
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 06.01.2020 

Sayı: 2020/030        Ref:4/030  

 

Konu: 

MOBİLYA, TAVUK YUMURTASI VE BALIK TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI 

YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 

 

02.01.2020 tarih ve 30996 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1994 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki ürünlerin tesliminde uygulanacak KDV oranları yeniden 

belirlenmiştir.  

 

Yeniden belirlenen oranlar 02.01.2020 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

1. Tavuk Yumurtasının Toptan Tesliminde KDV Oranı %1’e İndirilmiştir 

 

24.12/.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve 

Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Karara ekli (I) sayılı 

listenin 3. sırasının sonuna “tavuk yumurtası,” ibaresi eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
3- Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, 

darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru 

barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, 

kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük 

ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 

tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik 

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife 

Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar (02.07 

pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife 

istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar 

hariç), 

3- Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, 

darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru 

barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, 

kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük 

ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 

tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik 

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife 

Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar (02.07 

pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife 

istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar 

hariç), tavuk yumurtası 

 

2007/13033 Sayılı Karar’ın 1. maddesinin 3 numaralı fıkrasında “(I) sayılı listenin 2/a sırasında 

yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi 

oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) 

bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.” hükmü yer almaktadır.  

 

Bu durumda, tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiş olup, tavuk 

yumurtasının perakende tesliminde ise %8 KDV oranı uygulanmaya devam edecektir.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Balık Teslimlerinde KDV Oranı %8’den %1’e İndirilmiştir 

 

Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin 6. sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

6- İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde 

faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek 

usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine 

yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) 

teslimleri,  

6- İlgili mevzuata göre; toptancı hallerinde 

faaliyette bulunanlara yapılan taze sebze ve 

meyve (mamulleri hariç) teslimleri, toptancı 

halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde 

faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri 

ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi 

katma değer vergisi mükelleflerine teslimi, 

 

%1 KDV oranı uygulanacak balık teslimleri, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış 

yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından 

gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine teslimidir.  

 

Bunlarından dışındaki teslimlerinde ve perakende teslimlerde %8 KDV oranı geçerli olacaktır.  

 

3. Bazı Mobilya Teslimlerinde KDV Oranı %18’den %8’e İndirilmiştir 

 

Kararın eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümüne aşağıdaki 

sıra eklenmiştir. 

 

“33- 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki İstatistik Pozisyonlarına 

Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 

 

9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler 

9401.40.00.00.00 
Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya 

bahçede kullanılanlar hariç) 

9401.52.00.00.00 Bambudan 

9401.53.00.00.00 Hintkamışından 

9401.59.00.00.00 
Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden 

oturmaya mahsus mobilyalar) 

9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar 

9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 

9401.71 
İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya 

mahsus diğer mobilyalar) 

9401.79 Diğerleri (Metal İskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 

9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 

9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar) 

9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar 

9403.20 Metalden diğer mobilyalar 

9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar 



 

9403.60 Diğer ahşap mobilyalar 

9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar 

9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar 

9403.83.00.00.00 Hintkamışından 

9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar) 

9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri 

9404.21 
Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış 

olsun olmasın) (Şilteler) 

9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler) 

 

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar,” 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

EK: 

1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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