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KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

 

ÖZET : 

 

02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 Ocak 2020 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı ürünlerin KDV oranlarında 

aşağıdaki değişiklikler yapıldı. 

⎯ Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi 

oranı %1’e indirildi. 

⎯ Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri 

ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan 

teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi 

mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirildi. 

⎯ GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin 

teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirildi. 

 

 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her 

bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar 

indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için 

farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.  

 

Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları 

(BKK) ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.  
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Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile 

mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün 

kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.  

Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen 

korunarak 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 Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra 

muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.  

 

Son olarak 02/01/2020 tarihli ve 30996 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  

02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi 

Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklikler yapıldı.  

Bu değişiklikler  aşağıdaki gibidir.  

 

⎯ Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e indirildi. 

⎯ Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan 

satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule 

tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirildi. 

⎯ GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer 

vergisi oranı %18’den %8’e indirildi. 
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Yapılan değişiklikler aşağıda düzenlemenin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak  gösterilmiştir.  

 

Düzenlemenin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi 
Düzenlemenin Değişiklik 

Sonrası Hali 

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), 

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 ilişkin 

Karara ekli (I) sayılı listenin 

3’üncü sırasının sonuna 

"tavuk yumurtası," ibaresi 

eklenmiştir. 

 

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, 

6- (2011/1673 sayılı BKK ile 

değişen sıra. Yürürlük: 

28/04/2011) İlgili mevzuata 

göre toptancı hallerinde 

MADDE 2- Aynı Kararın eki 

(I) sayılı listenin 6’ncı sırası 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

6- İlgili mevzuata göre; toptancı 

hallerinde faaliyette 

bulunanlara yapılan taze sebze 

ve meyve (mamulleri hariç) 
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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," 

 

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, 

 

  

MADDE 3- Aynı Kararın eki 

II sayılı listenin "B) DİĞER 

MAL VE HİZMETLER" başlıklı 

bölümüne aşağıdaki sıra 

eklenmiştir. 

33- 30/12/2019 tarihli ve 

1951 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararının eki İstatistik 

Pozisyonlarına Bölünmüş 

Türk Gümrük Tarife 

Cetvelinin;  

 

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER 

1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter 

pamuk, pamuk lifi döküntüleri, 

natürel veya tops haldeki tiftik, 

yün ve yapağı, 

… 

33- 30/12/2019 tarihli ve 1951 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 

eki İstatistik Pozisyonlarına 

Bölünmüş Türk Gümrük Tarife 

Cetvelinin; 
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Karar 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

Saygılarımızla… 

 

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)” tam metni…>>> 

 

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  Hintkamışmdan  

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 koltuklan 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  
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