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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE! 
 
 Bazı Gıda Maddeleri ile Huzurevleri, Turizm İşletmeleri ve Lokanta 
ve Benzeri Yerde Verilen Hizmetlerde KDV Oranı İndirildi. 
 
 2007/15 sayılı sirkülerimizde bazı hatalar yapılmıştır. Bu nedenle sirkülerimizin 
2/a maddesindeki tablo yeniden düzenlenmiştir. Tablodan 18 no’lu Gümrük Tarife 
Cetveli Faslı ile 22 no’lu faslın sonundaki sade, meyveli ve kolalı gazozlar çıkartılmıştır. 
Gıda maddelerinde 1.1.2008 tarihinden itibaren vergi oranı %18’den %8’e indirilenler 
ayrı tabloda TABLO:2 olarak sirkülerin sonuna 3/c maddesi olarak eklenmiştir. Ayrıca, 
börek ve su böreğinin KDV’nin %8’e indirilen gıda maddeleri arasında olup olmadığı 
henüz kesinlik kazanmamıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığınca yapılacak açıklamaların 
izlenmesinde yarar vardır.  
 
 30.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile bazı mal ve hizmetlerdeki KDV oranı %18’den %8’e indirildi. Yapılan düzenleme 
ile indirimli vergi uygulaması bazı mal ve hizmetler yönünden 1 Haziran 2007, bazı mal ve 
hizmetler yönünden 1.1.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek, bazı mal ve hizmetler ise 
30.05.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 

1- 30.05.2007 Tarihi İtibariyle Vergi Oranı %8’e İndirilenler  
 

Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri. 
 
2- 01.06.2007 Tarihi İtibariyle Vergi Oranı İndirilecek Mallar  
 
a) Yapılan yeni düzenleme ile %8 Oranına Tabi II Sayılı Listenin A-Temel Gıda 

Maddeleri başlıklı bölümü Türk Gümrük Tarife Cetveline bağlanarak indirimli oranlı malların 
kapsamı genişletilmiş ve madde başlığı Gıda Maddeleri olarak değiştirilmiştir. KDV oranı 
1.6.2007 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacak olan gıda maddelerinin listesi aşağıdaki 
gibidir. (Tereddüt olması halinde Türk Gümrük Tarife Cetvelinin alt madde numaralarının 
incelenmesi gerekmektedir.) 
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TABLO : 1 
Türk Gümrük 
Tarife Cetveli 

Fasıl No 

 
Açıklamalar 

1 Canlı hayvanlar........ 

01.01. Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 
01.02. Canlı sığırlar 
01.03. Canlı domuzlar 
01.04. Canlı koyun ve keçiler 

01.05. Canlı kümes hayvanları  
01.06. Canlı diğer hayvanlar (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, 

çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) 
2 Etler ve yenilen sakatatlar 
3 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız 

hayvanlar... (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç) 
4 Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka 

yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler... 
0408.11.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan kurutulmuş yumurta sarıları  
0408.19.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan Diğerleri 
0408.91.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan kurutulmuş Diğerleri 
0408.99.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan Diğerleri 
5 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler ..  
05.04. Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar 

hariç)  
6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs 

yaprakları... 
0601.20.10.00.11 Hindiba bitkisi 
0601.20.10.00.12 Hindiba kökleri 
0602.10 Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar 
0602.20 Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar çalılar 
0602.90.10.00.00 Mantar miselleri 
0602.90.20.00.00 Ananas fidanı 
0602.90.30.00.00 Sebze ve çilek fideleri 
7  Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular.. (Patates, soğan, domates, lahana, marul, 

havuç, hjıyar, baklagiller, ıspanak vs.) 
8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar (Hindistan cevizi, badem, fıkndık, 

muz, hurma, incir, ananas, turunçgiller, üzüm, kavun, elma, armut v.s.) 
9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat. . 
10 Hububat.. (buğday, çavdar, mısır, yulaf, pirinç, tane darı,  v.s.) 
11 Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni. 
12 Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta 

kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem .. (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, 
çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve 
meyvelerin un ve kaba unları), 

15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır 
yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar  (yağlardan insan gıdası olarak 
kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham 
yağlar) 

16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının 
müstahzarları.. (Etten, sakatattan yapılmış sosis, pastırma, hazırlanmış ve konserve 
edilmiş et, sakatat, kan, balık, balık yumurtası, kabuklu hayvanlar, v.s.) 

17 Şeker ve şeker mamulleri. (Beyaz çikolata hariç) 
19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri. (Bebek mamaları, 

pişirilmemiş ve dondurulmuş makarnalar, baklava, kadayıf, kek, pasta vs.) 
20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde 

edilen müstahzarlar.. 
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21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları.. 
22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke. 
22.01 Sular(Tabi ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil), buz ve kar 
2202.10.00.00.19 Sade gazozlar, meyvalı gazozlar, kolalı gazozlar dışında kalan diğerleri. 
2202.90 Diğerleri 
2204.30 Diğer üzüm şıraları 
2209.00.91.00.00 Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddelerden muhteviyatı 2 litreyi 

geçmeyen kaplarda olanlar 
22.09.00.99.00.00 Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddelerden muhteviyatı 2 litreyi 

geçen kaplarda olanlar 
23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler... 
2306.90.11.00.11 Zeytin küspesi (pirina)(Ağırlık itibariyle zeytinyağı %3 ve daha az olanlar) 
2306.90.11.00.19 Diğer artıklar (Ağırlık itibariyle zeytinyağı %3 ve daha az olanlar) 
2306.90.19.00.11 Zeytin küspesi (pirina) (Ağırlık itibariyle zeytinyağı %3’ten fazla olanlar) 
2306.90.19.00.19 Diğer artıklar (Ağırlık itibariyle zeytinyağı %3’ten fazla olanlar) 
25 Tuzlar 
2501.00.91.00.11 Normal sofra tuzu 
25.01.00.91.00.12 Rafine sofra tuzu 
25.01.00.91.00.19 Diğer sofra tuzu 

 

 
Gıda Maddelerinde, (I) Sayılı Listede yazılı olanlar %1, II sayılı Listede yer alanlar 

%8 oranında KDV’ne tabi tutulacaktır. Bir gıda maddesinin hem (I) sayılı hem (II) sayılı 
listede yer alması halinde (I) sayılı Listedeki %1 oranı uygulanacaktır. Yapılan düzenleme ile 
bazı malların %18 olan KDV oranı %8’e indirilmiş olup, %1’e indirilen mal ve hizmet söz 
konusu değildir.  

 
b) 01.06.2007 tarihinden itibaren (I) sayılı Listenin 2/a sırasında bulunan “mazı, 

palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre”nin perakende satışında KDV oranı %18, toptan 
satışında %8 olacaktır. (I) sayılı Listenin 2/b sırasında bulunan “Meyan kökü, meyan balı, 
meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, 
kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan 
mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali 
çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı”nın satışında 
ise gerek perakende gerek toptan satışında %8 KDV uygulanacaktır.  

 
c) Öte yandan, yaşlı, sakat, bakım ve huzurevi, düşkünevleri ve yetimhanelerde verilen 

hizmetler de 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ne tabi tutulacaktır. 
 
3- 01.01.2008 Tarihi İtibariyle Vergi Oranı İndirilecek Mal ve Hizmetler 
 
a)"Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, 

birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay 
bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği 
pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, 
kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü 
içeceklere isabet eden kısmı hariç)," 

 
Hazır yemek satanlar veya paket servisi yapanlarda KDV 1.1.2008’e kadar %18 

olacaktır. Yukarıda sayılan yerlerde (pastane, lokanta, kafeterya v.b.) pasta, baklava ve 
benzerlerinin yenilmesi halinde KDV 1.1.2008’e kadar %18 olacaktır. Ancak, pastaneden 
veya marketten pasta, baklava ve benzerlerinin satın alınması halinde 1.6.2007 tarihinden 
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itibaren %8 olacaktır. Paket döner, sandeviç v.b.satan yerden veya hazır yemek satan 
işletmelerden alınan yemekler 1.1.2008’e kadar %18 oranında KDV’ne tabi olacaktır.  

 
b) "Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan 

geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen 
tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da 
geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer 
almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil 
edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde 
belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma 
değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)," 

 
c) 01.01.2008 tarihinden itibaren vergi oranı indirilecek gıda maddelerine ilişkin 

tablo:   
 

TABLO : 2 
17 Şeker ve şeker mamulleri. (Beyaz çikolata) 
18 Kakao ve kakao müstahzarları.. (kakao dane, kırık, kabuk, zar ve döküntüleri, kakao yağı, 

tozu, hamuru, çikolata, sıcak çikolata, kakaolu içecekler vb.) 
22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke. 
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 

 
 Saygılarımızla.  
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ 
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