



39- Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için 
vasıtaya yüklenmesi 10 



40- Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli) 7 



41- Park inşaatı  



 a) Donanımlı Parklar(içerisinde aquapark, lunapark, havuz, restoranlar, vb. bulunan) 10 



 b) Semt parkları 12 



42- Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle ve hortumla) 30 



43- Parklarda oyun grupları 9 



44- Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) 35 



45- Rulo çim temini ve serilmesi 12 



46- Silaj taşıma ve silaj ve çiğnenmesi (mısır çiğneme-makine kepçe vb.) 7 



47- Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ve makineli) 25 



48- Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 15 



49- Süt sağımı (makineli) 6 



50- Süt sağımı (makinesiz) 30 



51- Şelale inşaatı 10 



52- Teraslama (makineli) 10 



53- Teraslama (makinesiz) 30 



54- Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 30 



55- Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makineli) 10 



56- Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinesiz) 30 



57- Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle) 30 



58- Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile-buldozer greyder vs.) 4 



59- Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi) 20 
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 AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ  
1- Akaryakıt depolama tankları tesisi 9 



2- Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple) 9 



3- Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı 9 



4- Akaryakıt tankları katodik koruma 9 



5- Doğalgaz boru hattı şehir içi (malzemeli) 8 



6- Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12 



7- Rafineri tank gövde saç değişimi (kumlama boya dahil) 12 



8- Rafineri ve petro kimya tesisleri 9 



9- Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı 10 



10- Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) 6 



11- Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) 6 



12- Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) 6 
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 BARAJ - GÖLET - SULAMA  
1- Baraj onarımı (beton) (komple) 7 



2- Baraj onarımı (kaya dolgu baraj)(komple) 5 



3- Baraj onarımı (toprak dolgu)(komple) 5 



4- Barajda gentomat uygulaması 5 



5- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (beton baraj), komple (dolgu - tünel – 
savak) 6 



6- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu - tünel - 
savak) 5 



7- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-
savak) 5 



8- Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi 8 



9- Dolu savak inşaatı (münferit) 6 



10- Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 9 



11- Regülatör inşaatı (komple) 6 



12- Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu) 6 



13- Su seviyesi ölçüm sistemi (limnigraft sistemi) 6 



14- Sulama kanalları elle temizliği  



 a) Ana kanal temizliği 30 



 b) Yedek kanallar ( kısmen işçi kısmen makineli ) 17 



15- Sulama kanalları temizliği (makineli) 4 



16- Sulama tesisi sifon yapılması 10 



17- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (hafriyat, boru, dolgu dahil borulu sistem) 8 



18- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton) (hafriyat 
hariç) 9 



19- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 6 



20- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem, damlama sistemi) 9 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 
BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, Kule, Spor Tesisi, Garaj, 
Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.)  



1- Ahşap döşemenin sistre yapılması (boya dahil) 10 



2- Ahşap palet tamiri 15 



3- Ahşap palet yapımı 10 



4- Ahşap yapı karkası, 15 



5- Banka şubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat vs.) 13 



6- Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı 9 



7- BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (normal betonla) 8 



8- BİNA - Aerodinamik laboratuvar inşaatı 9 



9- BİNA - Ahşap kaplama işi 11 



10- BİNA - Ahşap parke yapılması 15 



11- BİNA - Akrilik antiskid zemin kaplama 10 



12- BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı 9 



13- BİNA - Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı 12 



14- BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı 12 



15- BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı 12 



16- BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine) 10 



17- BİNA - Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs. 9 



18- BİNA - Andezit plak taş döşenmesi 10 



19- BİNA - Anıt mezar inşaatı 10 



20- BİNA - Asansör revizyonu 12 



21- BİNA - Asansör tesisatı (engelli) 7 



22- BİNA - Asansör tesisatı (yeni) 7 



23- BİNA - Asma germe membran işleri 9 



24- BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi (alt yapı hariç) 10 



25- BİNA - Banko ve dolap vb. işleri 10 



26- BİNA - Bayrak direği yapılması (boya dahil) 10 



27- BİNA - Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit) 9 



28- BİNA - Betonarme karkas inşaat (inşaat-mekanik-elektrik komple) 9 



29- BİNA - Bina cephesine reklam 10 



30- BİNA - Boya, badana ve sıva yapılması 15 



31- BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması) 10 



32- BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) 10 



33- BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7 



34- BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi 12 



35- BİNA - Doğalgaz veya fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı) 10 



36- BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) 8 



37- BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı 9 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



38- BİNA - Elektrik tesisatı 10 



39- BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi 10 



40- BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile) 15 



41- BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile) 5 



42- BİNA - Granit Plak döşenmesi 10 



43- BİNA - İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması ) 10 



44- BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması 16 



45- BİNA - Karo mozaik, karo fayans ve benzeri kaplama işleri 10 



46- BİNA - Karot alma 6 



47- BİNA - Kurşun ve bakır kaplama 10 



48- BİNA - Laminat parke döşemesi 10 



49- BİNA - Paratoner tesisatı işi 10 



50- BİNA - Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı 7 



51- BİNA - Su basman altı temel imalatı 9 



52- BİNA - Traverten kaplama 10 



53- BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple) 7 



54- BİNA - Tünel kalıp sistemiyle yapılan inşaat (çevre düzenleme dahil) 7.3 



55- BİNA - Yığma inşaat (komple) 12 



56- BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile) 30 



57- BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile) 6 



58- Bina dış cephesinin mantolanması (strofor-foam board tipi malzeme vs.) 10 



59- Bina ve çevre temizliği yapılması (Malzeme yükleniciye ait) (makineli) 10 



60- Bina ve çevre temizliği yapılması (Malzeme yükleniciye ait) (makinesiz) 30 



61- Brülör tesisatı 7 



62- Brülör tesisatı onarımı 10 



63- Buz pateni pisti yapımı 9 



64- Cami inşaatı (bina da dahil komple) 10 



65- Cami minaresi inşaatı (betonarme) 9 



66- Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon) 10 



67- Cami minaresi inşaatı (tuğla) 16 



68- Cami minaresi inşaatı (yontma taşı) 16 



69- Cami şadırvan – çeşme inşaatı 10 



70- Cila yapılması (fırça ve rulo ile) 15 



71- Cila yapılması (makineli) 7 



72- Çamaşırhane tesisatı onarımı 8 



73- Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği 30 



74- Çatı yağmur olukları temini ve montajı 9 



75- Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme 15 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



76- Çatıların alüminyum ile kaplama işi 10 



77- Çelik çatı yapımı 9 



78- Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) 12 



79- Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı 9 



80- Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri 10 



81- Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elk.komple) 13 



82- Çeşitli demir kontrüksiyon yapımı ve boyası 10 



83- Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dahil) 8 



84- Çini rölyefi (Karagöz-spor vb.) 15 



85- Çok katlı otopark inşaatı 9 



86- Dekorasyon işleri 11 



87- Demir korkuluk yapılması 10 



88- Dış cephede mermer kaplama 12 



89- Dış cephe süslemesi (her şey dahil) 13 



90- Doğalgaz santrali inşaatı (komple) 7 



91- Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile) 30 



92- Elektrik tesisatı onarımı 12 



93- Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme silolar) 9 



94- Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 10 



95- Endüstri tesisleri inşaatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil) 8 



96- Eski eser görünümlü bina inşaatı 12 



97- Fabrika elektrik kuvvet tabloları 6 



98- Fabrika elektrik kuvvet tesisatı 6 



99- Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20 



100- Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar) 30 



101- Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar) 9 



102- Fotosel, otomatik kapı yapılması 9 



103- Futbol – voleybol – basketbol direk file ve potaları 9 



104- Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması) 10 



105- Güneş enerjisi santrali altyapı inşaatı (üst yapı hariç) 9 



106- Güneş enerjisi santrali inşaatı(komple) 6 



107- Hasır çelik 6 



108- Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot) 12 



109- Hastane tesisatı (oksijen, azot, vakum) 10 



110- Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı 10 



111- Havalandırma ve klima tesisatı 8 



112- Havalandırma ve klima tesisatı onarımı 12 



113- Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)  
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 a) Dış sahada 10 



 b) Kapalı 9 



114- Havuz inşaatı (yangın) 9 



115- Havuzların bakım onarımı 12 



116- Hertürlü tarihi yapının restorasyonu (inşaat kısmı) 20 



117- Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli) 5 



118- İzolasyon işleri (cam tülü, taş yünü, kaneviçe, cam yünü)(boru, depo, tank vb.) 10 



119- İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 7 



120- Kalorifer tesisatı 7 



121- Kalorifer tesisatı onarımı 10 



122- Kapalı garaj inşaatı 9 



123- Kapalı spor salonu inşaatı 9 



124- Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahşap) 15 



125- Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alimünyum vb.) 12 



126- Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat (konvansiyonel metodla) 9 



127- Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat (tünel kalıp) 7.30 



128- Katı atık depolama tesisi (her şey dahil) 7 



129- Katı atık entegre bertaraf tesisi ( komple ayrıştırma, enerji üretim vs.) 6 



130- Katı atıkların ayrıştırma tesisi inşaatı 9 



131- Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi 11 



132- Kule inşaatı (betonarme) 9 



133- Kule inşaatı (çelik konstrüksiyon) 9 



134- Kutu profillerle kapı, pencere yapımı 10 



135- Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple 
yapımı 25 



136- Limnigraft kulesi inşaatı 9 



137- Merdiven basamaklarına karo kaplaması 10 



138- Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar 10 



139- Mezarlık bakımı 30 



140- Mezbaha inşaatı (komple) 9 



141- Mimari maket yapımı 20 



142- Mini halı futbol sahası inşaatı (her şey dahil) 10 



143- Mutfak tesisatı 7 



144- Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odalar dahil) 10 



145- Müşterek tesisat (bina içi) 8 



146- Müşterek tesisatı onarımı 12 



147- Ondulin çatı örtüsü 10 



148- Otomatik kontrol tesisatı 7 



149- Otomatik kontrol tesisatı onarımı 10 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



150- PVC profil, ısıcam temini ve takılması 10 



151- PVC yer döşemesi, jeotekstil, jeomebran kaplama 5 



152- Rüzgar enerji santrali alt yapı inşaatı (üst yapı hariç) 9 



153- Rüzgar enerji santrali inşaatı (komple) 6 



154- Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) 2 



155- Sayding dış cephe kaplama 10 



156- Seksiyonel-Endüstriyel tip kapı(kayar ve katlanır kapı) 9 



157- Sera inşaatı (çelik konstrüksiyon ile)(cam takılması veya naylon kaplanması) 9 



158- Sera inşaatı (prefabrik sistemle) 7 



159- Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)  



 a) Malzemeli 10 



 b) Malzeme idareden 30 



160- Sıhhi tesisat 9 



161- Sıhhi tesisat onarımı 12 



162- Slaj çukuru inşaatı (beton) 9 



163- Soğuk hava deposu inşaatı (komple) 7 



164- Split klima ve tesisatı 7 



165- Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması 15 



166- Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması 7 



167- Stadyum içinde tartan pist yapımı 9 



168- Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester) 6 



169- Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli) 7 



170- Taban tuğlası ile kaplama 10 



171- Tel örgü montajı (kafes, tel vb.)  



 a) Malzemeli 9 



 b) Malzeme idareden 25 



172- Telesiyej, teleferik montaj işi 9 



173- Toplantı salonuna simültane ve projeksiyon sistemi alımı ve montajı 6 



174- Toprakarme yapılması (prefabrik elemanlarla yapılan istinat duvarı) (her şey dahil) 7 



175- Tuğla duvar örülmesi (temini ve örülmesi) 16 



176- Üstü kapalı semt pazarı yapımı 9 



177- Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu 5 



178- VRF (Değişken gaz debili klima) tesisatı 8 



179- Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon) 9 



180- Yapısal hareketin bilgisayarlı sistemle işlenmesi 7 



181- Yürüyen merdiven tesisi 7 



182- Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı 8 
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 DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK  
1- Balık üretim tesisi inşaatı 9 



2- Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli) 6 



3- Deniz iskele inşaatı 6 



4- Deniz tahkimat inşaatı (istifli) 8 



5- Deniz tahkimat inşaatı (istifsiz) 6 



6- Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının deniz dibine montajı 
(malzemeli) 5 



7- Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) 6 



8- Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı) 9 



9- Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli) 4 



10- Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı) 18 



11- Gemi ile deniz taraması 6 



12- Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 6 
13- İskele köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korumasının 



incelenmesi ve rapora bağlanması 15 



14- İskele onarımı 7 



15- Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)  



 a) İstifli 8 



 b) İstifsiz 6 



16- Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 9 



17- Liman ve balıkçı barınağı inşaatı 6 



18- Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri 7 



19- Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı 9 



20- Usturmaca yapılması (lastik tamponla) 5 
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 ELEKTRİK - MONTAJ  
1- AG - OG elektrik tesisi bakım onarımı 9 



2- AG - OG elektrik tesisi demontaj işi 9 



3- AG - OG elektrik tesisi demontajdan montaj işleri 18 



4- AG - OG elektrik tesisi ve ENH montaj işleri  



 a) Beton direkli 6 



 b) Galvanizli direk ve ağaç direkli 6 



 c) Kaynaklı demir direkli 8 



 d) Parçalı kaynaklı galvaniz direkli 7 



5- Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15 



6- Alt yapı haberleşme hattı şehirdışı (komple) (malzemeli) 6 



7- Alt yapı haberleşme hattı şehiriçi (komple) (malzemeli) 7 



8- Altyapı haberleşme hattı şehiriçi onarım (komple ) (malzemeli) 9 



9- Ana besleme hatlarının onarımı 9 



10- Ana dağıtım panolarının tadilatı 10 



11- Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali fabrikasyon) 8 



12- Armatür demontajı 9 



13- Armatür montajı 10 



14- Bara imali ve montajı 8 



15- Bilgisayar bakım onarımı 12 



16- Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 10 



17- Bilgisayar yazılımı 20 



18- Data hatları, patch, panel, rock dolap tesisi 9 



19- Elektrik dağıtım şebekesi numaralandırma işleri (koordinat alımı, proje, levha, adresleme) 10 



20- Elektrik direk deplasesi 8 



21- Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması 6 



22- Elektrik tesisi idare malı malzemelerin montajı 14 



23- Endeks okuma (bilgisayarla) 15 



24- Endeks okuma işi(klasik) 30 



25- Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30 



26- Enerji nakil hattı tel çekimi işi 7 



27- Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8 



28- Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple)  



 a) Direk imalatı fabrikasyon 7 



 b) Direk imalatı yükleniciye ait 8 



29- Giriş kontrol sistemi tesisi 6 



30- Güvenlik kamera sistemi tesisi 6 



31- Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 6 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



32- Havai hatların yer altına alınması (komple) 8 



33- İnternet ağı çekilmesi ve bağlantılarının yapılması 9 



34- Jeneratör ikaz sistemleri (AVR) montajı 7 



35- Jeneratör montajı 6 



36- Jeneratör revizyonu 12 



37- Kablo tavası döşenmesi 8 



38- Kapalı devre TV sistemi 6 



39- Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı 6 



40- Kesintisiz güç kaynağı montajı 6 



41- Kompanzasyon tesisi 6 



42- Kumanda panosu içi işlemleri 10 



43- Mobese kurulması 6 



44- Motor ve stator sarımı 12 



45- OG Şönt kapasitör bankaları ve teçhizatı montajı 6 



46- Pano imali ve montajı 10 



47- Panolara besleme hattı çekilmesi 7 



48- Radarlı ve kameralı hız tespit ikaz sistemi bakım onarımı 12 



49- Radarlı ve mobese kameralı hız tespit ve ikaz sistemi 7 



50- Radyolink pilon inşaatı 10 



51- Sahne seslendirme ve ışıklandırma sistemi yapımı işi 6 



52- Sayaç sökme, takma işleri  



 a) Sayaç idareden 30 



 b) Sayaç yükleniciye ait 9 



53- Skada sistemi (SCADA) 6 



54- Sökülen trafonun değerlendirilmesi 18 



55- Tank atış alanları elektronik hedef sistemi 6 



56- Telefon santrali montajı 6 



57- Telekomünikasyon tesisi işleri 6 



58- Topraklama tesisatı 10 



59- Trafo merkezleri montajı  



 a) Bina tipi 6 



 b) Direk tipi 8 



 c) Şalt tipi 7 



60- Tranşe arıza işi (komple) 9 



61- Turnikeli geçiş sistemi 6 



62- Vedop ve vedos alt yapıları 9 



63- Yer altı kablosu döşeme işi (komple) 6 



64- Yerel bilgisayar ağının yenilenmesi 10 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



65- Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) 8 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 HAMALİYE  
1- Hamaliye işi 35 



2- İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye) 30 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 HAVAALANI  
1- Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu)(altyapı dahil) 4 



2- Hava Alanı (beton pist yapımı)(altyapı dahil) 4 



3- Hava Alanı taksi yolu onarımı(asfalt) 7 



4- Hava Alanı (bina inşaatı) 9 



5- Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı 7 



6- Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler 7 



7- Hava Alanı ısı merkezi inşaatı 9 
8- Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu 



çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9 



9- Hava Alanı radar ikmal inşaatı 7 



10- Hava Alanı taksi yolu inşaatı 4 



11- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil) 6 



12- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç) 9 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 
İÇME SUYU - KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma, su deposu, biyolojik 
arıtma)  



1- Atıksu arıtma tesisi 9 



2- Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çamurların susuzlaştırılması 7 



3- Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8 



4- Betonarme rögar, pik kapağı imali ve montajı 9 



5- Biyolojik arıtma tesisi 9 



6- Boru tazyik testi 6 



7- İçme suyu kaptaj, dranaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 9 



8- İçme suyu abone bağlantısı 15 



9- İçme suyu arıtma tesisi inşaatı 9 



10- İçme suyu elektrik tesisi işi 7 



11- İçme suyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, depo, terfi merkezi) (malzemeli)(her şey 
dahil) 7 



12- İçme suyu inşaatı şehiriçi (komple) (söküm,dolgu vs.,herşey dahil)(malzemeli) 8 



13- İçme suyu isale hattı inşaatı (malzemeli, her şey dahil) 6 



14- İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli) 10 



15- İçme suyu katodik koruma tesisi 9 



16- İksa (imalat dahil) 8 



17- Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistemi ile boru ve rögar temizliği) 6 



18- Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil)(malzemeli) 8 



19- Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile) 35 



20- Kanalizasyon temizliği borular-ızgaralar (makine, pompa ile) 8 



21- Kollektör inşaatı 8 



22- Kollektör temizliği (makineli) 8 



23- Köy içme suyu inşaatı  



 a) Hafriyat makineli 8 



 b) Hafriyat elle 15 



24- Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) 6 



25- Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı 10 



26- Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 9 



27- Su deposunun bakım ve onarımı 10 



28- Su deposunun temizlenmesi (işçi ile) 35 



29- Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15 



30- Su kuyusu açma (makineli) 6 



31- Su saati okuma (bilgisayarlı) 15 



32- Su sondaj ve enjeksiyon işleri 6 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 KİTAP – ANKET - SOSYAL YARDIM - TORBA - İKRAM KUTUSU - ORGANİZASYON  
1- Ambalajlama nakil ve dağıtımı 10 



2- Anket, istatistik vs. 20 



3- Dosya, evrak, fiziksel düzenleme niteleme ve veri giriş hizmet alımı 10 



4- İkram kutusu imalatı 7 



5- Kitap- kütüphane otomasyon programı ve sarf malzemesi alım işi 5 



6- Matbaa İşleri  



 a) Tam otomasyonlu matbaalar 6 



 b) Yarı otomasyonlu matbaalar 8 



7- Organizasyon (festival, fuar, konser vb.) 12 



8- Sosyal yardım nakli ve dağıtımı 17 



9- Torba imalatı (Çöp torbası, çimento torbası, ekmek poşeti vb.) 10 



10- Türkiye kültür portalı içeriğinin oluşturulması 10 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 KİRA KARŞILIĞI TESİS İŞLETMESİ  
1- Beton santrali işletmesi 10 



2- Katı atık tesislerin işletilmesi 20 



3- Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi 15 



4- Otopark kiralama ve işletme 10 



5- Taş ocağı tesisinin işletilmesi 15 



6- Tiyatro-fuaye salonu dükkan-büfe işletilmesi vb. 15 



7- Yüzme havuzunun işletilmesi 20 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 MADEN İŞLERİ  
1- Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar) 5 



2- Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar) 9 



3- Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7 



4- Maden çıkarma kuarsit, bakır, dolomit 7 
5- Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin 



kazılması, çıkarılması, taşınması  



 a) Tam otomasyonlu makineli sistem 5 



 b) Yarı klasik sistem 9 



 c) Klasik sistem 15 



6- Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 10 



7- Üstü açık maden sahalarında madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.) 7 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 MAKİNE – MONTAJ  
1- Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 12 



2- Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6 



3- Anten direği boyanması (verici istasyonu) 10 



4- Araç-taşıt kiralanması (kara, hava, deniz) 10 



5- Arıtma tesisleri makine ve tesisatı bakım onarımı 12 
6- Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile 



ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12 



7- Ayakkabı ve bot imalatı 12 



8- Baca filtresi temini ve montajı 10 



9- Baca filtresi temizliği 30 



10- Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 12 



11- Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi 10 



12- Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi 12 



13- Boru tesisatı işleri (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil) 9 



14- Boru tesisatı onarım işleri (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı 
dahil) 12 



15- Borulama (Pvc, çelik boru tesisatı) 8 



16- Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi 8 



17- Buhar kazanı ve sıcak su kazanı onarımı 12 



18- Buhar santralı (komple) 8 



19- Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme 7 



20- Çamaşırhane cihazlarını yenileme 6 



21- Çelik borulu sulama hattının onarımı 12 



22- Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı 18 



23- Çelik konstrüksiyon demontajı 9 



24- Çelik konstrüksiyon montajı 9 



25- Çelik silo-kovalı elevatör yapımı 9 



26- Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton) 9 



27- Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması 30 



28- Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10 



29- Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 25 
30- Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması 



ve istiflenmesi) (makineli) 6 



31- Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (işçi ile) 30 



32- Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (makine ve işçiyle) 15 



33- Çok namlulu roketatar silah sistemine ataletsel navigasyon sistemi entegre edilmesi 7 



34- Demiryolu vagon bakımı ve onarımı  



 a) Malzemeli 12 



 b) Malzeme idareden 30 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



35- Dizel motorların demonte edilip, yıkanması ve temizlenmesi 10 



36- Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi 10 



37- Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı 9 



38- Döner fırın inşaatı 20 



39- Döner fırın revizyonu 25 



40- Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi  



 a) Tuğla idarece verilirse 30 



 b) Tuğla yükleniciye ait ise 20 



41- Elektro motor ve blover bakım ve onarımı 12 



42- Elektro pompaj tesisatı 8 



43- Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi 20 



44- Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı 10 



45- Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 15 



46- Fındık işleme, küspe, yağ çıkarma ve ambalajlama 10 



47- Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri) 12 



48- Gemilerin temizliği işi (işçi ile) 30 



49- Gemilerin temizliği işi (makineli) 10 



50- Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi 10 



51- Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple) 7 



52- Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi 6 



53- Helezon susta (iç-dış) imali 7 



54- Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 12 



55- Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıtlama ( % 70 el, %30 makine) 20 



56- Isı payölçer takılması 8 



57- İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu 8 



58- İhzarat malzemesi ve yedek parçaların anbara teslimi(montaj hariç) 4 



59- İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı 8 



60- Jeo-termal su ile bina ısıtma 8 



61- Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı 7 



62- Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı 10 



63- Kalibrasyon 8 



64- Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi 12 



65- Kalorifer kazanlarının gaz yakıtlı sisteme dönüştürülmesi 8 



66- Kalorifer kazanlarının katı yakıtlı sisteme dönüştürülmesi 10 



67- Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı) 30 



68- Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 15 



69- Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil) 9 



70- Kantarda tartı işleri 6 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



71- Kaynak yapılması (el ile kaynak ustası) 9 



72- Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi 12 



73- Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi 8 



74- Kazanların ve basınçlı kapların basınç testleri 8 



75- Kombi değişimi (yapılarda) 8 



76- Komple sport yuvası temini ve montajı işi 7 



77- Konteynır onarım ve tadilat işi 12 



78- Korozyon inhibitörü 9 



79- Kömür torbalama 10 



80- Lokomotif ve vagonlarda boji sökülmesi ve temizlenmesi 10 



81- Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu 12 



82- Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu (malzeme idareden) 20 



83- LPG terminalini devreye alma 8 



84- M.K.E. sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması 15 



85- Makinaların bakım ve işletilmesi 15 



86- Makine kiralama  



 a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.) 10 



 b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt idareden) 15 



 c) Makine kiralama (makine idareden akaryakıt ve elektrik müteahhitten) 12 



 d) Makine kiralama (makine ve masraflar yükleniciden sevk ve idaresi idareden) 10 



 e) Makine kiralama (makine yükleniciden akaryakıt idareden) 12 



87- Makine montajı (münferit) 6 



88- Malzeme temini işi (montaj hariç) 4 



89- MUD(Mekanize Ufki Depo) sıcaklık ölçme sistemi 7 



90- Otomatik temiz gazlı yangın söndürme sistemi tesisi 9 



91- Ön arıtma tesisi 9 



92- Rafine yağın fason olarak işlenmesi 7 



93- Rafineri kazanları dışı kimyasal temizliği makine ile 6 



94- Rafineri kazanları içi kimyasal temizliği makine ile 8 



95- Röntgen ile kaynak kontrolü 6 



96- Rulo saçların kenetlenmesi-bağlanması ve takozlanması ile nakliyeye hazır hale getirilmesi 
(makine ile) 7 



97- Sabit yangın söndürme sisteminin FM-200 veya FE-227 sistemine dönüştürülmesi 10 



98- Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması 
ile yerine montajı) 30 



99- Seri halde parça imalatı 7 
100- Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, 



fanların yenilenmesi vs. boya işleri) 9 



101- Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği 8 



102- Stokerli kalorifer sistemi kurulması 9 
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103- Stoklanmış curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli 
boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8 



104- Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi 15 



105- Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi 6 



106- Su tankı imalatı (saç) 10 



107- Sürücü-pilot uçuş eğitimi 10 



108- Şirketlere boru hattı satış sistemi kapasite artırımı-rafineride- 10 



109- Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği 7 
110- Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer tesislerde kaynak 



kontrolü ve rapor yazımı) 20 



111- Tambur bakım onarım ve kaplaması 12 



112- Termik santral kazanı dairesinin revizyonu 12 



113- Termik santral kömür kanallarının onarımı 12 



114- Toraks cihazının opsiyonunun kullanıma açık hale getirilmesi 12 



115- Torna- makine spiral freze işi 7 



116- Ultra saf su sistemi 8 



117- Ulusal marker hatları izolasyonu(Rafineri) 10 



118- Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple) 9 
119- Yüksek hızlı tren hatlarında manyetik yöntem ile tahribatsız nötr sıcaklığın bulunması 



(muayene ve rapor işleri dahil) 10 
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 NAKLİYE İŞLERİ  
1- Kargo dağıtım (Nakliye) 7 



2- Nakliye (binek hayvanı ile) 20 



3- Nakliye (el arabası ile nakliye) 30 



4- Nakliye işleri 4 
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 PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK  
1- Amenejman plan yapımı 10 



2- Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile) 7 



3- Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile) 14 



4- As-built proje yapımı 8 



5- Bilgi sistemi veri tabanı oluşturulması 12 



6- Envanter çıkarılması 10 



7- Fotokopi, ozalit çekilmesi 7 



8- Harita plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla) 10 



9- Müşavirlik, mühendislik- kontrollük hizmetleri 10 



10- Navigasyonlu yol verisi üretimi 12 



11- Panaromik ve benzeri yapılarla üç boyutlu çalışma(resim, foto, nakit, ses, CD) 13 



12- Personel eğitimi ve seminerler (hertürlü) 10 



13- Proje yapımı (bilgisayarla) 12 



14- Tapu- kadastro pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması 12 



15- Taşınmaz mal değerlendirilmesi 10 
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 TESİS İŞLETME  
1- İçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi 15 



2- Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi(malzeme idareden) 18 



3- Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi(malzemeli) 12 



4- Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi 15 



5- Trafik sinyalizasyon bakım onarım ve işletilmesi (malzeme idareden) 18 



6- Trafik sinyalizasyon bakım onarım ve işletilmesi (malzemeli) 12 



7- Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi(malzeme idareden) 18 



8- Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi(malzemeli) 12 
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 TERZİLİK İŞLERİ  
1- İşçi gücü ile terzilik işi 35 



2- Konfeksiyon (fabrikasyon üretim) 7 



3- Makine ile terzilik işi (ölçü ve prova yaparak) 15 



   



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASM
M



M
O 



 



- 27 -











 
 
 
 
 



Sıra No İş Kolu Asgari İşçilik 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI  
1- Metro inşaatı (komple) 6 



2- Tünel - Metro inşaatı katener sistemi 7 



3- Tünel - Metro sinyalizasyon 6 



4- Tünel - Metro mekanik ve havalandırma tesisatı 8 



5- Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli) (her şey dahil) 5 



6- Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli) (her şey dahil) 9 



   



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASM
M



M
O 



 



- 28 -











 
 
 
 
 



Sıra No İş Kolu Asgari İşçilik 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 YEMEK  
1- Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı 10 



2- Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması 20 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 



 
YOL - DEMİRYOLU (Alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür, kaldırım, sanat yapıları, 
dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik levhaları, sinyalizasyon )  



1- Alt temel, temel malzemesi temini (konkasörle kırılarak hazırlanmış, ocaktan taş çıkarma 
dahil) 6 



2- Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre, serme, 
sulama sıkıştırma) 4 



3- Arazözle sulama (yol inşaatında) 4 



4- Arnavut kaldırımı döşenmesi 22 



5- Asfalt frezelenmesi-eski asfalt sathının makine ile çizilmesi- 6 



6- Asfalt kaplama işleri  



 a) Tüm malzeme idareden 8 



 b) Yalnız bitüm veya yalnız agrega idareden 6 



7- Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt 
kaplama)(komple) 4 



8- Asfalt mıcırı temini (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma dahil) 8 



9- Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama) (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç) 8 



10- Asfalt sökülmesi (makineli) 6 



11- Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı 10 



12- Asfalt yüzeye baskı ile desen yapılması 15 



13- Asma köprü inşaatı (yaya geçit köprüsü) 10 



14- ASR(Alkali Silika Reaktivitesi) Özel bir kil, kum, su ve çimento karışımı ile mevcut beton 
yüzeyinin kaplanması 9 



15- Balast temini (kırma ve nakliye dahil) 6 



16- Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.) 9 



17- Beton bordür büz, parke imali (idare malı tesislerinde imal edilirse) 10 



18- Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imalı 5 



19- Beton kırılması  



 a) Makineli 6 



 b) Elle 30 



20- Beton kırılması (kompresörle) 20 



21- Beton tretuvar ve müteferrik yol inşaatı 9 



22- Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskürtülmesi 6 



23- Blokaj yapılması (malzemeli el ile) 17 



24- Blokaj yapılması (malzemeli makine ile) 6 



25- Blokaj yapılması (malzemesiz el ile) 30 



26- Bordür döşenmesi (her türlü)  



 a) Malzemeli 9 



 b) Malzeme idareden 30 



27- Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı 10 



28- Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi 12 



29- Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması 13 



30- Dekapaj kazı yapılması (el ile) 30 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



31- Dekapaj- kazı yapılması (makineli), (nakliye hariç) 3 



32- Dekapaj, kazı yapılması (komprösörle delik açma ve dinamitle patlatma) 10 



33- Demiryollarında alüminotermit ray kaynağı yapılması 7 



34- Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9 



35- Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli) 10 



36- Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli) 6 



37- Demiryolu travers ve ray döşenmesi 8 



38- Devlet demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerine yeni dübellerin Montajı 18 



39- Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak) 4 



40- Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile) 17 



41- Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (makine ile) 4 



42- Döşeli raylarda yeniden profil vermek için frezeleme- taşlama 10 



43- Elastik genleşme derzi yapımı (yeni) 6 



44- Finişerle dökülen her türlü beton 4 



45- Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık 6 



46- Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş) 6 



47- Görme engelliler için yol yapılması 10 



48- Greyderle reglaj yapımı 4 



49- Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi 4 



50- Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı 18 



51- Hemzemin geçitlerde kauçuk kaplama (plastik-kaplama) 7 



52- İdare malı kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı 5 



53- İstinat duvarı derz yapılması 18 



54- İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme) 9 



55- İstinat duvarı onarımı (kargir) 18 



56- İstinat duvarıları inşaatı(geogrid) 7 



57- İstinat duvarları inşaatı (kargir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 18 



58- İstinat duvarları inşaatı (normal beton veya betonarme),(kalıp, demir dahil)(satın alınan 
hazır beton hariç) 9 



59- Jeogridli su toplama çukuru 6 



60- Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait) 6 



61- Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç) 9 



62- Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli) 8 



63- Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz) 6 



64- Kaya zeminde makine ile 10 m2 den büyük depo(Zirai mahsül vb. ürünleri saklamak için) 
açılması 5 



65- Keson kuyu açılması (işçi ile) 35 



66- Keson kuyu açılması (makine ile) 10 



67- Konkasörde kırılarak hazırlanmış alt temel ve temel malzemesi 6 



68- Köprü genleşme derzi yenileme 7 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



69- Köprü inşaatı (betonarme) normal beton (fore kazık, jet grout, prefabrik elemanlar ve satın 
alınan hazır beton hariç) 9 



70- Köprü inşaatı (çelik) 9 



71- Köprü inşaatı (kargir) 18 



72- Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 10 



73- Köprü mesnet bandı 7 



74- Köprü onarım işi  



 a) Betonarme 9 



 b) Kargir 18 



75- Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil) 10 



76- Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile) 35 



77- Köprü, menfez içi temizliği (makine ile) 6 



78- Köprüde prefabrik mesnetler 7 



79- Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması 10 



80- Laboratuvar deneyleri ve rapor 10 



81- Makine ile derz açılması ve dolgusu 6 
82- Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak ölçülemeyen gün-saat 



olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilimum işler 4 



83- Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak Kullanılması 4 



84- Mayın temizleme (makine ve el ile) 17 



85- Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder) 4 



86- Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile) 6 



87- Oto yol korkuluk montajı (makineli) 7 



88- Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı) 9 



89- Otopark yapılması (açık otopark, normal beton) (satın alınan hazır beton hariç diğer her 
şey dahil) 8 



90- Otopark yapılması (çok katlı otopark) (her şey dahil) 9 



91- Parke ile kaldırım ve yol yapımı  



 a) İnsan gücü ile(malzemeli) 18 



 b) Makineli(malzemeli) 10 



 c) Malzemenin tümü idareden 30 



 d) Parke veya bordür taşı idareden 25 



 e ) Parke taşı(kilitli)(malzemeli) 20 



92- Parklarda minyatür heykel, büst yapılması (ahşap kalıp içine döküm) 15 



93- Pere yapılması  



 a) Harçsız 12 



 b) Harçlı 15 



94- Peronbej yapılması (TCDD) 9 



95- Prefabrik betonarme yol korkuluğu imali ve montajı 7 



96- Refüj, yol bordürü döşenmesi, 9 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



97- Renkli dere taşı temini ve serilmesi 12 



98- Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri 10 



99- Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (kazı, demir, dolgu, kalıp, beton dahil) (satın 
alınan hazır beton hariç) 9 



100- Sifon yapılması (münferit inşa edilirse) 10 



101- Sinyalizasyon tesisi 7 



102- Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme) 25 



103- Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli 6 



104- Taraklı mozayik 18 



105- Tarihi köprü restorasyonu 15 



106- Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi 6 



107- Taş kırma işleri (makineli) 6 



108- Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi) 6 



109- Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 25 



110- Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı 10 



111- Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile 30 



112- Trafik işaret levhalarının bakım ve onarımı 12 



113- Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı 10 



114- Tretuvar yapımı (beton) (satın alınan hazır beton hariç) 9 



115- Tretuvar yapımı (karo, andezit, granit, mermer vs.) 10 



116- Trimer makinesi ile asfalt kazısı 6 



117- Yatay delgi makinası ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi 6 



118- YHT Hattına prefabrik kar siperi montajı 7 



119- Yol bakım onarımı (asfalt yollarda) 7 



120- Yol bakım onarımı (beton yollarda) (satın alınan hazır beton hariç) 9 



121- Yol bakım onarımı (stabilize yollarda) 4 



122- Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli) 4 



123- Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 4 



124- Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi 9 



125- Yol şevlerine kafes tel yapılması( hasır çelik gibi) 6 



126- Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme beton, barbakan hasır çelik dahil) 6 



127- Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması 9 



128- Yollara asfalt yama yapılması  



 a) Malzemeli 7 



 b) Malzemenin tamamı idareden 15 



 c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse 11 



 d) Malzemeli (elle) 15 



 e) Malzemenin tamamı idareden (elle) 20 



129- Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi  
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 a) Makineli 6 



 b) El ile 15 



 c) Malzeme idareden (makineli) 15 
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ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 



 YÜKLEME - BOŞALTMA  
1- Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik idareden) 15 



2- Çay yükleme bantla 7 



3- Çay yükleme el ile 25 



4- Çimento fabrikasında band ile torba çimento yükleme 7 



5- Pancar yükleme (makine ve elektrik idareden) 15 



6- Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine idareden, mazot Müteahhitten) 12 



7- Şeker pancarı yükleme ve nakliyesi 5 



8- Tütün yükleme ve nakli (boşaltma idareden) 15 



9- Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 30 



10- Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile) 7 
11- Yükleme, boşaltma (makine ile demir, profil, paket halinde Tuğla, parke, betopan, saç, font, 



çelik, PVC boru, PE boru, mermer, pirinci, perlit, gaz beton) 7 



12- Yükleme, boşaltma, toz çimento (kompresörle) 6 
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