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SİRKÜLER        İstanbul, 11.06.2014 

Sayı: 2014/119       Ref: 4/119 

 

 

Konu:  

KDV KANUNU’NUN 13/A MADDESİ KAPSAMINDA PROJE BAZLI İSTİSNA 

UYGULAMASI, PROJENİN VE İSTİSNA TALEPLERİNİN GİRİŞİ, İSTİSNA 

KAPSAMINDA MAL SATACAK OLANLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA 

GİRECEKLERİ BİLGİLER 

 

Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği 

ile bu tarihe kadar geçmişte yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri yürürlükten kaldırılarak tek 

bir tebliğ altında birleştirilmiştir. Yeni tebliğ ile geçmiş tebliğlerde yapılan düzenlemeler 

genel olarak korunmuş olmakla birlikte; başta KDV iade sistemi ve KDV’den istisna olarak 

yapılacak teslim ve hizmetler olmak üzere bazı özellikli konularda değişiklikler yapılmıştır. 

Bu sirkülerimizde kısaca KDV Kanunu’nun 13/a maddesi kapsamında düzenlenen KDV’den 

istisna teslim ve hizmetlere yönelik olarak yapılan değişiklikler ile ilgili açıklamalar 

yapılacaktır. 

 

KDV Kanunu’nun 13/a maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve 

demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde 

işletilmesi olan mükelleflere, bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, 

yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim 

ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve 

faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların 

imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisna olup, bu 

istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yeni KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-1 

numaralı bölümünde düzenlenmiştir.  

 

Yeni tebliğ ile, 01.05.2014 tarihinden itibaren, söz konusu araç ve tesislerin:  

 

 Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde ve 

  İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlerde 

 

 “PROJE” bazlı KDV istisna uygulamasına geçilmiştir.   
 

Kısaca ve genel hatları itibariyle proje bazlı KDV istisnasını özetlemek gerekirse, yukarıda 

yer verilen kapsamda KDV’den istisna olarak mal temin etmek ya da hizmet almak isteyen 

mükelleflerin her bir araca ilişkin olarak hazırlayacakları PROJE’yi internet vergi dairesinden 

Mali idareye göndereceklerdir. Söz konusu projenin onaylanması halinde, proje kapsamı ile 

sınırlı olmak üzere mükelleflere istisna belgesi verilecektir. Daha sonra mal teslimleri ve 

hizmet ifaları oldukça söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin bilgiler ALICI VE SATICI 

tarafından projeye ve istisna belgesine uygun olarak elektronik ortamda (internet vergi 

dairesinde) girilecektir.  
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Bu konuda tebliğin ilgili bölümlerinde gerek alıcının gerek satıcıların elektronik ortamda 

girmeleri gereken bilgilere yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi 

dairesinde aşağıdaki duyuru da yayınlanmıştır.  

 
02.06.2014 - Önemli duyuru 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında proje bazlı istisna talepleri girişi, 
İnternet Vergi Dairesi'nden (İnternet Vergi Dairesi / Bilgi Girişi / KDV İstisna Belgesi 
Talepleri kısmından) yapılacaktır. İstisna belgesine göre mal satacak mükelleflerimiz 
Internet Vergi Dairesi / Bilgi Girişi / KDV İstisna Belgesi Talepleri / İstisna Belgesi 
Satış Bilgisi Ekleme (satıcılar için) kısmından satış bilgisi gireceklerdir. 
 

KDV Kanunu’nun 13/a maddesinde yer alan düzenleme ile ilgili olarak KDV Genel 

Uygulama Tebliğinin II/B-1 numaralı bölümünde yapılan açıklamalara aşağıda yer 

verilmektedir.  

 

I- KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-1.1 numaralı bölümü aşağıdaki gibidir:  

 

“1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna  

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve 

araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçların 

teslimi KDV’den istisnadır.  

 

KDV mükellefiyeti olmayan kişi ve kuruluşlar ile KDV mükellefiyeti bulunmakla birlikte 

faaliyetleri istisna kapsamındaki araçların kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi 

olmayanlara, Kanunun (13/a) maddesi kapsamında yapılan söz konusu araçların tesliminde 

istisna uygulanmaz. 

 

Örnek:Mimarlık faaliyetinde bulunan bir mükellefe yapılacak yat tesliminde istisna 

uygulanamaz. Mükellefin yatı iktisaptan sonra kiraya vermesi de istisna şartlarının 

tekemmülü için yeterli değildir. İstisna uygulanabilmesi için teslimin yapıldığı tarih itibarıyla 

yat kiralama faaliyetlerinin mükellefin asli iştigal konuları arasında yer alması ve sürekli 

olarak yapılması gerekir. 

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen söz konusu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların 

kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu amaç dışında kendi özel 

kullanımları için alımlarında istisna uygulanmaz. 

 

Araçları istisna kapsamında teslim almak isteyen mükelleflerin vergi dairesine başvurmak 

suretiyle Tebliğin ekinde (EK:6A) yer alan istisna belgesini almaları ve bu belgenin bir 

örneğini satıcılara vermeleri gerekir. Satıcılar tarafından bu belge 213 sayılı Kanunun 

muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır ve herhangi bir inceleme sırasında 

ibraz edilir. 
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Örnek: Yat işletmeciliği ile uğraşan mükellef (A), işletmesinde kullanmak amacıyla mükellef 

(B)’den bir yat satın almaya karar vermiştir. (A), bağlı olduğu vergi dairesine başvurduğunda 

kendisine (EK:6A)’daki belge verilir. Vergi dairesince verilen istisna belgesinin bir örneğinin 

satıcı (B)’ye verilmesi üzerine (B), bu satış işleminde KDV uygulamaz. 

 

Araçları kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek amaçlı faaliyetlere yeni başlayacak 

mükelleflere belge verilirken bu faaliyetlerin iştigal konuları arasında gösterilip 

gösterilmediği ve yetkili mercilere yazılı olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususlar göz 

önünde tutulur. 

 

İstisna belgesi için başvuran mükelleflerden, durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz 

önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyanlara bağlı olduğu vergi 

dairesi tarafından istisna belgesi verilir.  

 

Bu belgelere dayanılarak istisna kapsamında yapılan mal teslimi ile ilgili olarak düzenlenen 

fatura ve benzeri vesikalarda KDV gösterilmez. Ayrıca fatura ve benzeri belgede istisna 

belgesinin tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi 

kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir. 

 

İstisnanın kapsamına; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve 

demiryolu taşıma araçları (gemi, yat, kotra, yüzer platform, uçak, helikopter, lokomotif, 

vagon, filika, cankurtaran salı vb. ile ana motor) girmektedir. İnşa halinde gemi olarak 

tanımlanan tekne kabuğu teslimleri de bu kapsamda KDV’den istisnadır.  

 

İstisna kapsamındaki araçların bedelsiz, icra yoluyla veya benzeri şekillerde satılması veya 

alınması istisna uygulamasına engel değildir. 

 

Sportif eğlence amacına yönelik deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat 

motorları, yelkenli tekneler, motorlu paraşüt ve balonlar ile benzerlerinin ve bunların ana 

motorlarının teslimlerinde istisna uygulanmaz. Simülatör olarak adlandırılan cihazlar ile 

yüzer tesis niteliğinde olmayan balık çiftlikleri, su ürünleri üretme tesisleri ve benzerleri de 

istisna kapsamında değerlendirilemez. 

 

Örnek: (A) Turizm A.Ş., denizden ve karadan kalkış kabiliyeti olan uçaklar ile turistik taşıma, 

gezi uçuşları, reklam ve pano çekimi faaliyeti ile iştigal etmektedir. (A)’nın iştigal ettiği bu 

faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap edeceği uçakların (A)’ya teslimi KDV’den istisna 

olacaktır. 

 

3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddesine göre yurtiçinde teslimleri KDV’den istisna olan 

malların ithali de vergiden istisnadır.  

 

Buna göre, araçların ithalinde de yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde istisna 

uygulanır. İstisnanın uygulanabilmesi için ithal edilecek malların, istisna kapsamında yer 

aldığını gösteren istisna belgesinin ilgili Gümrük İdaresine ibrazı yeterlidir.  
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Araçların parça halinde (aynı gümrük beyannamesi kapsamında) ithali istisna uygulamasına 

engel değildir. Araçların, imal veya inşa aşamasından sonra ana motor hariç aksam ve 

parçalarının ithali (Kanunun (16/1-b) maddesi kapsamında olmaması halinde) KDV’ye 

tabidir. 

 

3065 sayılı Kanunun (13/a) ve (16/1-a) maddelerinde yer alan istisna hükümleri uyarınca 

KDV ödenmeksizin ithal edilen araçların ticari faaliyetlerde kullanılmadığının tespiti halinde, 

istisna şartlarının kaybedilmesi nedeniyle alınması gereken vergi Kanunun 48 ve 51 inci 

maddeleri gereğince ilgili Gümrük İdaresince 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara 

göre tahsil edilir.  

 

3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesinde belirtilen araçların yürürlükteki ihracat hükümleri 

çerçevesinde yurt dışı edilmesi halinde ihracat istisnası kapsamında işlem yapılacağı tabiidir. 

İstisna kapsamında satın alınan araç ve yüzer tesislerin satıcılara iadesinde KDV 

hesaplanmaz.” 

 

 

II- KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-1.2 numaralı bölümü aşağıdaki gibidir:  

 

“1.2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna 

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve 

araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili 

olarak verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri KDV’den istisnadır.  

 

KDV mükellefiyeti olmayan kişi ve kuruluşlar ile KDV mükellefiyeti bulunmakla birlikte 

faaliyetleri, istisna kapsamındaki araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 

olmayanlara, söz konusu araçların tadil, onarım ve bakım hizmetlerinde istisna uygulanmaz. 

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen söz konusu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların 

kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu amaç dışında kendi özel 

kullanımlarına tahsis edilen araçların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan 

hizmetlerde istisna uygulanmaz. 

 

Örnek: Mimarlık faaliyetinde bulunan bir mükellefe ait yata verilen tadil, bakım ve onarım 

hizmetlerinde istisna uygulanamaz. 

 

Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler 

tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak her bir araca ilişkin olarak hazırlanan PROJE 

kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste ELEKTRONİK ORTAMDA SİSTEME GİRİLİR. 

Mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi 

dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.  
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Vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan 

değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen 

hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (EK:6B). 

 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef 

tarafından hizmeti sunanlara verilir. Bu belge hizmeti sunanlar tarafından 213 sayılı 

Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. 

 

Söz konusu istisna belgesi, tadil, onarım ve bakım işine ilişkin proje kapsamındaki hizmetlere 

ilişkin liste esas alınarak ve sadece bu kapsamdaki tadil, bakım, onarım işleriyle sınırlı 

olarak uygulanmak üzere verilir. Dolayısıyla istisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak 

alınacak hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alır. Söz konusu 

istisna belgesi kapsamında hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili hizmete ilişkin 

bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle 

onaylar ve bir örneğini alır. Hizmet gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini 

PROJEYE uygun olarak sisteme girerler.  

 

Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış 

girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.  

 

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje 

kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize 

sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin 

de revize edilmesi gerekir. 

 

İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize 

edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. 

 

Aynı satıcıdan yapılan birden fazla hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin 

binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla satır 

yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu 

aşmaması gerekir. Bu durumda da hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu 

kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara ilişkin 

fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir. 

 

İstisna kapsamındaki işlemlerin ayrı bir projeye bağlanmasının zor olduğu durumlarda 

ve/veya küçük çaplı bakım onarımlarda servis formu, mühendis raporu proje olarak 

değerlendirilmek suretiyle işlem yapılabilir. Hizmet listesinin sisteme girişi ve istisna 

belgesi için başvuru fatura düzenleme süresi içinde kalmak kaydıyla bu form veya rapor ile 

daha sonra da yapılabilir. İstisna belgesi bu başvuruya istinaden düzenlenir. 

 

İstisna kapsamında hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi 

dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan 

hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu 

kontrol ederek istisna belgesini kapatır. 
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Örnek: İşletmesinde kullandığı yatın motorunda meydana gelen arızanın tamiri için istisna 

belgesi alan yat işletmeciliği ile uğraşan mükellef (A), söz konusu arızayı istisna belgesinin 

bir örneğini vererek (C) firmasına tamir ettirmiştir. Bu tamir işlemi dolayısıyla, tamiratı 

yapan (C) KDV hesaplamayacaktır. Tamiratı yapan firmanın bu tamir işlemi dolayısıyla satın 

alacağı her türlü malzeme KDV’ye tabidir. 

 

Öte yandan (A)’nın söz konusu tamir işlemini bizzat kendisinin yapması halinde de bu amaçla 

satın alacağı her türlü malzeme (yedek parça dahil) KDV’ye tabi olacaktır. 

 

Bu belgelere dayanılarak istisna kapsamında yapılan hizmet ifaları ile ilgili olarak 

düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV gösterilmez. Ayrıca fatura ve benzeri belgede 

istisna belgesinin tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi 

kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir. 

 

Tadil, onarım ve bakım hizmetlerine ilişkin istisna tek aşamalı olduğundan, ana yüklenici 

firmaya taşeron firma tarafından verilen hizmetler KDV’ye tabi olacak, ana yüklenici 

tarafından araç sahibi adına düzenlenecek faturada ise KDV hesaplanmayacaktır. 

 

Şahsi servet konusu olan ve zati ihtiyaçlar için iktisap edilecek araçlara verilen tadil, bakım 

ve onarım hizmetleri istisnadan faydalanamaz.”  

 

III- KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-1.3.1 numaralı bölümü aşağıdaki gibidir:  

 

“1.3.1. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler 

 

Araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa etmek isteyen mükellefler tarafından imal ve inşa 

edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan PROJE kapsamındaki mal ve hizmetlere 

ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi 

elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için 

başvuruda bulunurlar.  

 

Dilekçede; imal/inşa etmek istedikleri aracın cinsi, hangi amaçla imal/inşa edileceği 

(kiralamak, işletmek veya işletmede kullanmak), araç işletmede kullanılacaksa istisna 

şartlarına göre (kiralamak veya çeşitli şekillerde işletilmek üzere) kullanılacağı açıkça ifade 

edilir. 

 

Vergi dairesince, dilekçe üzerine öncelikle, başvuranın KDV mükellefiyetinin bulunup 

bulunmadığı ve imal/inşa edilecek aracın 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesinde belirtilen 

araçlardan olup olmadığı tespit edilir. İşletmede kullanılmak üzere imal/inşa ediliyorsa 

“kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek” koşulunun sağlanıp sağlanmadığı araştırılır.  

 

Bu koşulları sağlayan, araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa etmek isteyen mükelleflere, imal 

ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin olarak imal/inşa PROJESİ kapsamındaki  
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mal ve hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi tarafından istisna belgesi verilir. 

(EK:6C) 

 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından satıcılara verilir ve 

istisna kapsamında işlem yapması talep edilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı 

Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. 

 

İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz 

konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin 

ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve 

tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe 

alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini PROJEYE uygun olarak sisteme girer.  

 

Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer 

belgeler de aranarak sonuçlandırılır.  

 

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya EK PROJE düzenlenmesi halinde 

proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize 

sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin 

de revize edilmesi gerekir. 

 

İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize 

edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. 

 

Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje 

maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla 

satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu 

aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu 

kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara ilişkin 

fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir. 

 

Bu belgeye dayanılarak imal veya inşa işinde kullanılacak mal ve hizmetlerin alımlarında 

KDV ödenmeksizin işlem yapılabilir. Diğer bir ifadeyle, imal veya inşa işini bizzat yapan 

mükelleflerce söz konusu belgeye dayanılarak yapılacak, imal veya inşa ile ilgili ana motor 

dahil her türlü aksam ve parça alımları ve ithalatı ile hizmet alımlarına istisna uygulanır. 

 

İstisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin faturalarda KDV 

gösterilmez. Ayrıca istisna belgesi tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun 

(13/a) maddesi kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir.” 
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IV- KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-1.3.2.1 numaralı bölümü aşağıdaki gibidir:  

 

“1.3.2.1. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler 

 

Araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa ettirmek isteyen mükellefler tarafından imal ve 

inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan PROJE kapsamındaki mal ve 

hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere 

ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak 

için başvuruda bulunurlar.  

 

Dilekçede; imal/inşa ettirmek istedikleri aracın cinsi, hangi amaçla imal/inşa edileceği 

(kiralamak, işletmek veya işletmede kullanılmak), araç işletmede kullanılacaksa istisna 

şartlarına göre (kiralamak veya çeşitli şekillerde işletilmek üzere) kullanılacağı açıkça ifade 

edilir. 

 

Vergi dairesince, dilekçe üzerine öncelikle, başvuranın KDV mükellefiyetinin bulunup 

bulunmadığı ve imal/inşa edilecek aracın 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesinde belirtilen 

araçlardan olup olmadığı tespit edilir. İşletmede kullanılmak üzere imal/inşa ediliyorsa 

“kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek” koşulunun sağlanıp sağlanmadığı araştırılır. 

 

Bu koşulları sağlayan, araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa ettirmek isteyen 

mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin olarak İMAL/İNŞA 

PROJESİ kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi 

tarafından istisna belgesi verilir. (EK:6D) 

 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara 

verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 

sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. 

 

İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz 

konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin 

ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve 

tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe 

alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.  

 

Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer 

belgeler de aranarak sonuçlandırılır.  

 

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya EK PROJE düzenlenmesi halinde 

PROJE kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. 

Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna 

belgesinin de revize edilmesi gerekir. 

 

İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize 

edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. 
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Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje 

maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla 

satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu 

aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu 

kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara ilişkin 

fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir. 

 

Bu belgeye dayanılarak imal veya inşa işinde kullanılacak mal ve hizmetlerin alımlarında 

KDV ödenmeksizin işlem yapılabilir. Diğer bir ifadeyle, imal veya inşa işini sipariş vererek 

yaptırmak isteyen mükelleflerce söz konusu belgeye dayanarak yapılacak, imal veya inşa ile 

ilgili ana motor dahil her türlü aksam ve parça alımları ve ithalatı ile hizmet alımlarına 

istisna uygulanır. 

 

İstisna belgesine dayanarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin faturalarda KDV 

gösterilmez. Ayrıca istisna belgesi tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun 

(13/a) maddesi kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir.” 

 

V- KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-1.3.2.2 numaralı bölümü aşağıdaki gibidir:  

 

“1.3.2.2. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa 

Edenler 

 

Söz konusu araç ve tesisleri, aldıkları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenlerin bu işle ilgili 

mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanır.  

 

Örnek: Bir tersane işletmesi, taşımacılık işiyle uğraşan (A) firmasının siparişi üzerine bir 

gemi inşa ediyorsa bu geminin imal ve inşası ile ilgili olarak tersane işletmesinin mal ve 

hizmet alışlarında istisna uygulanacaktır. Ayrıca, tersane işletmesinin imal ve inşa ile ilgili  

olarak (A) firması adına düzenlediği teslim veya hizmet faturalarında da KDV 

hesaplanmayacaktır. 

 

Araç ve tesisleri sipariş alarak imal ve inşa işini fiilen yapmak isteyen mükellefler 

tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan PROJE 

kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler 

mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine 

istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.  

 

Bu mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin olarak İMAL/İNŞA 

PROJESİ kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi 

tarafından istisna belgesi verilir. (EK:6C) 

 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından satıcılara verilir ve 

istisna kapsamında işlem yapması talep edilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı 

Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. 
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İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz 

konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin 

ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve 

tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal teslimi/ hizmet ifası 

gerçekleştikçe ALICI VE SATICI alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme 

girerler.  
 

Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer 

belgeler de aranarak sonuçlandırılır.  

 

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya EK PROJE düzenlenmesi halinde 

PROJE kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. 

Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna 

belgesinin de revize edilmesi gerekir. 

 

İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize 

edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. 

 

Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje 

maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla 

satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu 

aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu 

kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara ilişkin 

fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir. 

 

İmal ve inşa işini sipariş üzerine fiilen yapanlara istisna belgesine dayanılarak yapılan mal 

teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen faturalarda KDV gösterilmez. Ayrıca istisna 

belgesi tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi kapsamında 

istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir.” 

 

VI- KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-1.3.3 numaralı bölümü aşağıdaki gibidir:  

 

“1.3.3. Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası 

Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik 

İstisna  

 

Bu istisnadan; faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası 

olanlar yararlanır. İstisnadan yararlanmak için imal ve inşa faaliyeti yapanların ayrıca bu 

araçların kiralanması veya işletilmesi faaliyetinde bulunmaları şartı aranmaz.  

 

Ayrıca, bunların KDV mükellefi olması zorunluluğu da bulunmamaktadır. 

 

Söz konusu istisna, deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile ilgili 

mal ve hizmet alımında uygulanır. İstisnadan yararlananların bu araçların tadil, bakım ve  
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onarımı ile ilgili mal ve hizmet alımlarında bu kapsamda istisna uygulanması mümkün 

değildir. 

 

Örnek: Satmak üzere bir yat inşa eden tersane işletmesinin bu imal ve inşa ile ilgili mal ve 

hizmet alımları KDV’den istisnadır. Bu yat inşa edildikten sonra, özel kullanıma konu edilmek 

üzere bir şahsa satılırsa, bu teslimde istisna uygulanmaz. Bu teslimin vergiye tabi olması, 

imal ve inşa ile ilgili mal ve hizmet alımlarının da vergiye tabi olmasını gerektirmez.  

 

Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları istisna kapsamında imal ve inşa etmek 

isteyenler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin İMAL/İNŞA 

PROJESİ kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir.  
 

Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi 

dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.  

 

Vergi dairesi tarafından PROJE kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak istisna 

belgesi verilir.(EK: 6E ve 6F).  
 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği satıcıya verilir. Bu belge satıcı 

tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. 

 

Bu belge KDV mükellefi olanlara bağlı oldukları vergi dairesi, KDV mükellefi olmayanlara 

ise işyerinin bulunduğu yer Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan illerde Defterdarlık) 

tarafından verilir. 

 

İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz 

konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin 

ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve 

tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe 

ALICI VE SATICI alım/satım bilgilerini PROJEYE uygun olarak sisteme girer.  

Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer 

belgeler de aranarak sonuçlandırılır.  

 

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya EK PROJE düzenlenmesi halinde 

proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize 

sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin 

de revize edilmesi gerekir. 

 

İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize 

edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. 

 

Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje 

maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla 

satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu 

aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu  
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kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara ilişkin 

fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir. 

 

Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları imal ve inşa edenlere istisna belgesine 

dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen faturalarda KDV 

gösterilmez. Ayrıca istisna belgesi tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun 

(13/a) maddesi kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir. 

 

3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddesine göre yurtiçinde teslimleri istisna kapsamına giren 

malların ithali de vergiden müstesnadır. Buna göre, söz konusu araçlarda olduğu gibi 

araçların imal ve inşasında kullanılacak malların ithalinde de yukarıdaki şartların 

gerçekleşmesi halinde istisna uygulanır. 

 

İstisnanın uygulanabilmesi için ithal edilecek malların, istisna kapsamında yer aldığını 

gösteren istisna belgesinin ilgili Gümrük İdaresine ibrazı ve istisna kapsamında alınabilecek 

mallara ilişkin listenin ilgili mala ilişkin bölümünün Gümrük İdaresince onayı gereklidir. 

 

Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçlarını imal ve inşa edenlerin imal ve inşa bittikten 

sonra bunları satarken istisna uygulanıp uygulanmayacağı, önceki bölümdeki açıklamalara 

göre belirlenir. İmal ve inşa edilen aracın vergi uygulanarak teslim edilmesi, imal veya inşa 

ile ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna hükümlerine göre işlem yapılmasına engel 

değildir.” 

 

VII-İstisnanın Beyanı 

 

KDV Kanunu’nun 13/a maddesine göre istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve 

hizmetler, KDV beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 304 

kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilecektir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" 

sütununa istisnaya konu satışların KDV hariç bedeli, iade talep edilecek ise "Yüklenilen 

KDV" sütununa bu satışlar dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılacaktır. İade talep etmek 

istemeyen mükellefler, satırın "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır. 

 

İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna 

belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna 

belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup 

doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatacaktır. 

 

VIII-Yeni Uygulama Tebliğinden Önceki Dönemlerde Alınan İstisna Belgelerinin Tabi 

Olduğu Hususlar 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10.06.2014 günü yayınlanan 66 sayılı KDV sirkülerinde 

yapılan açıklamalara göre, tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi alınmış olması halinde 

istisna konusu mal ve hizmetlere ilişkin "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste"nin 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.  
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Ayrıca, proje uygulaması getirilen ve tebliğin yürürlüğünden önce başlanılmış ve halen 

devam eden işlemlerde, söz konusu proje uygulaması sona erene kadar tebliğin yürürlük 

tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin iade taleplerinde de tebliğin 

yürürlüğünden önceki usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın KDV Kanunu’nun 13/a maddesi ile ilgili olarak yayınlamış 

olduğu 10.06.2014 tarih ve 66 sayılı KDV sirkülerinde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.  

 

“Proje Uygulaması Getirilen İşler 

 

Tebliğ ile proje uygulaması getirilen istisnalarda (KDV Kanununun 13/a, 13/c, 13/e ve Geçici 

29 maddelerinde düzenlenen istisnalar), söz konusu istisnalardan yararlanılabilmesi için 

alınması gereken istisna belgesinden önce, istisna konusu mal veya hizmetlere ilişkin "Mal 

Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste"nin istisna belgesi talebinde bulunanlar 

tarafından elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. 

Ancak, proje uygulaması getirilen işlere ilişkin olarak, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna 

belgesi alınmış olması halinde, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste"nin Gelir 

İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine gerek yoktur. Ayrıca, proje 

uygulaması getirilen ve Tebliğin yürürlüğünden önce başlanılmış ve halen devam eden 

işlemlerde, söz konusu proje uygulaması sona erene kadar Tebliğin yürürlük tarihinden sonra 

yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin iade taleplerinde de Tebliğin yürürlüğünden önceki usul 

ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.  

 

Proje uygulaması getirilen işlere ilişkin Tebliğin yürürlüğünden sonra istisna belgesi 

talebinde bulunulması halinde, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste"nin 

elektronik ortamda Başkanlığımıza gönderilmesini takiben istisna belgesi verilir. Ancak, 

Başkanlığımızda mal ve hizmet listelerinin alınmasına yönelik sistemsel altyapı oluşturulması 

çalışmaları tamamlanana kadar listelerin elektronik ortamda sisteme girilmesi beklenilmeden 

istisna belgesi verilir. Sistem altyapı çalışması tamamlanınca, mal ve hizmet listeleri ile 

birlikte istisna kapsamındaki alımlara ilişkin bilgiler de alıcı tarafından sisteme girilir.  

 

Proje uygulaması getirilen istisnalarda, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi almak 

üzere İdareye başvuranların talepleri de Tebliğin yürürlüğünden önceki usul ve esaslara göre 

değerlendirilir.” 

 

IX-Müteselsil Sorumluluk Uygulaması  

Araçlara ilişkin istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için, istisna uygulanabileceğini 

gösteren istisna belgesinin, teslim veya hizmeti yapacak olan satıcı mükellefe ibraz edilmesi 

gerekmektedir.  

 

Mükelleflerin bu belge olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle 

ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile 

birlikte teslim veya hizmet alan alıcı da müteselsilen sorumlu olacaktır.  

Kendisine, teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini belirten istisna belgesi ibraz 

edilen mükellefler, başka bir şart aramadan istisna kapsamında işlem yapacaklardır. Daha 

sonra işlemin, istisna için bu bölümde açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha 
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sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, 

kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan istenecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde 3065 Sayılı Kanunun (13/A) Maddesi Uygulamasına 

İlişkin Ekler 

 

Ek 6A:  Araçların Teslimine Veya İthaline İlişkin Verilecek İstisna Belgesi Örneği 

Ek 6B: Araçların Tadil, Onarım Ve Bakımına İlişkin Verilecek İstisna Belgesi Örneği 

Ek 6C: Araçların İmali Veya İnşasında Kullanılacak İmal/İnşa Projesinde Yer Alan Mal Ve 

Hizmetlerin Alımına Veya İthaline İlişkin İmal/İnşa Edene Verilecek İstisna Belgesi Örneği 

(Bizzat İmal Ve İnşa Edenler İle Sipariş Üzerine Fiilen İmal Ve İnşa Edenler) 

Ek 6D:  Araçların İmali Veya İnşasında Kullanılacak İmal/İnşa Projesinde Yer Alan Mal Ve 

Hizmetlerin Alımına Veya İthaline İlişkin İmal/İnşa Ettiren Firmaya Verilecek İstisna Belgesi 

Örneği 

Ek 6E: Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları İle Yüzer Tesis Ve Araçların İmal Ve İnşası 

Olanlara İmal/İnşa Projesinde Yer Alan Mal Ve Hizmetlerin Alımına Veya İthaline İlişkin 

Verilecek Belge Örneği (KDV Mükellefi Olanlar İçin) 

Ek 6F: Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları İle Yüzer Tesis Ve Araçların İmal Ve İnşası 

Olanlara İmal/İnşa Projesinde Yer Alan mal Ve Hizmetlerin Alımına Veya İthaline İlişkin 

Verilecek Belge Örneği (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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EK 6: 3065 SAYILI KANUNUN (13/a) MADDESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER 

EK 6A:  ARAÇLARIN TESLİMİNE VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 

 

T.C. 

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI 

(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü) 

 

………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracı ithal etmek/ 

…………………………………… adresinde bulunan mükellef  ………….………….……..’den satın almak 

istediğiniz belirtilerek, gümrük idaresine/bu aracı satan firmaya ibraz edilmek üzere, söz konusu aracın 

ithalinin/tesliminin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir. 

Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………….…………………. işinden 

dolayı Dairemizin ……….....………vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır. 

Kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracının firmanızca ithali, mükellef 

…………………………………….tarafından firmanıza teslimi 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi 

uyarınca KDV’den müstesnadır. 

Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya 

sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu 

olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır. 

Bu belge bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla firmanızca ilgili gümrük idaresine/taşıma aracını 

satan firmaya (01/01/……) - (31/12/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

Vergi Dairesi Müdürü 

            Tarih             İmza 
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EK 6B: ARAÇLARIN TADİL, ONARIM VE BAKIMINA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ 

ÖRNEĞİ 

T.C. 

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI 

(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü) 

 

……………………………… 

…………………………………………………………. 

 

İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanızca kiralanan/ve/veya işletilen …………….. (isimli/plakalı/kayıtlı) 

deniz/hava/ demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve onarımının ……………………… adresinde bulunan 

mükellef ……………………………’e yaptırılacağı belirtilerek, bu hizmeti verecek firmaya ibraz edilmek üzere, 

söz konusu tadil, bakım ve onarım hizmetlerinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep 

edilmektedir. 

Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………. işinden dolayı Dairemizin 

………….…… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır. 

Firmanız tarafından kiralanan/ve/veya işletilen deniz/hava/demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve 

onarımı 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır. 

Ancak, gerek firmanızın gerekse tadil, bakım ve onarımı yapan firmaların bu işlemde kullanılacak 

yedek parça ve malzemeleri iç piyasadan satın almaları veya ithal etmeleri, genel hükümlere göre KDV’ye tabi 

bulunmaktadır.  

Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya 

sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu 

olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır. 

Bu belge, aşağıda yer verilen tadil, onarım ve bakım projesi kapsamındaki hizmetlerle sınırlı olarak 

firmanızca deniz/hava/demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve onarımını yapacak firmaya(…/…/……) - 

(…/…/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

       Vergi Dairesi Müdürü 

          Tarih             İmza 

 

 

EK: Araçların Onaylanmış Tadil, Onarım ve Bakım Projesi Kapsamında Yapılacak Hizmet İfalarına İlişkin 

Liste 
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Araçların Onaylanmış Tadil, Onarım ve Bakım Projesi Kapsamında Yapılacak Hizmet İfalarına İlişkin 

Liste 

 

Projenin Adı   : 

İşin Niteliği   : 

Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi : 

Mükellefin Adı /Unvanı  : 

Vergi Dairesi   : 

Vergi Kimlik Numarası  : 

Faaliyetin Niteliği  : 

Toplam Proje Maliyeti  :   Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i: 

             %10’i: 

 

 

S
ır

a
 N

o
 

 

Malın/Hizmetin  Satıcı Firma İmza/Kaşe-Onay 

Cinsi Ölçü 

Birimi  

Miktarı  Adı 

/Unvanı 

Vergi 

Kimlik 

No 

Fatura Satıcı Firma 

Adı/Unvanı 

Gümrük 

İdaresi 
Tarihi No Tutarı Miktarı  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

..            

..            

..            

..            

 

Vergi Dairesi Müdürü 

 

Tarih             İmza 
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EK 6C: ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER 

ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA EDENE VERİLECEK 

İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (Bizzat İmal ve İnşa Edenler ile Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler) 

T.C 

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI 

(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü) 

 

………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek/sipariş üzerine fiilen deniz/hava/demiryolu taşıma aracı 

imal ettiğiniz belirtilerek, satıcı firmaya/gümrük idaresine ibraz edilmek üzere bu aracın imal/inşasında 

kullanılacak mal ve hizmetlerin alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep 

edilmektedir. 

Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………. işinden dolayı Dairemizin 

……….....…vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır. 

Kiralamak/işletmek/sipariş üzerine deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imali/inşasında kullanılacak 

mal ve hizmetlerin firmanıza teslimi/firmanızca ithali 3065 sayılı KDVKanunun(13/a) maddesi uyarınca 

KDV’den müstesnadır. 

Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya 

sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu 

olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır. 

Bu belge, aşağıda yer verilen imal/inşa projesindeki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak firmanızca 

deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imalinde/inşasında kullanılacak mal veya hizmeti satın alacağınız 

firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere 

verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Vergi Dairesi Müdürü 

                                                                                        

Tarih             İmza 

 

 

 

 

EK: Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına 

İlişkin Liste 
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Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına 

İlişkin Liste 

 

Projenin Adı   : 

İşin Niteliği   : 

Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi : 

Mükellefin Adı /Unvanı : 

Vergi Dairesi   : 

Vergi Kimlik Numarası : 

Faaliyetin Niteliği  : 

Toplam Proje Maliyeti  :    Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i: 

             %10’i: 

 

 

 

 

S
ır

a
 N

o
 

 

Malın/Hizmetin  Satıcı Firma İmza/Kaşe-Onay 

Cinsi Ölçü 

Birimi  

Miktarı  Adı 

/Unvanı 

Vergi 

Kimlik 

No 

Fatura Satıcı Firma 

Adı/Unvanı 

Gümrük 

İdaresi 
Tarihi No Tutarı Miktarı  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

..            

..            

..            

..            

 

 

 

 

Vergi Dairesi Müdürü 

                                                                                         

Tarih             İmza 
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EK 6D:  ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER 

ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA ETTİREN FİRMAYA 

VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 

T.C 

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI 

(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü) 

 

………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracını imal/inşa 

ettirdiğiniz belirtilerek, imal/inşa eden firmaya ibraz edilmek üzere bu aracın imal/inşasında kullanılacak mal ve 

hizmetlerin alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir. 

Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………….…… işinden dolayı 

Dairemizin ………....… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır. 

Kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracını imal/inşasını yapan firma tarafından 

firmanıza yapılan hizmetler 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır. 

Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya 

sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu 

olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır. 

Bu belge, aşağıda yer verilen imal/inşa projesindeki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak firmanızca 

deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imalinde/inşasında kullanılacak mal veya hizmeti satın alacağınız 

firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere 

verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Vergi Dairesi Müdürü 

        Tarih             İmza 

 

 

EK: Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına 

İlişkin Liste 
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Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına 

İlişkin Liste 

 

Projenin Adı  : 

İşin Niteliği  : 

Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi : 

Mükellefin Adı /Unvanı : 

Vergi Dairesi  : 

Vergi Kimlik Numarası: 

Faaliyetin Niteliği : 

Toplam Proje Maliyeti  :    Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i: 

             %10’i: 

 

 

S
ır

a
 N

o
 

 

Malın/Hizmetin  Satıcı Firma İmza/Kaşe-Onay 

Cinsi Ölçü 

Birimi  

Miktarı  Adı 

/Unvanı 

Vergi 

Kimlik 

No 

Fatura Satıcı Firma 

Adı/Unvanı 

Gümrük 

İdaresi 
Tarihi No Tutarı Miktarı  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

..            

..            

..            

..            

 

 

 

 

Vergi Dairesi Müdürü 

             Tarih             İmza 
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EK 6E:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE 

İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA 

İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olanlar İçin) 

T.C. 

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI 

(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü) 

 

………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, faaliyetinizin deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası 

olduğu belirtilerek deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet 

alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir. 

Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve 

araçların imal ve inşası işinden dolayı Dairemizin ………….………vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi 

bulunmaktadır. 

Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin 

firmanıza teslimi/firmanızca ithali 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır. 

Ancak firmanızın bu araçların tadil, bakım ve onarımı ile ilgili mal ve hizmet alımları genel hükümlere 

göre KDV’ye tabi bulunmaktadır. 

Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya 

sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu 

olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır. 

Bu belge, aşağıda yer verilen imal/inşa projesindeki mal ve hizmetlerle sınırlı olmak kaydıyla 

firmanızca deniz taşıma araçları/yüzer tesis ve araçların imal/inşa projesinde yer alan mal veya hizmeti satın 

alacağınız firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz 

edilmek üzere verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

        Vergi Dairesi Müdürü 

         Tarih             İmza 

 

 

 

 

EK:Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına 

İlişkin Liste 
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Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına 

İlişkin Liste 

 

Projenin Adı  : 

İşin Niteliği  : 

Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi : 

Mükellefin Adı /Unvanı : 

Vergi Dairesi  : 

Vergi Kimlik Numarası: 

Faaliyetin Niteliği  

Toplam Proje Maliyeti  :    Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i: 

             %10’i: 

 

 

S
ır

a
 N

o
 

 

Malın/Hizmetin  Satıcı Firma İmza/Kaşe-Onay 

Cinsi Ölçü 

Birimi  

Miktarı  Adı 

/Unvanı 

Vergi 

Kimlik 

No 

Fatura Satıcı Firma 

Adı/Unvanı 

Gümrük 

İdaresi 
Tarihi No Tutarı Miktarı  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

..            

..            

..            

..            

 

 

 

 

 

Vergi Dairesi Müdürü 

         Tarih             İmza 
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EK 6F:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE 

İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALANMAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA 

İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin) 

T.C. 

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI 

 

……………………………… 

……………………………………………………………. 

İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, faaliyetinizin deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası 

olduğu belirtilerek deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet 

alımının/ithalinin KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir. 

Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve 

araçların imal ve inşası işi ile ilgili olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. 

Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin 

firmanıza teslimi/firmanızca ithali 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır. 

Ancak firmanızın bu araçların tadil, bakım ve onarımı ile ilgili mal ve hizmet alımları genel hükümlere 

göre KDV’ye tabi bulunmaktadır. 

Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya 

sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu 

olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır. 

Bu belge, aşağıda yer verilen imal/inşa projesindeki mal ve hizmetlerle sınırlı olmak kaydıyla 

firmanızca deniz taşıma araçları/yüzer tesis ve araçların imal/inşa projesinde yer alan mal veya hizmeti satın 

alacağınız firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (…/.../……) - (…/…/…….) tarihleri arasında ibraz 

edilmek üzere verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar                                                                                           

Tarih             İmza 

 

 

EK: Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına 

İlişkin Liste 
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Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına 

İlişkin Liste 

Projenin Adı  : 

İşin Niteliği  : 

Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi : 

Mükellefin Adı /Unvanı : 

Vergi Dairesi  : 

Vergi Kimlik Numarası: 

Faaliyetin Niteliği : 

Toplam Proje Maliyeti :    Toplam Proje Maliyetinin ‰ 5’i: 

           %10’i: 

 

 

S
ır

a
 N

o
 

 

Malın/Hizmetin  Satıcı Firma İmza/Kaşe-Onay 

Cinsi Ölçü 

Birimi  

Miktarı  Adı 

/Unvanı 

Vergi 

Kimlik 

No 

Fatura Satıcı Firma 

Adı/Unvanı 

Gümrük 

İdaresi 
Tarihi No Tutarı Miktarı  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

..            

..            

..            

..            

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar                                                                                            Tarih             

İmza 


