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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA Konu : Tarım Orman Şurası

İlgi : 12/09/2019 tarihli ve 9188 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, 
güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğinin 
korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve 
bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir 
şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın 
korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
Ekim 2019 tarihinde Tarım Orman Şurası gerçekleştirileceği bildirilmiş ve söz konusu şura 
kapsamında 21 ayrı konuda sorun ve çözüm önerilerinin Tarım Orman Şurası Genel 
Sekreterliğine iletilmek üzere tarafınıza iletilmesi istenmiştir. 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyet alanımız içerisinde bulunan Fethiye ve 
Seydikemer ilçelerinde yılda 20-22 bin ton civarında balık üretilmektedir. Türkiye'nin alabalık 
yetiştiriciliğinde %25 kadar kapasitesi Muğla'dan, Muğla'nın ise % 70 kadar kapasitesi ise 
Fethiye ve Seydikemer' dedir.
 
10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6663 sayılı Kanunda yer alan 
vergi ile ilgili düzenlemeler ile Kanunun 13.maddesiyle  3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü 
maddesine eklenen (ı) bendi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen 
gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile fenni 
karma yemler ve hayvan yemi olarak kullanılan bazı ürünlerin teslimi KDV'den istisna 
edilmiştir. Böylece tüm et yetiştiricilerinin (et, tavuk, balık) kullandığı yemlerdeki KDV 0'a 
inmiştir. Et ve su ürünleri toptan ticaretinde %8, işlenmiş perakende satışta ise %18 olan 
KDV oranı uygulanmaktadır.

Başka bir ifade ile su ve et ürünleri toptan ve perakende ticaretinde uygulanan KDV 
oranının son ürüne geldiğinde çok yüksek olduğu görülmektedir.  Su ürünleri perakende ve 
toptan satışında var olan yüksek KDV maliyetleri üreticilere zarar verdiği gibi, nihai tüketiciyi 
de etkilemektedir. Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısında son derece olumlu katkıları olması 
beklenen, sürdürülebilir üretim kapsamında kısıtları olmayan su ürünleri üretimine, her türlü idari 
ve mali destek sağlanmalı, bu üretim ve istihdam potansiyeli, destek ve uygulamalarla 
değerlendirilmelidir. Bu çerçevede su ürünleri perakende ve toptan satışta KDV oranının 
indirilmesi sektörün en önemli ve ivedi taleplerinin başında gelmektedir.
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bölgemizin bir diğer önemli sektörü olan tarımsal üretimde de yıllardan beri kullanılmakta 
olan elektrik altyapısı mevcut kullanımda yetersiz kalmaktadır. Günümüz tarımının her 
alanında enerji yer almaktadır. Üretimden sulamaya, ürün işlemeden paketlemeye kadar enerji 
önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu nedenle, yöremizde önceki yıllarda yapılmış olan elektrik 
hatlarının günümüz şartlarına göre yenilenmesi, yeni enerji hatlarının çekilmesi ve tarımda 
kullanılan enerji fiyatlarına destek sağlanması gerekliliği doğmuştur. Hayvancılık hususunda ise, 
açık kanallardaki kirlilik nedeniyle temiz su kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Fakat işletmelere 
ayrı abonelik verilmemekte, ev aboneliği üzerinden işlem yapılmaktadır. Bu 
bağlamda, işletmelere tarımsal abone olarak ayrı abone verilmesi ve kullanım kotalarının 
yüksek tutulması talep edilmektedir.
 
Bu konuya bağlı olarak tarımsal alanlarda henüz imar çalışması yapılmadığı için resmi kadastral 
yol çok az miktardadır veya hiç bulunmamaktadır. Devlet Su İşleri'nin ve Orman Genel 
Müdürlüğü'nün bakım yolları ise bu kapsama girmemektedir. Bu nedenle, hibe destekli projelerde 
ön şart olan kadastral yol şartı, projelerin uygun görülmesinin önünde bir engel teşkil etmektedir. 
Özellikle tarımsal alanlarda imar uygulaması ve toplulaştırma çalışmaları yapılarak 
işletmelerin yol sorununun çözülmesi veya bu uygulama yapılıncaya kadar yolların 
kadastral yol gibi kabul görmesi, mevzuatın da bu minvalde değiştirilmesi sektörde faaliyet 
gösteren üyelerimizin en önemli taleplerinin başında gelmektedir.
 
Bu kapsamda Tarım Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Tarım Orman Şurası 
sırasında bölgemizin önemli bir sektörü olan tarım ve hayvancılık ile ilgili yukarıda ifade edilen 
hususların görüşülmesini diler, gereğini bilgilerinize arz ederiz.
 

Saygılarımla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter

18/09/2019 Ar-Ge ve Uluslar Arası 
İlişkiler Memuru : Kemal KÖSE 18/09/2019 Ar-Ge ve Uluslar Arası İlişkiler Memuru


