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SİRKÜLER NO : 2004/49      Ankara, 04/09/2004 
 
 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 

I- BAZI HAYVAN YEMİ HAMMADDELERİ İLE SERTİFİKALI 
TOHUMLARIN KDV ORANLARI 03.09.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN İNDİRİLDİ. 
 
 3 Eylül 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7802 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla tarım ve hayvancılıkla ilgili bazı 
tarımsal ürünlerin tohumlukları ve sertifikalı meyve fidanlarındaki KDV oranı indirilmiştir. 
 

1- KDV Oranı %1’e İndirilen Mallar 
 

-  Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları, 
 

- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, 
patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve 
sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları, 

 
2- KDV Oranı%8’e İndirilen Mallar  

 
- Peynir altı suyu ve hamur mayası, 
 
- Yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, korunga, hasıl ve 
slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil 
ve kuru kaba yemler ve bunların pelet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir 
bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanlar dahil) 

 
II- SERBEST BÖLGE UYGULAMALARIYLA İLGİLİ KURUMLAR VERGİSİ 

GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 
 
4 Eylül 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 no’lu Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği ile Serbest Bölgeler Kanununda 5084 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere açıklık 
getirilmiştir.  

 
Bilindiği gibi 5084 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda 6.2.2004 

tarihinden itibaren yapılan değişiklikle 6.2.2004 tarihinden itibaren ruhsat alan firmalar vergi 
muafiyetlerinden yararlanamayacaklardır. Bu tarihten önce ruhsat alanlar ise faaliyet 
belgesindeki süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetler 
dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. 6.2.2004 
tarihinden önce ruhsat alan firmaların serbest bölgede istihdam ettikleri personele ödedikleri 
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ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası 31.12.2008 tarihine kadar devam edecektir. Faaliyet 
ruhsat süresi 31.12.2008 tarihinden önce sona eren firmalarda ise söz konusu istisna ruhsat 
süresi sonunda sona erecektir.  

 
Gerek 6.2.2004 tarihinden önce gerekse bu tarihten sonra faaliyet ruhsatı alan 

firmaların imalat faaliyetinden elde ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihe kadar gelir veya kurumlar 
vergisinden müstesnadır.  

 
6.2.2004 tarihinden önce faaliyet ruhsatı almış olan firmalar bu tarihten sonra serbest 

bölge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarını genel hükümlere göre yıllık gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir. 06.02.2004 tarihinden sonra faaliyet 
ruhsatı alanlar işe başlamayı Vergi Usul Kanunu’nun 168. maddesine göre işe başlama 
tarihinden itibaren 10 gün içinde vergi dairesinde mükellefiyet tesis ettirmek zorundadırlar. 
(Şirketlerin işe başlama bildirimi ise ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca tescil tarihinden 
itibaren 10 gün içinde yerine getirilir.) Serbest bölge faaliyet gelirleri beyannamede istisna 
satırında gösterilecektir. Bu durumdaki firmaların geçici vergi yönünden de mükellefiyet tesis 
ettirmeleri ve geçici vergi beyannamesi vermesi gerekmektedir.  

 
85 no’lu Tebliğde belirtmemekle birlikte 6.2.2004 tarihinden önce faaliyet ruhsatı 

alanlar dahil Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmaların her ne kadar serbest bölgedeki 
teslimler, KDV’ne tabi olmamakla birlikte yasada aksine hüküm bulunmadığı için KDV 
mükellefiyetini de açtırmaları gerektiği görüşündeyiz. Bu konuda ilgili vergi dairesinden bilgi 
alınmalı veya Maliye Bakanlığı’nın açıklaması izlenmelidir.  

 
Serbest Bölgeler konusunda daha fazla bilgi için 85 no’lu Genel Tebliği inceleyiniz 

veya Müşavirliğimize başvurunuz. 
 

Saygılarımızla.  
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