
31.01.2020

İGV Oranı

1 420219903000
Sandık, bavul, valizler, çantalar vb mahfazalar; dökme demir, 

demir/çelikten/çinkodan
30,00%

2 420239001000
Cepte/el çantasında taşınan eşya; aluminyumdan, dökme 

demir/çelikten/çinkodan
30,00%

3 420299001000 Diğer mahfazalar; aluminyumdan, dökme demir/çelikten/çinkodan 30,00%

4 640690300000
Ayakkabı aksamı; dış tabanı yok fakat iç taban veya diğer iç kısımlara 

tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler
20,00%

5 640690501011
Ayakkabı için çıkarılabilen iç tabanlar; dökme demir, demir veya çelikten 

veya aluminyumdan olanlar
10,00%

6 640690501019
Ayakkabı için diğer çıkarılabilen aksesuar; dökme demir, demir veya 

çelikten veya aluminyumdan olanlar
10,00%

7 640690901000
Ayakkabı için diğer aksam; dökme demir, demir veya çelikten veya 

aluminyumdan olanlar
10,00%

8 730300100011
Dökme demirden ince ve kalın borular; basınç sistemleri için, çapı=<200 

mm
20,00%

9 730300100012
Dökme demirden ince ve kalın borular; basınç sistemleri için, çapı>200 

mm
20,00%

10 730300900019 Dökme demirden içi boş diğer profiller 20,00%

11 730711100000
Boru bağlantı parçaları; dövülemeyen dökme demirden, basınç 

sistemlerinde kullanılan
10,00%

12 730711900000
Dövülemeyen dökme demirden bağlantı parçaları - Basınç sistemlerinde 

kullanılan türde olanlar diğerleri
10,00%

13 730719100000 Boru bağlantı parçaları; dövülebilen dökme demirden 10,00%

14 730719900000 Boru bağlantı parçaları; dövülebilen diğer demirden 10,00%

15 730791000000 Demir/çelikten diğer flanşlar 10,00%

16 730799800019 Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları diğerleri 10,00%

Lejant:

İlk defa İGV uygulanan ürünler

28.06.2020 tarihli kararla İGV uygulanan ürünler

20.05.2020 tarihli kararla İGV uygulanan ürünler

11.05.2020 tarihli kararlar İGV uygulanan ürünler

TanımGTIPSıra



17 730840000000
Demir veya çelikten iskele kurmaya ve kalıplamaya, destek vurmaya 

veya maden direkleri yapmaya mahsus benzeri malzeme
10,00%

18 730900100011
Dökme demirden depolar, sarnıçlar, küvler vb kaplar; gazlar için 

(hacim>300lt)
10,00%

19 730900300011
Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için, ısıyı izole 

edici/kaplı (hacim>300lt)
10,00%

20 730900590011
Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim 

=<100.000 lt)
10,00%

21 730900900011
Dökme demirden olanlarDökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; 

katı maddeler için (hacim>300lt)
10,00%

22 731010001000
Demir/çelikten eşya nakil/ambalajı için kaplar (dökümden) 

(50lt=<hacim<300lt)
10,00%

23 731029901000
Demir/çelikten eşya nakil/ambalajı için kaplar (dökümden) sac, levha 

kalın = >0, 5mm
10,00%

24 731600000013 Demir/çelikten çapa ve filika demir aksamı 10,00%

25 731819000000
Demir/çelikten diğer vida, cıvatalar vb (somunlu/rondelalı/değil) (diş 

açılmış)
10,00%

26 731829000000 Demir veya çelikten vida benzeri diğer eşya - Diş açılmamış 10,00%

27 732190000011 Ocaklar için dökme demirden ızgaralar 10,00%

28 732190000019
Ev işlerinde kullanılan demir/çelikten soba, ocak, barbekü, vb. elektrikli 

olmayan cihazlar için diğer aksam/parçalar
10,00%

29 732211000011 Dökme demirden radyatörler 10,00%

30 732211000012 Dökme demirden radyatör aksam ve parçaları 5,00%

31 732391000000 Dökme demirden sofra, mutfak ve ev eşyası (emaye yapılmamış) 25,00%

32 732392000000 Dökme demirden sofra, mutfak ve ev eşyası (emaye yapılmış) 25,00%

33 732421000000 Küvetler - Dökme Demirden (emaye yapılmış olsun olmasın) 10,00%



34 732490000011 Dökme demirden evyeler (emaye yapılmış olsun olmasın) 10,00%

35 732690980011 Kelepçeler; demir veya çelikten (Metal körüklü kompensatör) 10,00%

36 760900000000 Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar vb.) 5,00%

37 761290800000 Aluminyumdan diğer kaplar; hacmi=<300lt 10,00%

38 761510100000
Aluminyumdan döküm sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan  

eşya ve bunların aksamı; süngerler,temizlik eşyası vb.
25,00%

39 820790990000
İş gören kısımla. diğ. maddelerden diğ. maddeleri işle. mahsus değişebilir 

aletler
25,00%

40 830160000019 Diğerleri (alüminyum panik çıkış kilit parçası) 20,00%

41 830249000000
Diğer donanım tertibat eşyanın diğerleri (alüminyum otomasyon 

bağlantı parçaları)
15,00%

42 830260000000 Otomatik kapı kapayıcıları 15,00%

43 840310100000 Dökme demirden merkezi ısıtma kazanları 20,00%

44 840390100000 Dökme demirden merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçaları 10,00%

45 840999000011
Alüminyumdan silindir kapakları (84.07 veya 84.08'daki benzinli 

motorlar ile hava taşıtları için olanlar HARİÇ)
7,00%

46 841370819000
Diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüjlü tek kademeli pompalar; çıkış 

ağzı çapı>15 mm
5,00%

47 841392000000 Sıvı elevatörlerine ait aksam ve parçalar 5,00%

48 842123000000 İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri 10,00%

49 842199900019
Santrifüjler ile sıvıların/gazların fiItre edilmesine/arıtılmasına mahsus 

makina ve cihazlarin diğer aksam ve parçaları (Filtre gövde)
10,00%

50 842290100000 Bulaşık yıkama makinalarına ait aksam ve parçalar 5,00%



51 842290900011 Diğer paketleme/ambalajlama makinalarına ait aksam ve parçalar 5,00%

52 842290900019
Diğer etiketleme, mühürleme, doldurma, kurutma,kapsülleme, 

gazlandırma vb. makinelerinin aksam ve parçaları (üst kapak, alt plaka)
5,00%

53 842482100000 Tarıma veya bahçeciliğe ait sulama cihazları 10,00%

54 842489700000
Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya  

pülverize etmeye mahsus mekanik diğer cihazlar (Sprinkler)
10,00%

55 843131000019
Diğerleri (Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait 

olanlar)
7,60%

56 843390002000 Harman makinelerine ait aksam ve parçalar 5,00%

57 843390009011 Orak makinalarına (biçerlere) ait aksam ve parçalar 5,00%

58 843390009019 Diğer hasat makinelerine ait aksam ve parçalar 5,00%

59 843790009011 Vals topları 5,00%

60 845190000011 Ütü ve pres makinalarının aksam ve parçaları 5,00%

61 845190000012 Kuru temizleme makinalarının aksam ve parçaları 5,00%

62 845190000019 Diğer mensucat makinalarının aksam ve parçaları 5,00%

63 846620910019 Torna tezgahlarına mahsus diğer işlenecek parça tutucuları 7,00%

64 846691200000
Taş, beton vb.işleyen makinaların dökme demir/çelik dökümden 

parçaları
7,00%

65 846692200000 Ağaç, plastik işleyen makinaların dökme demir/çelik dökümden parçaları 7,00%

66 847490101000
Maden cevherleri makinelerinin dökme demir veya çelik dökümden 

aksam ve parçaları
4,20%

67 847490109011
Beton ve taş kırma makinelerinin dökme demir veya çelik dökümden 

aksam ve parçaları
4,20%



68 847490109012
Toprak, taş, cevher vb. mineral maddeleri tasnif etme makinelerinin 

dökme demir veya çelik dökümden aksam ve parçaları
4,20%

69 848110190000
Dökme demir/çelikten diğer basınç düşürücü valflar (Vantuzlar, Hava 

Tahliye Vanaları)
20,00%

70 848130910000 Dökme demir/çelikten çek valfler (dönüşsüz) 20,00%

71 848130990000 Diğer maddelerden çek valfler (dönüşsüz) (Islak alarm vanası) 20,00%

72 848140900000
Diğer maddelerden emniyet/bırakma (relief) valfları (ıslak alarm vanası 

seti (Sürgülü vana yükselen ve yükselmeyen milli))
20,00%

73 848180190009
Sıhhi tesisat muslukları; sensörlü olanlar HARİÇ (Manometre musluğu 

çelikten olanlar)
20,00%

74 848180610000 Dökme demirden sürgülü valflar 20,00%

75 848180710000 Globe vana dökme demirden olanlar 20,00%

76 848180730000 Globe vana çelikten olanlar 20,00%

77 848180790000 Diğer maddelerden globe (stop) valflar (Metal körüklü globe vana) 20,00%

78 848180810000 Küresel ve konik valflar 20,00%

79 848180850000 Kelebek Vanalar (+izleme anahtarlı) 20,00%

80 848180990011 Yangın hidrantı dökme demirden olanlar 20,00%

81 848180990019
Borular, kazanlar, tanklar, depolar vb diğer kaplar için diğer  musluklar, 

valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (Pistonlu vana, Balans vanası, Test 

drenaj vanası, Kazan blöf vanası çelikten olanlar, Depo musluğu)

20,00%

82 848190000000
Borular,kazanlar,tanklar,depolar vb diğer kaplar için muslukların, 

valflerin(vanalar) vb cihazların aksam ve parçaları (Pislik tutucu, 

Sprinkler, Emniyet ventili, Duyar test ve drenaj vanası)

20,00%

83 848310219000 Diğer krank ve krank mili (dökme demir/çelikten) 7,00%

84 848310959019 Diğer transmisyon mil ve krankları 7,00%



85 848330809000 Diğer kullanım için mil yatakları 7,00%

86 848340299000 Diğer kullanım için diğer dişliler, dişli sistemleri (sürtünme dişlileri hariç) 7,00%

87 848340599000 Diğer kullanım için diğer hız değiştiriciler (Volan dişli kutusu) 7,00%

88 848350200011 Dökme demir veya çelik dökümden volanlar 7,00%

89 848350200012 Dökme demir veya çelik dökümden kasnaklar 7,00%

90 870870500013 Alüminyum jantlar 10,00%

91 871499900000 Bisikletlere ait diğer aksam, parça ve aksesuarlar (Alüminyum gövde) 10,00%

92 871690900012 Römork, yarı römorkların frenleri vb. aksam; parçaları 5,00%

93 871690900019 Römork, yarı römorkların diğer aksam; parçalar 5,00%

94 902890900000 Diğer sayaçlara ait aksam ve parçalar 6,00%


