TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
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GENEL GEREKÇE

Türkiye coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun özelliklere
ve potansiyele sahip bir ülke olmakla beraber son 15 yıldır sürdürülen istikrarsız tarım
politikaları, ırkların yeterince ıslah edilmemesi ve yeterli miktarda ucuz ve kaliteli yem bitkisi
ekilişinin yapılmaması sonucu ülkemiz hayvancılığı mevcut durumunu koruyamadığı gibi
hayvan varlığında da ciddi azalmalar yaşamıştır.Tarım ve hayvancılık sektörünün çözüm
bekleyen sorunları, yem, nakliye ve enerji maliyetlerindeki artış trendiyle birleşerek et ve süt
fiyatlarında hissedilir artışlar olarak kendini göstermiştir.
Türkiye kırmızı et tüketimi, dünya ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Canlı
hayvan arzındaki yetersizlik ve sebep olduğu yüksek fiyatlar kırmızı et tüketimini oldukça
azaltmıştır. Kırmızı et fiyatları Avrupa'da 4-5 dolar olan et fiyatları Türkiye'de ise neredeyse
20 dolar seviyelerindedir. Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başı yıllık et tüketimi yaklaşık 20.
kg. iken, Türkiye’de ise kişi başı yıllık et tüketimi 10 kg'ın altına düşmüştür.
Dengeli ve sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez unsurlarından biri de süt ve süt ürünleridir.
Ulusal Süt ve Süt Ürünleri Konseyi’nin yayınladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nde
yetişkin bireylerin 2 su bardağı, çocuklar, adölesan dönemi gençler, gebe ve emzikli
kadınlarla menopoz sonrası kadınların 3-4 su bardağı süt tüketmeleri önerilmektedir. Ayrıcı
insan beslenmesinde mükemmel bir gıda olarak nitelendirilen sütten elde edilen başta peynir,
yoğurt, tereyağ, dondurma olmak üzere süt ürünleri de vazgeçilmez gıdalardır.
.
Yanlış ekonomik politikalar nedeniyle ülkemiz insanının alım gücü ise son yılların en düşük
seviyesine inmiş, yeterince et ve süt ürünleri tüketemez hale gelmiştir.
Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de sürekli bir artış göstermektedir. Gıda
fiyatlarındaki sürekli artış enflasyonu da ciddi seviyede etkilemektedir. İnsanlarımızın uygun
fiyatlarla süt ve et ürünleri tüketebilmesi, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi adına tahıl üretimi,
çiftçiler, süt ve et üreticilerinin gerçek anlamda desteklenmesi, ardından süt ve et fiyatlarının
normal seviyelere, kalıcı olarak düşürülmesi sağlanmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin perakende satışında uygulanan KDV
oranının % 1’ e indirilmesi düzenlenmektedir.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28
inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri perakende satışlarında katma değer vergisi
oranı %1 olarak uygulanır.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

