
Buhar, Kızgın su, Merkezi ısıtma kazanları ve ekipmanları

8402 Buhar kazanları; kızgın su kazanları: 18% 1% 0%

8403 Merkezi ısıtma kazanları 18% 1% 0%

8404
84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler, kurum temizleme ve gaz 

tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler: 18% 1% 0%

Jeneratörler

8405 Gaz veya su gazı jeneratörleri; su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri 18% 18% 0%

Türbinler

8406 Buhar türbinleri 18% 1% 0%

8410 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler 18% 1% 0%

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 18% 1% 0%

MotorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar

8412
Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar (tepkili motorlar (turbo jetler hariç), hidrolik güç motorları ve makinaları, pnömatik güç motorları ve makinaları ve 

diğerleri ) 18% 18% 0%

Sıvılar için pompalar 

8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri

8413.11.00.10.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları (Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ dağıtım pompaları) 18% 18% 0%

8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları (Diğerleri) 18% 1% 0%

8413.19.00.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları 18% 1% 0%

8413.19.00.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları 18% 1% 0%

8413.20 El pompaları 18% 18% 0%

8413.30 İçten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ veya soğutma pompaları 18% 18% 0%

8413.40.00.00.00 Beton pompaları 18% 1% 0%

8413.50 Diğer doğrusal deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar: 18% 18% 0%

8413.60 Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar 18% 1% 0%

8413.70 Diğer santrifüj pompalar: 18% 18% 0%

8413.81.00.00.00 Diğer pompalar 18% 18% 0%

8413.82.00.00.00 Sıvı elevatörleri 18% 18% 0%

Hava veya vakum pompaları,  kompresörleri, fanlar,  davlumbazlar 

8414
Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar 

(filtreli olsun olmasın): 18% 18% 0%

Klima cihazları 

8415 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) 18% 18% Var

Fırınlar ve ocaklar

8417 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):

8417.10 Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve ocaklar 18% 1% 0%

8417.20 Ekmekçilik fırınları (bisküvi fırınları dahil): 18% 1% 0%

8417.80.30.00.00 Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar 18% 1% 0%

8417.80.50.00.00 Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar 18% 1% 0%

8417.80.70.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

Soğutucu ve dondurucu cihazlar 

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) :

8418.10 Birden fazla dış kapılı kombine haldeki soğutucu -dondurucular: 18% 18% Var

8418.30 Yatay tip dondurucular (hacmi 800 litreyi geçmeyenler): 18% 18% Var

8418.40 Dikey tip dondurucular (hacmi 900 litreyi geçmeyenler): 18% 18% Var

8418.50 Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve teşhir amaçlı diğer mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler ve benzerleri) 18% 18% Var

8418.61.00.00.00 Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç) 18% 1% 0%

8418.69.00.10.00 Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler 18% 1% 0%

8418.69.00.91.00 Komple soğutma tesisleri 18% 1% 0%

8418.69.00.99.11 Frigorifik araç kasalarına takılmaya mahsus soğutucu üniteler 18% 1% 0%

8418.69.00.99.19 Diğerleri: 18% 1% 0%

Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makinalar, tesis veya laboratuvar cihazları 

8419

Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse 

etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, 

fırınlar ve diğer cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:

Elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları:

8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 18% 1% Var

8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 18% 1% Var

8419.19.00.00.12 Güneş enerjili su ısıtıcıları 18% 1% Var

8419.19.00.00.19 Diğerleri 18% 1% Var

8419.20 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri 8% 1% 0%

Kurutucular:

8419.31.00.00.00 Tarım ürünleri için olanlar 18% 1% 0%

8419.32.00.00.00 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar 18% 1% 0%

8419.39.00.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

8419.40 Damıtma veya rektifiye tesisleri 18% 1% 0%

8419.50.00.00.00 Isı değiştiricileri (eşanjörler) 18% 1% 0%

8419.60.00.00.00 Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar 18% 1% 0%

8419.81 Sıcak içecek yapmaya veya yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya mahsus olanlar: 18% 1% 0%

8419.89.10.00.00 Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutmaya mahsus (bir ayırma duvarı olmayan) soğutma kuleleri ve benzeri tesisler 18% 1% 0%

8419.89.30.00.00 Biriktirme yoluyla metal kaplamaya mahsus vakum-buhar teribatı 18% 1% 0%

8419.89.98.10.00 Pastörizatörler 18% 1% 0%

8419.89.98.90.11 Tütsüleme cihazları 18% 1% 0%

8419.89.98.90.12 Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar 18% 1% 0%

8419.89.98.90.19 Diğerleri 18% 1% 0%

Kalenderler, diğer hadde makinalan ve silindirleri

8420 Kalenderler ve diğer hadde makinalan (metal veya cam hadde makinaları hariç) ve bu makinaların silindirleri: 18% 1% 0%

Santrifüjler ve Filtreleme sistemleri

8421 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:

Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil):

8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler) 18% 1% Var

8421.12 Çamaşır kurutma makinaları 18% 1% Var

8421.19 Diğerleri 18% 1% 0%

Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:

8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar 18% 1% 0%

8421.22.00.00.00 İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar 18% 1% 0%

8421.23.00.00.00 İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri 18% 1% 0%

8421.29.00.00.11 Diyalizör 8% 1% 0%

8421.29.00.00.19 Diğerleri: 18% 1% 0%

Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:

8421.31 İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri: 18% 1% 0%

8421.39 Diğerleri 18% 1% 0%

GTİP EKİPMANLAR Normal KDV
Leasing KDV 

(Yeni olanlar)
KKDF



Bulaşık yıkama, doldurma ve paketleme makinaları 

8422

Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, 

kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri,kavanozları,tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya 

ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar:

8422.19.00.00.00 Bulaşık yıkama makinaları (Evlerde kullanılanlar hariç) 18% 18% 0%

8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar 18% 18% 0%

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 18% 1% 0%

8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) 18% 1% 0%

Tartı alet ve cihazları 

8423
Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve 

cihazlarına mahsus ağırlıklar:

8423.20 Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller 18% 18% 0%

8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler 18% 1% 0%

8423.81.10.00.00
Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil) (Tartma kapasitesi 30 kg.ı 

geçmeyenler:) 18% 18% 0%

8423.81.30.00.00 Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus alet ve cihazlar ((Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçmeyenler:) 18% 18% 0%

8423.82.10.00.00
Maddelerin önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklarına göre tasnif edilenler dahil) (Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçen 

fakat 5000 kg.ı geçmeyenler:) 18% 18% 0%

Püskürtme cihaz ve makinaları

8424
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:

8424.10.00.00.00 Yangın söndürme cihazları 18% 1% 0%

8424.20.00.00.00 Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar 18% 1% 0%

8424.30 Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar 18% 1% 0%

8424.81 Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar: 8% 1% 0%

8424.89.00.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

Vinçler

8426
Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen 

lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:

8426.11.00.00.00 Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri 18% 1% 0%

8426.12 Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar: 18% 1% 0%

8426.19.00.00.11 Gantri vinçler 18% 1% 0%

8426.19.00.00.12 Köprü vinçler 18% 1% 0%

8426.19.00.00.13 Raylı taşıyıcı vinçler 18% 1% 0%

8426.20.00.00.00 Kule vinçler 18% 1% 0%

8426.30.00.00.00 Seyyar dirençli vinçler 18% 1% 0%

8426.41.00.10.00 Vinçli yük arabaları 18% 1% 0%

8426.91 Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar: 18% 1% 0%

Forkliftler

8427 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları 18% 1% 0%

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma makinaları 

8428 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):

8428.10 Asansörler ve skipli yük kaldırıcıları: 18% 1% 0%

8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler: 18% 1% 0%

Eşya ve malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli diğer elevatörler ve konveyörler:

8428.31.00.00.00 Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar 18% 1% 0%

8428.32.00.00.00 Diğerleri (kovalı olanlar) 18% 1% 0%

8428.33 Diğerleri, (bantlı olanlar): 18% 1% 0%

8428.39 Diğerleri: 18% 1% 0%

8428.40.00.00.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar 18% 1% 0%

8428.60.00.00.00 Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları 18% 1% 0%

Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler:

8428.90.71.00.00 Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler 8% 1% 0%

8428.90.79.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

Diğerleri

8428.90.90.10.00 Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus külbütörler ve manipulatörler 18% 1% 0%

8428.90.90.90.00 Diğerleri: 18% 1% 0%

GTİP EKİPMANLAR Normal KDV
Leasing KDV 

(Yeni olanlar)
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İş makineleri

8429
Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici 

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

Buldozerler ve angledozerler:

8429.11 Paletli olanlar 18% 1% 0%

8429.19 Diğerleri 18% 1% 0%

8429.20 Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar 18% 1% 0%

8429.30.00.00.00 Skreyperler 18% 1% 0%

8429.40 Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri: 18% 1% 0%

8429.51 Önden yüklemeli küreyici yükleyiciler: 18% 1% 0%

8429.52 Kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar:

8429.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler 8% 1% 0%

8429.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar 8% 1% 0%

8429.59.00.10.11 Beko loder (Toprağı kazabilenler) 8% 1% 0%

8430
Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine 

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

8430.10 Kazık varyosları ve kazık sökme makinaları: 18% 1% 0%

8430.20 Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri 18% 1% 0%

Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makinaları:

8430.31.00.00.00 Kendinden hareketli olanlar 18% 1% 0%

8430.39.00.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

Diğer delme veya sondaj makinaları:

8430.41.00.00.00 Kendinden hareketli olanlar 18% 1% 0%

8430.49.00.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

8430.50.00.00.00 Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar 18% 1% 0%

Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar:

8430.61 Sıkıştırma veya basıp sıkıştırma makina ve cihazları 18% 1% 0%

8430.69.00.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

8431 Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar: 18% 18% 0%

Tarım ve hayvancılığa mahsus makineler

8432
Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için 

silindirler:

8432.10.00.00.00 Pulluklar 8% 1% 0%

8432.21.00.00.00 Diskli tırmıklar (diskorolar) 8% 1% 0%

8432.29.10.00.11 Skarifikatörler 8% 1% 0%

8432.29.10.00.12 Kültivatörler 8% 1% 0%

8432.29.30.00.00 Tırmıklar 8% 1% 0%

8432.29.50.00.00 Toprak frezeleri (rötovatörler) 8% 1% 0%

8432.29.90.00.11 Gübreli çapa makinaları 8% 1% 0%

8432.29.90.00.19 Diğer çapa makinaları 8% 1% 0%

8432.29.90.00.21 Tırmıklı merdaneler 8% 1% 0%

8432.29.90.00.29 Diğer merdaneler 8% 1% 0%

8432.30 Ekim ve dikim makinaları: 8% 1% 0%

8432.40 Gübreleme makina ve cihazları: 8% 1% 0%

8432.80.00.00.11 Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler 18% 1% 0%

8432.80.00.00.12 Taş parçalarını sökme, toplama makinaları 18% 1% 0%

8433

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

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

hariç):

Çimenlikler, parklar veya spor alanları için çim biçme makina ve cihazları:

8433.11 Motorlu olanlar (yatay bir zemin üzerinde dönen kesici tertibatlı): 18% 1% Var

8433.19 Diğerleri 18% 1% Var

8433.20 Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil): 8% 1% 0%

8433.30.00.00.00 Ot hazırlama makina ve cihazları 8% 1% 0%

8433.40.00.00.00 Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) 8% 1% 0%

8433.51.00.00.00 Biçer döverler 8% 1% 0%

8433.52 Diğer harman makina ve cihazları 8% 1% 0%

8433.53 Kök ve yumru hasat makinaları: 8% 1% 0%

8433.59 Silaj makineleri ve diğerleri: 8% 1% 0%

8433.60 Yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya ve temizlemeye mahsus makina ve cihazlar: 18% 1% 0%

8434 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:

8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları 8% 1% 0%

8434.20 Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8435 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar: 18% 1% 0%

8436
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:

8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar 8% 1% 0%

Kümes hayvancılığına mahsus makina ve cihazlar; civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:

8436.21 Civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları 18% 1% 0%

8436.29.00.00.11 Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar 18% 1% 0%

8436.29.00.00.12 Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç) 18% 1% 0%

8436.29.00.00.13 Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8436.29.00.00.19 Diğerleri 18% 1% 0%

8436.80.10.00.00 Ormancılığa mahsus olanlar 18% 1% 0%
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8437
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): 18% 1% 0%

Yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina

8438
Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar 

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

8438.10 Ekmekçilik, pastacılık, bisküvicilik makina ve cihazları ile makarna ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar: 18% 1% 0%

8438.20.00.00.00 Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8438.30.00.00.00 Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8438.40.00.00.00 Biracılığa mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8438.50.00.00.00 Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8438.60.00.00.11 Patates soyma makina ve cihazları 18% 1% 0%

8438.60.00.00.12 Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8438.60.00.00.13 Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

Çay yapraklarını veya kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makina ve cihazlar:

8438.80.10.10.00 Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina 18% 1% 0%

8438.80.10.90.00 Diğerleri 18% 1% 0%

8438.80.91.00.00 İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8438.80.99.10.00 Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8438.80.99.90.11 Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus olanlar 18% 1% 0%

Kağıt imalat makineleri

8439 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

Cilt makinaları 

8440 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil) 18% 1% 0%

Kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus makinalar

8441 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)

8441.10 Kağıt kesme makinaları: 18% 1% 0%

8441.20 Torba kese kağıdı veya zarf yapmaya mahsus makinalar 18% 1% 0%

8441.30.00.00.00 Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar 18% 1% 0%

8441.40.00.00.00 Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya imaline mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8441.80.00.00.11 Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8441.80.00.00.12 Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları 18% 1% 0%

Matbaa makineleri

8442

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)

8442.30.10.00.00 Foto dizgi makinaları 18% 1% 0%

Baskı yapmaya mahsus makinalar

8443
Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( 

kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları

8443.11.00.00.00 Ofset baskı yapan makinalar,bobin halinde kağıda baskı yapanlar 18% 18% 0%

8443.12.00.00.00 Ofset baskı yapan makinalar, tabaka kağıda baskı yapan büro tipi makinalar 18% 18% 0%

8443.13 Ofset baskı yapan diğer makinalar 18% 18% 0%

8443.14.00.00.00 Tipografik baskı yapan makinalar, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar 18% 18% 0%

8443.15 Tipografik baskı yapan makinalar (bobin halindeki kağıda baskı yapanlar hariç) 18% 18% 0%

8443.16.00.00.00 Fleksografik baskı yapan makinalar 18% 1% 0%

8443.17.00.00.00 Gravür baskı (tifdruk) yapan makine 18% 18% 0%

8443.19.20.00.00 Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar 18% 18% 0%

8443.19.40.00.00 Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar 18% 18% 0%

8443.19.70.10.00 Rotatif baskı makinaları 18% 18% 0%

8443.19.70.90.11 Serigrafi baskı makinaları 18% 18% 0%

8443.31 Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar: 18% 18% 0%

8443.32 Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar: 18% 18% 0%

8443.39.10.00.00 Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar 18% 18% 0%

Tekstil makinaları

8444.00
Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina 

ve cihazlar 18% 1% 0%

8445

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

8445.11.00.00.00 Karde makinaları (tarak makinaları) 18% 1% 0%

8445.12.00.00.00 Tarama makinaları (penyöz) 18% 1% 0%

8445.13.00.00.00 Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus cihazlar 18% 1% 0%

8445.19.00.10.00 Saw -gin çırçır makinaları 18% 1% 0%

8445.19.00.90.11 Açma makinaları 18% 1% 0%

8445.19.00.90.12 Ovalama makinaları (finisör) 18% 1% 0%

8445.19.00.90.13 Kıvırcıklaştırma makinaları 18% 1% 0%

8445.19.00.90.14 Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya getirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8445.20.00.00.11 Open-end eğirme makinaları 18% 1% 0%

8445.20.00.00.12 Ring eğirme makinaları 18% 1% 0%

8445.30.00.00.00 Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar 18% 1% 0%

8445.40.00.00.11 Masura sıyırma makinaları 18% 1% 0%

8445.40.00.00.12 Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları) 18% 1% 0%

8445.90.00.00.11 Çözgü makinaları 18% 1% 0%

8445.90.00.00.12 Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları 18% 1% 0%

8445.90.00.00.13 Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına geçirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları) 18% 1% 0%

8445.90.00.00.14 Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni verilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar 18% 1% 0%

8445.90.00.00.19 Diğerleri 18% 1% 0%

8446 Dokuma makinaları (tezgâhlar) 18% 1% 0%

8447
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 8% 1% 0%

8448

84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar (ratiyerler, jakardlar, atkı ipliği kesicileri, çözgü ipliği kesicileri, mekik 

değiştirme mekanizmaları gibi); sadece veya esas itibariyle bu pozisyonda veya 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun 

aksam, parça ve aksesuar (iğler, kelebekler, kard garnitürleri, taraklar, iğneli taraklar, üretme memeleri, mekikler, gücü teli ve gücü çerçeveleri, çorapçı eşyasına 

mahsus iğneler, platinler, tığlar gibi):

84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar:

8448.11.00.00.00 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar 18% 1% 0%

8448.19.00.10.00 Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı makinalar 18% 1% 0%

8448.19.00.90.00 Diğerleri 18% 1% 0%

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 18% 1% 0%

8451

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

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

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

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

8451.10.00.00.00 Kuru temizleme makinaları 18% 1% 0%

Kurutma makinaları:

8451.21 Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler: 18% 1% Var

8451.29.00.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

8451.30.00.00.00 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil): 18% 1% 0%

8451.40 Yıkama, ağartma veya boyama makinaları 18% 1% 0%

8451.50 Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar 18% 1% 0%

8451.80.10.00.00 Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları 18% 1% 0%

8451.80.30.00.00 Apre ve finisaj makinaları 18% 1% 0%

8451.80.80.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%
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8452
Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç); özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfa- zalar; dikiş makinalarının 

iğneleri:

8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler (Ev tipi dikiş makinaları hariç) 8% 1% 0%

8452.29.00.00.00 Diğerleri ( (Ev tipi dikiş makinaları hariç) 8% 1% 0%

Deri işleme ve ayakkabı imal makineleri

8453
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) 18% 1% 0%

Metal döküm makineleri

8454 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları 18% 1% 0%

Metal haddeleme makinaları

8455 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri: 18% 1% 0%

Maddeleri aşındırarak işleme makineleri

8456
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

8456.10 Lazerle, fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar: 18% 1% 0%

8456.20 Ultrasonik yöntemi ile çalışanlar: 18% 1% 0%

8456.30 Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar: 18% 1% 0%

8456.90.20.00.00 Su jeti kesme makinaları 18% 1% 0%

 Metal işleme makineleri 

8457 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları 18% 1% 0%

8458 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil) 8% 1% 0%

8459 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) 8% 1% 0%

8460
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) 18% 1% 0%

8461
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 18% 1% 0%

8462

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 18% 1% 0%

8463 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 18% 1% 0%

Mermer ve cam işleme makinaları

8464 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar 18% 1% 0%

Ağaç işleme makinaları

8465
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)

8465.10 Çeşitli makina işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden yapan makinalar 18% 1% 0%

8465.91 Testere makinaları 18% 1% 0%

8465.92 Planya,freze veya keserek kalıplama makinaları 18% 1% 0%

8465.93 Taşlama,zımparalama veya parlatma makinaları 18% 1% 0%

8465.94.00.00.00 Bükme veya birleştirme makinaları 18% 1% 0%

8465.95.00.00.00 Delik açma veya zıvanalama makinaları 18% 1% 0%

8465.96.00.00.00 Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları 18% 1% 0%

8465.99.00.00.11 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar 18% 1% 0%

8466

Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makina- larda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek par- çaları tutucular ve alet 

tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafa- ları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil); elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin 

alet tutucuları: 18% 18% 0%

Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar

8468
Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus 

makina ve cihazlar: 18% 1% 0%

Bilgi işlem makinaları

8471
Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt 

ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar: 18% 18% Var

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırma, eleme v.b. Makinalar

8474

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

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

diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıplan yapmaya mahsus 

makinalar:

8474.10 Tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar :

8474.10.00.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar 18% 1% 0%

8474.10.00.90.00 Diğerleri 18% 1% 0%

8474.20 Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar:

8474.20.00.10.00 Taş kırma makinaları 18% 1% 0%

8474.20.00.90.00 Diğerleri 18% 1% 0%

Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar:

8474.31.00.00.00 Beton veya harç karıştırıcılar 18% 1% 0%

8474.32.00.00.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar 18% 1% 0%

8474.39.00.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

8474.80 Diğer makina ve cihazlar

8474.80.10.00.00 Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8474.80.90.00.11 Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası) 18% 1% 0%

8474.80.90.00.12 Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8474.80.90.00.13 Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar 18% 1% 0%

8474.80.90.00.19 Diğerleri 18% 1% 0%

Kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar

8477
Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve 

cihazlar

8477.10.00.00.00 Enjeksiyon makinaları 18% 1% 0%

8477.20.00.00.00 Ekstrüzyon makinaları 18% 1% 0%

8477.30.00.00.00 Püskürtme döküm makinaları 18% 1% 0%

8477.40 Vakumlu döküm makinaları ve ısıtarak şekil veren diğer makinalar 18% 1% 0%

8477.51 Dış Iastiğin dökümüne veya sırt kaplamasına mahsus veya iç lastiğin dökümüne veya başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar 18% 1% 0%

8477.80.11.00.00 Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar 18% 1% 0%

8477.80.91.00.00 Parçalara ayırma makinaları 18% 1% 0%

8477.80.93.00.00 Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar 18% 1% 0%

8477.80.95.00.00 Kesme, yarma ve soyma makinaları 18% 1% 0%
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Kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar

8479 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar:

Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar

8479.10.00.00.11 Yol çizme makinaları 18% 18% 0%

8479.10.00.00.12 Beton serme ve dökme makinaları 18% 18% 0%

8479.10.00.00.19 Diğerleri 18% 1% 0%

8479.20 Hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar 18% 18% 0%

8479.30 Ağaç veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler ve ağaç veya mantar işlemeye mahsus diğer makina ve cihazlar : 18% 18% 0%

8479.40.00.00.00 İp, halat veya kablo bükme makinaları 18% 18% 0%

8479.50.00.00.00 Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) 18% 1% 0%

8479.60.00.00.00 Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar 18% 18% 0%

Yolcu biniş köprüleri:

8479.71.00.00.00 Havalimanlarında kullanılan türde olanlar 18% 18% 0%

8479.79.00.00.00 Diğerleri 18% 18% 0%

Diğer makina ve cihazlar:

8479.81.00.00.00 Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (eIektrik tellerini bobin halinde sarmaya mahsus olanlar dahil) 18% 18% 0%

8479.82.00.00.00 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme,sübye hale getirme makinaları 18% 18% 0%

8479.89.30.00.00 Hidrolik maden direkleri (hareketli) 18% 1% 0%

8479.89.60.00.00 Merkezi yağlama sistemleri 18% 1% 0%

8479.89.97.10.00 Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar 18% 1% 0%

8479.89.97.20.00 Fırça imaline mahsus makina ve cihazlar, pompa tipindeki otomatik makina gresörleri, otomatik ayakkabı boyama cihazları 18% 1% 0%

8479.89.97.30.00 Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve betonu kesmeye veya bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar 18% 1% 0%

8479.89.97.90.00 Diğerleri 18% 1% 0%

Kalıplar

8480
Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları;döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam,mineral maddeler, 

kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:

Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:

8480.71.00.00.00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar 18% 1% 0%

8480.79.00.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

8501 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]: 18% 1% 0%

Jenaratör ve konvertörler

8502 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri:

Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:

8502.11 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler: 18% 1% 0%

8502.12 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler: 18% 1% 0%

8502.13 Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler: 18% 1% 0%

8502.20 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları 18% 1% 0%

Diğer elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:

8502.31 Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA.yı geçmeyenler) 18% 1% 0%

8502.39 Diğerleri 18% 18% 0%

8502.40 Rotatif elektrik konvertörleri: 18% 18% 0%

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler: 18% 1% Var

 Elektrik ocak ve fırınları 

8514
Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla 

termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:

8514.10 Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar:

8514.10.10.00.00 Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar 18% 1% 0%

8514.10.80.00.11 Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar 18% 1% 0%

8514.10.80.00.12 Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar 18% 1% 0%

8514.20 Endüksiyon veya dielektrik kaybı yolu ile çalışan ocak ve fırınlar: 18% 1% 0%

8514.30.00.00.00 Diğer ocak ve fırınlar 18% 1% 0%

8514.40.00.00.00 Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer cihazlar 18% 1% 0%

Lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar 

8515

Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak 

yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve 

cihazlar:

Lehim makina ve cihazları:

8515.11.00.00.00 Lehim havya ve tabancaları 18% 18% 0%

8515.19.00.00.00 Diğerleri 18% 18% 0%

Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar:

8515.21.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar 18% 18% 0%

8515.29.00.00.00 Diğerleri 18% 18% 0%

Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar:

8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar 18% 18% Var

8515.39 Diğerleri 18% 18% Var

Diğer makina ve cihazlar:

8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için olanlar) 18% 1% 0%

8515.80.10.20.00 Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskür- tülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar 18% 18% 0%

8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Diğerleri) 18% 1% 0%

8515.80.90.00.00 Diğerleri 18% 1% 0%

Elektirik kontrol panoları

8537
Elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olup, 85.35 veya 85.36 pozis- yonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar, konsollar, 

masalar, kabinler ve diğer mesnetlerve sayısal kontrol cihazları 18% 18% 0%

Taşıtlar

8705
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile 

mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):

Vinçli taşıtlar

8705.10.00.00.11 Kaldırma kapasitesi 75 tonu geçmeyenler 18% 18% 0%

8705.10.00.00.19 Diğerleri 18% 18% 0%

8705.20.00.00.00 Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler 18% 18% 0%

8705.30.00.00.00 İtfaiye taşıtları 18% 18% 0%

8705.40.00.00.00 Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar 18% 18% Var

8705.90.30.00.00 Beton pompalama taşıtları 18% 18% Var

8705.90.80.10.11 Arazözler 18% 18% 0%

8705.90.80.10.12 Kar küremeye mahsus taşıtlar 18% 18% 0%

8705.90.80.90.11 Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar 18% 18% 0%

8709
Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; 

demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları: 18% 18% 0%

8716 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları:

8716.20.00.00.00 Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar 8% 8% Var

8716.31.00.00.00 Tanker römork ve yarı römorklar 18% 18% Var

8716.40.00.00.11 Frigorifik sistemli olanlar 18% 18% Var

8716.40.00.00.12 Çıplak jumbo cam taşınması için özel olarak yapılmış olanlar 18% 18% Var
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Tıbbi cihaz ve aletler

9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) :

9018.11.00.00.00 Elektrokardiyograflar (EKG) 8% 8% 0%

9018.12.00.00.00 Ultrasonik tetkik cihazları 8% 8% 0%

9018.13.00.00.00 Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları 8% 8% 0%

9018.14.00.00.00 Sintigrafi cihazları 8% 8% 0%

9018.19.10.00.00 İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı 8% 8% 0%

9018.19.90.00.11 Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) 8% 8% 0%

9018.19.90.00.12 Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) 8% 8% 0%

9018.19.90.00.13 Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar 8% 8% 0%

9018.19.90.00.14 Elektromiyografi (EMG) 8% 8% 0%

9018.20.00.00.00 Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar 8% 8% 0%

9018.41 Dişçilik tornaları 8% 8% 0%

9018.50 Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar: 8% 8% 0%

9018.90.10.00.11 Elektronik tansiyon aleti 8% 8% 0%

9018.90.10.00.12 Mekanik tansiyon aleti 8% 8% 0%

9018.90.10.00.13 Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar 8% 8% 0%

9018.90.20.00.00 Endoskoplar 8% 8% 0%

9018.90.30.00.11 Böbrek makinaları 8% 8% 0%

9018.90.30.00.13 Dializ ve fistula setleri 8% 8% 0%

9018.90.40.00.00 Diyatermi cihazları 8% 8% 0%

9018.90.60.00.00 Anestezi alet ve cihazları 8% 8% 0%

9018.90.75.00.00 Sinir stimilasyonu cihazları 8% 8% 0%

9018.90.84.00.12 Her nevi bisturiler 8% 8% 0%

9018.90.84.00.18 Rahim içi aletler 8% 8% 0%

9018.90.84.00.19 Diğer alet ve cihazlar 8% 8% 0%

9022

X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları 

dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masa- ları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve 

benzerleri:

X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):

9022.12.00.00.00 Bilgisayarlı tomografi cihazları 8% 8% 0%

9022.13.00.00.00 Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) 8% 8% 0%

9022.14.00.00.00 Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için) 8% 8% 0%

9022.19.00.00.00 Diğer amaçlarla kullanılanlar 18% 18% 0%

Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil):

9022.21.00.00.00 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için 8% 8% 0%

9022.29.00.00.00 Diğer amaçlarla kullanılanlar 18% 18% 0%

9022.30.00.00.00 X -Işın tüpleri 18% 18% 0%

9022.90.00.10.00 X -Işını üreten diğer jeneratörler 18% 18% 0%

9022.90.00.90.11 Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar 18% 18% 0%

9022.90.00.90.12 X -Işınlı cihazlara ait olanlar 18% 18% 0%

Mobilyalar

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları: 18% 18% Var

9402
Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı 

karyolalar, dişci koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları:

9402.10 Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar, bunların aksam ve parçaları

9402.10.00.00.11 Dişçilik koltukları 8% 8% Var

9402.10.00.00.19 Diğerleri 18% 18% Var

9402.90 Diğerleri

9402.90.00.00.11 Eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma gibi fonksiyonlara haiz mekanik tertibatlı ameliyat masaları 8% 8% Var

9402.90.00.00.12 Ortopedik masalar 8% 8% Var

9402.90.00.00.13 Mekanik tertibatlı karyolalar 8% 8% Var

9402.90.00.00.19 Diğerleri 8% 8% Var

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları:

9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar: 18% 18% Var

9403.20 Metalden diğer mobilyalar: 18% 18% Var

9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar: 18% 18% Var

9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar : 18% 18% Var

9403.60 Diğer ahşap mobilyalar: 18% 18% Var

9403.70.00.00.00 Plastik maddelerden mobilyalar 18% 18% Var
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