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SİRKÜLER NO : 2001/37 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 
 Buzdolabı, Klima, Televizyon, Video Gibi Bazı Ev Aletleri İle Silindir Hacmi 
1600 cm3’e Kadar Otomobiller ve Motosikletlerdeki KDV Oranı %26’dan %18’e 
İndirildi. 
 
 6 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3173 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile III Sayılı %26 Oranlı Listede yer alan aşağıdaki malların 6.11.2001 tarihinden 
itibaren 31.12.2001 tarihine kadar teslimlerinde KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. 
 

Gümrük Pozisyon 
Numarası 

Malın Cinsi ve Özelliği 

84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye 
mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar 
dahil) (aksam ve parçalar hariç)  

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar 
(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima 
cihazları hariç) (diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları, 
aksam ve parçalar hariç)  

8419.11.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 
8419.19.11 Termosifonlar (depolu su ısıcıları) 
8419.19.19 Diğerleri 
8421.12.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg’ı geçmeyecek 

kapasitede olanlar 
8422.11.00 Evlerde kullanılanlar 
8450.11.11 I.Evlerde kullanılanlar 
8450.11.21 I.Evlerde kullanılanlar 
8450.12.10 A.Evlerde kullanılanlar 
8450.19.11 Elektrikli olanlar 
8450.19.19 Diğerleri  
8451.21.11 Evlerde kullanılanlar 
8451.21.21 Evlerde kullanılanlar 

8509.10 Elektrik süpürgeleri  
8509.20.00.00.00 Yer cilalama makinaları  

8509.30 Mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar 
8509.40 Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyve veya sebze presleri 
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8509.80.00.00.00 Diğer cihazlar 
8510.10.00 Traş makinaları 

85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; 
herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus 
elektrikli cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç 
kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli 
ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli 
ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (elektrikli ütüler ile 
aksam ve parçalar hariç)  

85.19 Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus diğer cihazlar(ses kaydedici tertibatı bulunmayan) 

85.20  Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar 
(kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun olmasın) (8520.39 
ve 8520.90 hariç) 

85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun 
olmasın) 

8527.11.10  A.Lazer optik okuma sistemli olanlar  
8527.11.90  B.Diğerleri  
8527.19.00 Diğerleri  
8527.21.10 A.Lazer optik okuma sistemli olanlar  
8527.21.90 B.Diğerleri  
8527.29.00 Diğerleri  
8527.31.10 A.Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar  
8527.31.21 I.Lazer optik okuma sistemli olanlar  
8527.31.29 II.Diğerleri  
8527.32.10 A.Çalar saatli radyolar 
8527.32.90 B.Diğerleri  
8527.39.10 A.Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar  
8527.39.21 I.İçinde amplifikatör bulunmayanlar  
8527.39.22 II.İçinde amplifikatör bulunanlar  

85.28 Televizyon alıcıları “görüntü (video) monitörleri ve projektörleri dahil” 
(aynı kabin içerisinde bir radyo yayınını alıcı cihazı veya ses ya da 
görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) 

87.03 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 özellikle kar üzerinde hareket 
etmek için imal edilmiş taşıtlar, golf sahalarında insan taşımada 
kullanılan özel taşıtlar, vb. binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış 
arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb. diğer taşıtlar, motorlu karavanlar, 
elektrikli motorlu ve gaz motorlu taşıtlar) ( Bunların münhasıran sakatlar 
için imal edilmiş olanları ile kullanılmış olanları hariç) (Ambulanslar, 
mahkum taşımaya mahsus arabalar ve cenaze arabaları gibi 87.03 
pozisyonunda  yer alan özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç) 
(Yalnız silindir hacmi 1600 cm3’e kadar olanlar, 1600 cm3 dahil)]   

87.11 Motorsikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan 
tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın) (münhasıran sakatlar için olanlar 
hariç); sepetler 

 
Saygılarımızla.  
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.   
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