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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 13.02.2022 

Sirküler No     : 2022.12 
 

 

Konu: 13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve 

hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 

tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmış ve gıda maddeleri 

için KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. 

 

Özet: 5189 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer 

Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar ile; 

 Daha önce %8 KDV oranı uygulanan; 2007/13033 sayılı 

karara ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” 

bölümünde yer alan bütün mallar için (ÖTV’ye de tabi olan 

havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kolalı içecekler, 

meyveli soda ve benzerleri hariç) KDV oranı %1 olarak 

belirlenmiştir. Dolayısıyla, havyar ve havyar yerine 

kullanılan ürünler, kolalı içecekler, meyveli soda ve 

benzerleri hariç olmak üzere, II sayılı listenin “A) GIDA 

MADDELERİ” bölümünde yer alan bütün mallarda KDV 

oranı %1 olarak uygulanacaktır. Söz konusu malların listesi 

aşağıda yer almaktadır. 

 (I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer 

alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların 

tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde 

öngörülen vergi oranı (%8) uygulanır. KDV oranı %1 

olarak belirlenen gıda maddelerinden ÖTV’ye tabi olanlar 

için %8 KDV oranı uygulanmaya devam edecektir. 

 Daha önce bazı gıda maddeleri için uygulanan toptan ve 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/


A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750           Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com     www.erkymm.com   Sayfa 2 

perakende safhalarda farklı KDV oranı uygulaması 

kaldırılmış olup, her iki safhada da aynı KDV oranı 

uygulanacaktır.  

 Malların yurtiçi satışında olduğu gibi ithalinde de %1 KDV 

oranı uygulanacaktır.  

 Restoran, kafeterya, pastane gibi yemek hizmeti verilen, 

ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya 

diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerlerde verilen 

hizmetlerin KDV oranlarında değişiklik yapılmamıştır.  

 5189 sayılı Karar ile KDV oranı %1 olarak uygulanacak 

yeni mallar için KDV Kanunu 29. Maddesi gereğince; 

İndirimli orana tabi bu satışlar ile ilgili yüklenilen ve 

indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesi talep 

edilebilecektir. 

 Söz konusu oranlar kararın yayımını izleyen tarih olan 14 

Şubat 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.  

 

 

5189 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine 

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile daha önce %8 KDV oranı uygulanan; 

2007/13033 sayılı karara ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan 

bütün mallar için (ÖTV’ye de tabi olan
1
 havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kolalı 

içecekler, meyveli soda ve benzerleri hariç) KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 

havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kolalı içecekler, meyveli soda ve benzerleri hariç 

olmak üzere, II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan bütün mallarda 

KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. Söz konusu malların listesi aşağıda yer almaktadır. 

5189 sayılı Karar ile KDV Oranı %1`e İndirilen Gıda Maddeleri  

A) GIDA MADDELERİ 

22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 

1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 (16) (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılan ibare. 

Yürürlük: 28/11/2011) pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan 

(yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve 

kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,  

b) (2013/4345 sayılı BKK ile düzenlenen bend. Yürürlük: 25/02/2013) 02.07 pozisyonu ve 

0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar,  

                                                           
1
 20.09 GTIP no.lu Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), 

ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın ÖTV’ye tabi bulunmaktadır. 
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c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10  pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç), 

2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 

0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç), 

3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar, 

4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 

0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,  

5- 7 no.lu faslında yer alan mallar, 

6- 8 no.lu faslında yer alan mallar, 

7- 9 no.lu faslında yer alan mallar, 

8- 10 no.lu faslında yer alan mallar, 

9- 11 no.lu faslında yer alan mallar, 

10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve 

sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba 

unları), 

11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile 

bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar, 

12- 16 no.lu faslında yer alan mallar
2
, 

13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),  

b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar, 

14- 18 no.lu faslında yer alan mallar, 

15- 19 no.lu faslında yer alan mallar, 

16- 20 no.lu faslında yer alan mallar
3
, 

17- 21 no.lu faslında yer alan mallar, 

18- 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız
4
;  

                                                           
2
 1604.31.00.00.00 GTIP no.lu Havyar, 20 1604.32.00.00.00 GTIP no.lu Havyar yerine kullanılan ürünler, 

ÖTV’ye tabi bulunmaktadır. 
3
 20.09 GTIP no.lu Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), 

ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın, ÖTV’ye tabi bulunmaktadır. 
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a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90 , 2204.30, 2209.00.91.00.00, 2209.00.99.00.00 

pozisyonlarında yer alanlar,  

b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar, 

19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 

pozisyonlarında yer alan mallar,  

20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer 

alan mallar  

(I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim 

vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen 

vergi oranı (%8) uygulanır. 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

                                                                                                                                                                                     
4
 22.02 GTIP no.lu, Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 

katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) 

(Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile 

üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre 

çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 

2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)  

2202.10.00.00.11 Sade gazozlar, 2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar,  2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar, 

ÖTV’ye tabi bulunmaktadır. 


