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GÖNEN TİCARET BORSASI 
Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad.No:94/A Posta No:79 Gönen/ BALIKESİR 

İlgi: 1.2.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı dilekçeniz. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17.2.2016 tarihli ve 515-56 sayılı yazısı ekinde 
Başkanlığımıza iletilen ilgide kayıtlı dilekçenizde, çeltik kavuzunda uygulanacak katma değer 
vergisi (KDV) oranı hakkında tereddüt yaşandığı ifade edilmekte ve konu hakkında 
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği 
yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli (I) 
sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve 
hjzmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 
olarak tespit edilmiştir. 

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında "...çeltik ve pirinç" ibaresine yer 
verilmiştir. Aynı BKK eki (II) sayılı listenin A/8 inci sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli 
(TGTC)'nin "10 no.lu faslında yer alan mallar"; 10 uncu sırasında "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 kaba unları)"; 19 uncu sırasında "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," sayılmıştır. 

TGTC'nin 10 uncu faslında "hububatlar" düzenlenmiş, bu faslın 10.06 pozisyonunda 
pirinç tanımlanmıştır. 

Aynı cetvelin 12 nci faslında "Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve 
meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem" düzenlenmiş, bu faslın 
1213.00.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında, "Hububat sapları ve 
kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun 
olmasın)" tanımlanmıştır. Bu GTİP numarası kapsamında tahıl harmanından elde edildiği 
durumdaki işlenmemiş, kıyılmış, toz haline getirilmiş veya preslenmiş veya pellet şekline 
getirilmiş ancak daha ileri bir işlem görmemiş hububat sapları ve kapçıkları yer almaktadır. 

Bununla birlikte, TGTC'nin 23 üncü faslında "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; 
hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlenmiş, bu faslın 23.02 tarife pozisyonunda ise 
"Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu 
elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın)" tanımlanmıştır. 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'rıun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
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Diğer taraftan, 29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK 
eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek bu sırada belirtilen yemler için KDV oranı 1.1.2016 
tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 6663 sayılı Kanunla 10.2.2016 
tarihinden geçerli olmak üzere yem teslimleri tam istisna kapsamına alınmıştır. 

Buna göre; çeltik kavuzunun (kabuğunun), tarımsal amaçla tesliminde 1.1.2016-
10.2.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması 10.2.2016 tarihinden itibaren 
de KDV den istisna olması gerekmektedir. Ancak bu ürünün tarımsal amaç dışında (örneğin tıp, 
eczacılık, kozmetik vb) kullanmak üzere satın alanlara teslim edilmesi durumunda söz konusu 
BKK eki (I) ve (II) sayılı liste kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel 
oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
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Ersin SAKLAR 

Başkan a. 
Gelir İdaresi Grup Başkanı 
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