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Sirküler No:2022/9 

 

KDV ORANI %8 OLAN GIDA MADDELERİNİN KDV ORANI %1’E 

İNDİRİLDİ 

13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı 

%8 olan gıda maddelerinin KDV oranı 14 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere %1’e 

indirilmiştir. 

1- Yapılan değişiklikle daha önce %8 oranına tabi olan (II) Sayılı KDV Listesinin A-GIDA 

MADDLERİ bölümü (I) Sayılı Listeye aynen taşınmıştır. %1 Oranına tabi mallar aşağıdaki 

gibidir: 

 

A) GIDA MADDELERİ 

  Türk Gümrük Tarife (GTİP) Cetvelinin; 

1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05   pozisyonlarında yer alan hayvanlar (Canlı atlar, 

eşekler, büyükbaş hayvanlar, canlı koyun ve keçiler, canlı kümes hayvanları)  ile 01.06 

pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, 

çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,    

    b)   02.07 pozisyonu (Kümes hayvanlarının etleri)ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife 

istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar,  

    c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (canlı balıklar) (0301.10 pozisyonunda yer alan süs 

balıkları hariç), 

2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (süt ürünleri, yumurta, bal vb.) (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, (Hayvan bağırsakları, mesaneleri ve 

mideleri) 

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, (çiçek soğanları ve 

yumruları) 

5- 7 no.lu faslında yer alan mallar, (Yenilen sebze kök ve yumrular: patates, soğan, 

sarımsak, lahana, marul, havuç, hıyar, fasulye, biber, ıspanak, zeytin, kabak, bamya, 

domates v.b) 

6- 8 no.lu faslında yer alan mallar, (Yenilen meyveler: ceviz, badem, kestane, fındık, çam 

fıstığı, hurma, incir, portakal, limon, satsuma, elma, armut, ayva, kayısı, kiraz v.b.) 

7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,(kahve, çay, vanilya, safran, zerdeçal, köri, kekik, 

mahlep v.b.) 

8- 10 no.lu faslında yer alan mallar, (Hububat: buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç, 

darı) 

9- 11 no.lu faslında yer alan mallar, (Unlar; buğday unu, mısır unu, patates unu, nişasta 

v.b.) 

http://www.kanitymm.com.tr/


2 
 

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 

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, (  Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve 

diğer su omurgasızlarının müstahzarları) 

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

Şeker ve şeker mamulleri; pancar şekeri, küp şeker, kesme şeker, kristal şeker, glikoz ve 

glikoz şurubu, helva, tahin helvası v.b.) 

      b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar, (beyaz çikolata) 

14- 18 no.lu faslında yer alan mallar, (kakao ve çikolatalar) 

15- 19 no.lu faslında yer alan mallar, (hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, 

pastacılık ürünleri) 

16- 20 no.lu faslında yer alan mallar, (sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyvelerin 

konserveleri) 

17- 21 no.lu faslında yer alan mallar, (kahve, çay ve mayalar) 

18- 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız; (Meşrubatlar ve Sirkeler) 

     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, (Hayvanlar için kaba yemler) 

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

alan mallar (İnsan gıdası için tuzlar) 

 

2- (II) Sayılı Listedeki (A) bölümü (I) nolu Listeye taşındığından (B)DİĞER MAL VE 

HİZMETLER başlığı kaldırılmıştır.  

3- Gıda maddelerinin toptan ve perakende satışındaki oran farklılığı kaldırılmıştır. İster toptan 

ister perakende olarak satılsın gıda maddelerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. 

Toptan perakende ayrımı kaldırılmıştır. 

4- Ancak, (I) Sayılı Listede GIDA MADDELERİ bölümünde yer alan özel tüketim vergisine 

tabi olan gıda maddelerinde KDV oranı eskiden olduğu gibi %8 olarak uygulanacaktır. 

Buna göre, GTİP No 20.09 olan meyve suları, 22.02 mineral sular ve gazlı sular  ( 

2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) sade gazozlar, meyveli gazozlar, 

kolalı gazozlar, KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. 

 

5- Lokanta ve benzeri yerlerde verilen yeme içme hizmetlerindeki KDV oranı değişmemiştir.  

 

 

Saygılarımızla. 

        KANIT YMM A.Ş. 


