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SİRKÜLER SAYI: 2022/041                                                   14.02.2022  

 

GIDA MADDELERİ TESLİMİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINA 
DAİR YENİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR  
 

13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5189 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile gıda maddeleri tesliminde uygulanacak KDV oranlarına dair 

düzenlemeler yapılmış olup söz konusu düzenlemeler 14.02.2022 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. 

 

2007/13033 sayılı Kararnamenin birinci maddesi aşağıdaki gibidir: 

 

“MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi 

oranları;    

 

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18  

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1  

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8 

 

olarak tespit edilmiştir.” 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı ile, (II) sayılı listede “II/A-GIDA MADDELERİ” 

başlığı altında yer alan ve %8 KDV oranına tabi olan mal teslimleri, yeni düzenleme 

ile (I) sayılı listede “I/A-GIDA MADDELERİ” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. 
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Buna göre I/A-GIDA MADDELERİ listesinde yer alan gıda maddelerinden; ÖTV’ne tabi 

olmayanlara 14.02.2022 tarihinden itibaren %1 KDV oranı, ÖTV’ne tabi olanlara ise 

14.02.2022 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulanacaktır. I/A-GIDA MADDELERİ 

listesinde yer alan malların ithalatında da yukarıda belirtilen yeni oranlar geçerli 

olacaktır. 

 

Ayrıca düzenleme ile gıda maddelerinde toptan veya perakende teslimlerde 

uygulanan farklı KDV oranları uygulanmasına son verilmiştir.  

 

Yapılan düzenlemelere aşağıda detaylı şekilde yer verilmiştir.  

 

MADDE 1– 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 

Tespitine İlişkin Kararın 1. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin    Değişiklik sonrası metin 

 

(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan 

ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde 

bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi 

oranı, 1, 2/b ve 3. sıralarında yer alan ürünlerin 

perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) 

bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. 

(3) (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 uygulanır. 

 

MADDE 2– Aynı Kararın 1. maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlükten kaldırılan düzenleme aşağıdaki gibidir: 

 

“(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya 

işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere 

satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde 

kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde 

bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” 

 

MADDE 3– Aynı Kararın 1. maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan 

“(I) sayılı listenin” ibareleri, “(I) sayılı listenin ”B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” 

bölümünün” olarak değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin    Değişiklik sonrası metin 

 

(2) (I) sayılı listenin 16. ve 17. sıralarında 

sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal 

kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın 

tabi olduğu katma değer vergisi oranı 

uygulanır.  

(2) (I) sayılı listenin ”B) DİĞER MAL VE 

HİZMETLER” bölümünün 16. ve 17. 

sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere 

finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu 
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(5) (I) sayılı listenin 9. sırasında yer alan 

"kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim 

Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine 

tabi olmayan taşıtları ifade eder. 

 

 

 

(6) (I) sayılı listenin 11. sırasında yer alan net 

alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 

tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde 

(16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli 

alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların 

bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf 

inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan 

revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali 

de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı 

tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 

tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 

29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa 

birim m2 vergi değeri; 

 

 

 

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri 

arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu 

kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri 

tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren 

yapılacak konut inşaatı projelerinde; 

 

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin 

Türk Lirası hariç) arasında olan konutların 

tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) 

bendinde belirtilen vergi oranı, 

 

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların 

tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinde belirtilen vergi oranı, 

 

uygulanır. 

 

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih 

dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile 

olan malın tabi olduğu katma değer vergisi 

oranı uygulanır.  

 

(5) (I) sayılı listenin ”B) DİĞER MAL VE 

HİZMETLER” bölümünün 9. sırasında yer 

alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim 

vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder. 

 

(6) (I) sayılı listenin ”B) DİĞER MAL VE 

HİZMETLER” bölümünün 11. sırasında yer 

alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu kapsamındaki 

büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 

sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 

rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen 

yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler 

hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak 

yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip 

inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil 

olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, 

üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu 

maddesine istinaden tespit edilen arsa birim 

m2 vergi değeri; 

 

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri 

arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu 

kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri 

tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren 

yapılacak konut inşaatı projelerinde; 

 

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin 

Türk Lirası hariç) arasında olan konutların 

tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) 

bendinde belirtilen vergi oranı, 

 

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların 

tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinde belirtilen vergi oranı, 

 

uygulanır. 
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kamu kurum ve kuruluşları ile bunların 

iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden 

itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde; 

 

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin 

Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların 

tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) 

bendinde belirtilen vergi oranı, 

 

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan 

konutların tesliminde bu maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, 

 

uygulanır.  

 

 

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih 

dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile 

kamu kurum ve kuruluşları ile bunların 

iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden 

itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde; 

 

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin 

Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların 

tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) 

bendinde belirtilen vergi oranı, 

 

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan 

konutların tesliminde bu maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, 

 

uygulanır.  

 

 

MADDE 4– Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin 1, 3, 4 ve 6. sıraları yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürürlükten kaldırılan sıralar aşağıdaki gibidir:  

 

“1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, 

kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, 

 

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, 

 

4- Buğday unu, yufka, ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, 

enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen 

katkı maddeleri ile toplamda %5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer 

tahıllar, soya unu, baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler 

ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmekler),  

 

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,” 
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MADDE 5- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 

sonunda yer alan “Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) 

sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.” şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 6– Aynı Karara ekli (I) sayılı listede “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” 

başlığıyla bölüm ihdas edilmiş, halihazırda söz konusu listede yer alan sıralar, bu 

bölüm başlığı altında aynı sıra ile tasnif edilmiş; (II) sayılı listenin “A) GIDA 

MADDELERİ” bölümünde yer alan sıralar bu listeden kaldırılarak bölüm başlığı ile 

birlikte olduğu gibi (I) sayılı listeye eklenmiş ve (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE 

HİZMETLER” bölüm başlığı yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK 

5189 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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