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İSO Meclis Üyesi

2. Grup Et, Balık ve Süt Mamulleri Sanayii

3. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri ve İçecekler Sanayii

4. Grup Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii

5. Grup Kakaolu ve Şekerli Mamuller Sanayii

6. Grup Endüstriyel Yemek Sanayii
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• Vergisini düzenli ödeyen işletmeler için teşvik edici bir çalışma 

yapılması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağında 

yer alan madde memnuniyetle karşılanmaktadır. Vergisini 

aksatmadan ödeyen mükelleflere fark yaratacak bir indirim 

sağlanmalıdır. 

• Yemde KDV oranlarının indirilmesi sektör tarafından memnuniyet 

ile karşılanmıştır. Ancak hala, gıda sektörü içerisinde farklı KDV 

oranları mevcuttur. Lüks tüketim dışında kalan temel gıda 

ürünlerindeki -et ve süt gibi- KDV benzer şekilde  %1’e 

indirilmelidir. Benzer şekilde kepek ekmeğinde KDV %1 iken, 

çavdar ekmeğinde % 8 KDV söz konusudur. Ekmek grubundaki 

ürünlerin tümünde KDV %1 olmalıdır. 
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• Yaş sebze ve meyvenin toptancı halinden alımında ortaya çıkan 

KDV oranı farklılıkları uygulamada zorluklara neden olmaktadır. 

Uygulamanın kolaylaştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

• Üretimde kullanılan girdiler üzerindeki KDV’nin, üretilen 

ürünlerdeki KDV’den fazla olması nedeniyle, sektörde KDV 

alacağı çıkmaktadır. KDV iadelerinin uzun süreler alması 

sektörde sıkıntılara neden olmaktadır. İade sürelerinin 

kısaltılması için düzenleme yapılmalıdır.
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• KDV Kanununun 30. Maddesinde yer alan deprem, sel ve 

bakanlığın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki 

yangında zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan malların katma 

değer vergisi indirim konusu yapılamamaktadır.

Doğal firelerin ve normlar dahilinde raf ömrü geçmiş ürün 

iadesinin KDV'si indirim konusu yapılabilmelidir.

• Gıda sektörü, işçilik maliyetinin toplam maliyet içerisinde yüksek 

olduğu emek yoğun bir sektördür. Asgari ücret artışı nedeniyle 

2016 yılı için işverene sağlanan aylık 100 liralık devlet desteği, 

emek yoğun bir sektör olan gıda sektörü için sonraki yıllarda da 

devam etmelidir.
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• Gıda sektöründe hem insan sağlığı hem de vergi kayıpları 

açısından kayıt dışı ile mücadele üzerinde özellikle durulmalıdır. 

• Dünyadaki kırmızı et fiyatlarının ülkemizdeki fiyatlardan çok 

düşük olması, komşu ülkelerden kaçak yolla et girişine neden 

olmaktadır. Kayıt dışı et, insan sağlığı açısından da sorunlar 

yaratmaktadır. İthalat üzerindeki ek mali yüklerin düşürülmesiyle 

kayıt dışı ile mücadeleye Maliye Bakanlığı destek olmalıdır. 
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• «0» faizli desteklerin (KOSGEB gibi) bankadan alımı sırasında 

ödenen işlem masrafları, söz konusu desteklerin amacı ile 

bağdaşmamaktadır. Bu tür masrafların olmadığı, devletin bu 

destekleri doğrudan dağıtabildiği bir mekanizma geliştirilmelidir.
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Aşsal Dönüşüm Projesi 

Okullarda Ücretsiz Yemek Verilmesi Projesi 

• Hedef: 69 bin okuldaki 17 milyon öğrenci ve 555 bin öğretmene 

her gün 3 çeşit öğle yemeği verilmesi 

• Sosyal çıktılar:

• «Sağlıklı genç bir nesil» «obezite ile mücadele» «sosyal 

eşitlik imkanı»

• Ekonomik çıktılar:

• 400.000 doğrudan, 1,5 milyon dolaylı istihdam 

• 6,5 milyar TL tarıma destek 

• Sağlık harcamalarında azalma (şeker, obezite, kanser, kalp 

damar hastalıklarına ayrılan sağlık bütçesi 20 milyar USD)

• Maliyet : 13 milyar TL (yıllık)


