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SİRKÜLER NO : 2006/11      Ankara, 10/03/2006 
 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 “Tekstil Ürünlerinde” KDV Oranı %18’den %8’e İndirildi. 
 
 8 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
aşağıda belirtilen tekstil ürünlerinde KDV oranı 9.3.2006 tarihinden itibaren %18’den %8’e 
indirilmiştir. Bilindiği gibi genel oranında altındaki oranda (%1 veya %8) mal ve hizmet satan 
işletmeler ilgili yıl içinde indirim konusu yapamadıkları KDV’lerini izleyen yılın Ocak ayından 
itibaren indirimli orana tabi mal ve hizmet satışları kapsamında iade talep edebilmektedir. Söz konusu 
tekstil ürünlerini satan işletmeler de indirim konusu edemedikleri KDV’nin iadesini talep 
edebileceklerdir. 
 
 Tekstil kapsamına giyim eşyaları yanında, her türlü iplik, işlenmiş post, deri ve köseleler ile 
ayakkabı, terlik, çizme, çanta, bavul, valiz, kemer, şapka, kravat, eldiven ve benzerleri ile her türlü 
halı, battaniye, yorgan, yatak, perde, bornoz, havlu ve benzeri mallar da dahildir.  
 
 KDV oranlarını gösteren II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne aşağıdaki 
15,16,17,18,19,20 ve 21.sıralar ilave edilmiştir.   
 
 “15 – 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),  
 

16 – 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,  

 
17 – Yukarıdaki 16 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),  
 

18 – İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası 
(şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),  

19 – Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,  
 

20 – Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,  
 
21 – Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,”  

 
Saygılarımızla. 
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