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ÖNSÖZ 

 

Denizcilik sektörümüzde ulaĢılan düzey sektörün geliĢimi ve dünya ile rekabet 

edebilirliği açısından yeterli değildir. Vergi ve gümrük mevzuatı düzenlemelerinde denizcilik 

sektörünün geliĢimi ve rekabete açıklığını sağlamak amacıyla diğer sektörlerle 

kıyaslanmayacak kadar istisna ve muafiyet düzenlemeleri ihdas edilmiĢtir. Ancak vergi ve 

gümrük mevzuatında denizcilik sektörüne iliĢkin istisna uygulamalarından beklenen 

amaçların gerçekleĢmediği görülmektedir. Bu kapsamda denizcilik sektörümüzün alt 

kollarında faaliyet gösteren liman iĢletmelerimize yönelik olmak üzere, bu iĢletmelerin vergi 

istisna düzenlemeleri kaynaklı ve geliĢimin önündeki sorunların tespiti ve yapılması gerekli 

düzenlemelere iliĢkin öneriler Tezimizde tespit edilmiĢtir.  

Üzerinde çalıĢmıĢ olduğum “Türk Liman ĠĢletmelerinde Vergi Ġstisna Uygulamaları 

Üzerine Bir Ġnceleme”  konulu doktora tez çalıĢmasının denizcilik sektörümüzün geliĢimi 

açısından kanun koyucuya, idari iĢlem tesisine yetkili kurumlarımıza, sektörde mevcut 

binlerce uygulayıcıya, sektördeki geliĢimi sağlamayı amaçlamıĢ sivil toplum kuruluĢlarına ve 

araĢtırmacılara dönük yararlı bir çalıĢma olacağını düĢünmekteyim. ÇalıĢmamızın güncel ve 

kapsamlı olması, uygulamaya ve sektörün geliĢimine dönük somut önerileri ihtiva etmesi 

nedeniyle akademik alandaki ve sektördeki ilk çalıĢma olup bu nedenle de kamu kurumları ve 

özel sektör tarafından ülkemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından 

uygulayıcılara ve karar alıcılara yol gösterici ve faydalı olmasını umuyorum.  

Konu ile ilgili olarak yaptığım çalıĢmalar süresince baĢta her türlü yardımı 

esirgemeyen, her konuda yol ve yön gösterici olan değerli danıĢmanım Prof. Dr. Ertuğrul 

DOĞAN baĢta olmak üzere, eğitim sürecimiz boyunca yetiĢmemizde ve tezimizin 

hazırlanmasında çok büyük katkıları olan Prof. Dr. Selmin BURAK ve Doç. Dr. Murat 

ERDAL ile lisansüstü eğitimimde önemli desteğini her zaman hissettiğim baĢta Doç. Dr. Cem 

GAZĠOĞLU olmak üzere tüm Deniz Bilimleri ve ĠĢletmeciliği Enstitüsü personeline ve 

Maliye Bakanlığı Gelirler BaĢkontrolörü Ġsmail Hakkı Dura üstadıma en derin teĢekkürlerimi 

sunmayı bir borç bilirim.  
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ÖZET 

 

TÜRK LĠMAN ĠġLETMELERĠNDE VERGĠ ĠSTĠSNA UYGULAMALARI 

ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME  

 

Mahmut Meftun CANBEK 

  

Vergi ve gümrük kanunlarında yer alan istisna ve muafiyet düzenlemeleri arasında 

denizcilik sektörüne istisna ve muafiyet tanıyan düzenlemeler daha fazladır. Denizcilik 

sektörüne iliĢkin hukuk düzeni ile açıklanması gereken kavramların yeterli düzeyde mali 

mevzuata aktarılamaması ve deniz ekonomimizin unsurlarının bütünüyle kavranamaması 

tartıĢmalara ve uygulamada sorunlara neden olmaktadır. Vergi ve gümrük mevzuatı istisna 

düzenlemeleri, deniz ekonomimizin tüm unsurlarını içermediğinden denizciliğimizde 

beklenen geliĢim ve sıçrama gerçekleĢmemekte ve ithalat odaklı istisna ve muafiyet 

düzenlemeleri nedeniyle de kaynaklarımız israf edilmektedir. Özellikle liman iĢletmelerimize 

yönelik vergi istisna düzenlemelerinden kaynaklanan nedenlerle liman iĢletmelerimizin 

vermiĢ olduğu hizmetlere dönük sorunlar limanlarımızın geliĢimini olumsuz etkilemekte ve 

verilen hizmet maliyetlerini arttırmaktadır.  
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ABSTRACT 

 

AN EXAMINATION OF TAX EXEMPTION PRACTICES AT TURKISH 

PORT AUTHORITIES 

 

Mahmut Meftun CANBEK 

 

Regulations granting exemptions and exceptions for the maritime sector are the most 

widely encountered ones within the tax and customs laws. As the concepts which need to be 

explained in terms of jurisprudence are not passed on to the fiscal legislation adequately and 

not forming the true notion of the elements of maritime economics in its entirety, lead to 

debates and problems in practice. Owing to the fact that the exceptions-related regulations of 

taxation and customs legislation do not include all components of our maritime economics, 

expected growth and leap are not realized in our maritime business. Besides, import-oriented 

exception and exemption regulations give rise to the waste of our resources. Above all, due to 

the regulations concerning the tax exemptions, problems arising from the port services 

adversely affects the progress of our port operations and increases the costs of the service 

provided. 
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I.  GĠRĠġ 

 

 

Denizcilik sektöründe geliĢmiĢ ülkelerin denizciliğin alt dalları itibariyle geliĢme 

gösteren alanlarında dünya ile rekabet edebilmek amacıyla sektörün geliĢtirilmesi için 

rasyonel teĢvik politikaları uygulayarak öncelikli olarak ölçek ekonomileri oluĢmasını 

sağladıkları sonrasında ise dıĢ dünya ile rekabete açık sektör alt kolları oluĢturdukları 

bilinmektedir. Ancak ülkemizde teĢvik kavramından mükelleflerin algıladıkları; devletin ucuz 

kredi vermesi, vergi almaması hatta borçlarını affetmesi, sübvansiyon yapması, korumacılık 

hükümlerinin getirilmesi, ithalatın tümüyle yasaklanması gibi çerçevesi belli olmayan 

hususların algılandığı da halen görülmektedir.  

Denizcilik sektörü; yük ve yolcu taĢımacılığı, deniz ticaret filoları, gemi inĢa sanayi ve 

tersaneler, limanlar ve liman hizmetleri, yat iĢletmeciliği, deniz turizmi, kruvaziyer turizmi, 

deniz sporları, balıkçılık, canlı ve cansız doğal kaynakların üretim alanını da ihtiva etmesi 

nedeniyle bir endüstri alanı olduğu kadar aynı zamanda bir ticaret ve hizmet kolu olup söz 

konusu faaliyet alanlarının yaĢatılması için temel platformu oluĢturmakla birlikte katma değer 

yaratan bir sahayı da temsil etmektedir.  

Devletler tarafından denizcilik sektörlerinin geliĢimi için öngörülen teĢvikler mikro ve 

makro ölçekteki planlama ve öngörüleriyle birlikte yapılmaktadır. Nitekim ölçek 

ekonomilerinin oluĢturulmasında da bu teĢviklerin rolü büyüktür. Sektörün dünya ile rekabet 

Ģansı yakalayarak ekonomiye katkıda bulunmasının temin edilmesi için mevcut engellerin 

kaldırılması veya gerekli ise diğer teĢvik mekanizmalarının devreye konulması 

gerekmektedir. Bu konuda söz sahibi ülkelerin denizcilik sektörünün doğal geliĢimi önündeki 

engelleri kaldırdıkları ve bu da yetmiyorsa baĢka teĢvik unsurlarını devreye koydukları 

gözlenmektedir. Bu nedenle de denizcilik sektöründe geliĢmiĢ olan ülkelerin bu alandaki uzun 

vadeli ve sektörün geliĢimine dönük ekonomik planlamalarının sonuçlarını kısa zamanda 

aldıklarını söyleyebiliriz.  

Ülkemizde son yıllarda denizcilik bilincinin yaygınlaĢması ile kıyı alanlarımızın 

verimli ve ekonomik yönden katma değeri yüksek nitelikte kullanılamadığı konusundaki 
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tereddütlerin toplumun birçok kesiminde arttığı ve denizcilik sektöründe komĢumuz 

Yunanistan dünya ile rekabet ederken ülkemizin bu alanda geliĢememesi sorunu üzerinde 

tartıĢmaların yaĢandığı ve denizcilik sektörünün geliĢimini sağlamaya dönük arzuların 

oluĢtuğu ve bunun yansıması olarak da parlamentoda alınan bazı teĢvik politikalarını ihtiva 

eden kanunların ihdas edildiği gözlenmektedir.  

Ülkemizde mevcut denizcilik endüstrisine bağlı faaliyet konularında geliĢimin 

sağlanması ve dünya ile rekabete açık yeni endüstriyel alanların oluĢturulması rekabet 

Ģansının uzun yıllar elimizde olmasını sağlaması açısından önem arz etmektedir. Denizcilik 

sektörümüzde ulaĢılan aĢama birçok potansiyeliyle birlikte mevcut kaynakların yeterli 

kullanılamadığının göstergesidir. Bu nedenle de sorunun çözümü önündeki engellerin 

öncelikli olarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizin deniz ve kıyı alanları kaynakları ile sektörün doğru ve bilinçli iĢletilmesi ile 

ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan geliĢebileceği, önemli kazanımlar elde edilebileceği 

mutlaktır. Ülkemiz kıyı alanları itibariyle ve denizcilik endüstrisinin geliĢtirilmesinin 

sağlanması yönüyle de potansiyeli yüksek bir konumdadır.  

Serbest piyasa ekonomisinde denizcilik sektörünün geliĢtirilmesi, güçlendirilmesi ve 

tüm alt kolları itibariyle de faaliyetine devam edebilmesi yerli müteĢebbislere tanınacak 

imkanlarla ve doğabilecek engellerin kaldırılması ile mümkündür. Dünyada sektörlerin 

korunmasında, geliĢtirilmesinde ve dıĢ pazarlarda rekabet edebilmesinde sağlanan teĢviklerin 

en önemlisi vergi politikaları ile sağlanan imkânlardır. Bunun aksine ve sağlıksız hatta 

planlamadan yoksun düzenlemelerle de denizcilik sektörünün geliĢimini beklemek mümkün 

değildir.  
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1.1.  Denizyolları Altyapılarının GeliĢtirilmesi 

 

Dünya ticaretinin % 90’ı, ülkemiz ticaretinin de % 88’i denizyolu ile yapılmaktadır. 

Bu, denizyolu taĢımacılığının karayolu taĢımacılığına göre 6,5 kez, demiryolu taĢımacılığına 

göre 3,5 kez daha ekonomik olmasının yanında, çok büyük miktardaki yüklerin bir seferde ve 

güvenli olarak taĢınmasının bir sonucudur. 

Ülkemiz, 8483 km doğal kıyı uzunluğu ve Avrupa ve Asya arasındaki jeopolitik 

konumuyla büyük bir ticaret güzergahının kalbi durumundadır. Ancak, Ülkemiz jeopolitik 

konumunun getirdiği avantajlar nedeniyle bölgede ayrıcalıklara sahip olmasına rağmen, 

Avrupa-Asya-Ortadoğu üçgenindeki ticaret hareketinde komĢu ülkeler tarafından by-pass 

edilen ve yalnızca feeder (yardımcı tesis) hizmeti veren bir ülke konumunu hâlihazırda 

sürdürmektedir (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2010). 

Ülkemizde denizcilik gücümüzün geliĢtirilebilmesi için denizyolları altyapılarının 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. Denizyolları ulaĢım sektörü altyapı kapsamında; liman, marina, 

balıkçı barınakları, tanker terminalleri, yat çekek yerleri, yat, deniz araçları, gezi tekneleri, 

gemi inĢa, onarım ve söküm yerlerinin geliĢtirilmesi, yer seçimi, zemin ve kapasite etütleri, 

yerleĢtirme ve konsept projeleri, liman ve her türlü deniz aracı yanaĢma, tahmil-tahliye, 

depolama ve yükleme yerleri, liman mekanizasyon ve otomasyonu, konteynır altyapısı ve 

lojistiği, entegre liman yönetim sistemi, liman inĢa standartları, liman yönetim kontrol 

sistemleri, liman tasarım ilkeleri, deniz araçları ve teknolojisinde yaĢanacak muhtemel 

yeniliklere göre modern liman, süper–hub liman kavramları, mega limanlar, deniz seyrüsefer 

altyapıları, arazi üzerinden, uydu destekli gemi izleme ve yönetim sistemleri, fener ve kuleler, 

akıllı seyrüsefer altyapıları, navigasyon güvenliği ve seyrüsefer otomasyonu, deniz güvenlik 

gerekleri, deniz kargo ve lojistik altyapıları, liman ve terminallerde yakıt, enerji ve su 

Ģebekeleri, liman ve terminallerde çevresel etkileĢim durumları, sera gazları, emc ve gürültü 

emisyon kirlilikleri, bunlara yönelik kontroller, kıyı yapıları, kıyıların yapısal, çevresel ve 

ekolojik olarak korunması, kıyı, açık deniz, sahil izleme altyapıları, kıyı ve denizlerimizde 

yaĢayan her türlü habitat ve canlı varlıkların kontrolü ve korunması, göl, nehir ve derelerin 

ulaĢıma açılması, kanal projeleri, liman ve deniz yapılarının bakım onarım ve yenilenmesi, 

kaza-kırım altyapısı, yangın söndürme ve koruma altyapısı, deniz seyrüsefer sistemi içinde 

araçların yönlendirilmesi ve iĢaretleme, sinyalizasyon, otomasyon ve akıllı sistemler altyapı 
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sistem ve teknolojilerindeki yenilikler, inĢaat, mühendislik ve müĢavirlik hizmetleri mevcut 

stratejik planların ıĢığında geleceğe dönük olası yeni strateji, hedef ve projelerin standart bir 

formata göre dokümante edilmesi gerekmektedir (UlaĢtırma ġurası, 2009). 

Limanlarımıza dönük olmak üzere Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından 9’ncu 

Kalkınma Planında Limalarımıza Yönelik Hedefler  (2007-2013) kapsamında; 

-Limanların yükleme-boĢaltma yapılan noktalar olmalarının yanı sıra, kombine 

taĢımacılık yapılabilen birer lojistik merkezi haline getirilmeleri hedefi doğrultusunda tüm ana 

limanların kara/demiryolu bağlantılarının tamamlanması, 

BaĢta Ġzmir Yöresi, Marmara ve Akdeniz Bölgesi olmak üzere liman kapasitelerinin 

arttırılması, bu kapsamda Akdeniz Bölgesinin Doğu Akdenizin önemli bir lojistik merkezi 

olmasının desteklenmesi,  

Denizyolunda kısa mesafe denizyolu taĢımalarını artıracak gemi ve liman 

yatırımlarına ağırlık verilmesi, 

Deniz güvenliğinin artırılması kapsamında Bayrak, Liman ve Kıyı Devleti 

kontrolünün iyileĢtirilmesi, bu çerçevede; Gemi Trafik Hizmetleri projelerinin deniz trafiğinin 

yoğun olarak yaĢandığı liman, körfez ve bölgelerde hayata geçirilmesi, 

Mevcut limanlarımızın gemiye, yük ve yolcuya yönelik iyi hizmet sunacak 

yatırımlarla teknolojiye, uluslararası kural ve standartlara uyumunun sağlanması, 

Demiryolu, karayolu bağlantılı kombine taĢımacılığın geliĢtirilmesi, 

Kruvaziyer ve yat limanı sayısının arttırılması, 

HedeflenmiĢtir (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2010). 

Ayrıca ülkemizin mevcut konumunun değerlendirilmesi ve lojistik üs olabilmesi için 

lojistik üslerin temel özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Bu kapsamda lojistik üslerin 

temel özellikleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir;  

-Coğrafi konum,  

-Demiryolu, denizyolu, karayolu, iç su yolu ve boru hattı bağlantıları, 

-Kombine taĢımacılık altyapısı, 

-Ġhracat, ithalat, transit ve gümrük rejimlerinde ticaret odaklılık, 

-Bölge ülkelerine yakınlık, 

-Üretim merkezlerine yakınlık, 

-Tüketim merkezlerine yakınlık, 
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-ĠĢ süreçlerinde standartlaĢma, 

-Yasal çerçevede basitlik, 

-GeliĢmiĢ bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısı, 

-Lojistik üs saha geniĢliği (ofisler, konteyner alanları, araç parkları, depolar, vb.), 

-Liman altyapısı; teknik donanımlar; vinçler, forkliftler, vb., 

-Liman derinliği ve gemi manevra kapasitesi, 

-Rıhtım uzunluğu (denizyolu), pist uzunluğu (havayolu), 

-Ro-Ro ve yolcu terminalleri, 

-Transit taĢımacılık için elveriĢlilik, 

-Lojistik iĢletmeleri için ofisler, 

-Gümrük idari üniteleri, 

-Dağıtım merkezleri, 

-Ambalaj-paketleme-elleçleme hizmetleri, 

-Sigorta hizmetleri, 

-Bankacılık ve finans kurumları, 

-Kapalı ve soğutmalı depolar, silolar, 

-Tehlikeli madde depolama merkezleri, 

-Tersaneler, tamir-bakım hizmetleri, 

-Havayolu kargo taĢımacılığında hizmet veren pistlerin sayı ve uzunlukları, 

-Havayolu eĢya taĢımacılığında geliĢmiĢ yer hizmetlerinin varlığı, 

-Lojistik eğitim kurumlarının varlığı ve mesleki eğitimlere elveriĢli mekanlar, 

-Lojistik meslek kollarında çeĢitlilik ve uzmanlaĢmıĢ insan kaynakları, 

-Sosyal mekanlar; konaklama, dinlenme ve eğlence alanları, (Erdal, 2009) 

Lojistik üslerde bulunması gereken temel özelliklerdir.  

Eskinin limandan - limana olan taĢıma anlayıĢı, artık fabrikadan mağazaya (kapıdan 

kapıya) Ģekline dönüĢmüĢtür. Dolayısıyla taĢımacılık, alt taĢıma sistemleriyle bütünleĢen bir 

taĢıma zinciri durumuna gelmektedir.  21’nci yüzyılın taĢıma tarzı olma yolundaki kombine 

(çoklu) taĢımacılık, transiter ülke durumundaki Türkiye’yi de limanlar ve diğer ulaĢım 

altyapısı yönünden etkileyecektir. Bu nedenle, Türkiye’nin ithalat ve ihracat yüklerinin 

elleçlenmesine uygun nitelik ve nicelikte hizmet verebilecek Ģekilde limanlarımızın 

geliĢtirilmesi, modernleĢtirilmesi, kapasitelerinin arttırılması ve transit taĢımacılık 
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faaliyetlerinde (limanlarda konteynerlerin odaklandığı, ana konteyner gemilerinin uğrak odağı 

haline geldiği) trafiğin geçiĢ koridoru olma özelliğini kazanmak Türkiye’nin hedefi olmalıdır. 

Bu kesitte limanlar dünya ulaĢım yolları ağı içinde ona odak / arter oluĢturacak biçimde 

büyüklük, yönetim biçimi, hizmet anlayıĢı gibi ölçütler yönünden yeniden yapılandırılmak 

durumundadır. 

Limanlarla gerçekleĢtirilen deniz yolu ulaĢtırmasında zaman, miktar, maliyet ve 

güvenlik unsurları önem taĢır. Günümüz rekabet koĢullarında hizmetlerdeki verimlilik ve 

kalitenin yükseltilmesi, limanların uluslararası standartlara getirilmesi gerekir. 

Limanlarımızın düĢük maliyet ve yüksek hizmet performansıyla iĢletilmesi bu alandaki en 

önemli konudur. Bu konuda limanlarımızda genel olarak yapısal ve iĢletmeden kaynaklanan 

yetersizlikler bulunmakta olup aĢağıda özet olarak sıralanmıĢtır. 

YanaĢma yerleri, rıhtımlar, rıhtım boyları, derinlikler, liman gerisi bölge alanlarına 

hizmet veren araç, gereçlerle ambarlama ve araç park yerleri yetersizlikleri,  

Limanlarımızın gece-gündüz hizmet verme imkanları kısıtlılığı, 

Ambar alanlarını dar duruma sokan tasfiyeye tabi eĢyaların ve konteynerlerin 

zamanında çekilmemeleri dolayısıyla, ambar sıkıĢıklıkları, 

Konteyner terminalleri ile uyum içerisinde çalıĢma imkanı verecek ve yeterli 

büyüklükteki konteyner kara terminallerinin bulunmayıĢı, 

Özellikle özel teçhizat açısından deniz kirlenmesini bertaraf edecek imkanların 

yetersizliği,  

Liman faaliyetlerine iliĢkin, düzenli ve bilgisayar bağlantılı bilgi akıĢının bulunmayıĢı, 

Gümrük mevzuatımızın iĢletmeciliğin hızını kesecek özellikleri yüklerin limandan 

giriĢ ve çıkıĢında gecikmelere neden olması,  

Olarak limanlarımızda yapısal ve iĢletmeden kaynaklanan sorunlar sıralanabilir 

(Devlet Planlama TeĢkilatı, 2001). 

Limanlarımızda altyapı unsurlarının tamamlanması, yatırımların arttırılması ve 

geleceğe dönük hedeflerin gerçekleĢtirilmesi ile ülkemizin stratejik konumu denizcilik 

sektörünün geliĢimi açısından da değerlendirilmiĢ olacaktır.  

Mevcut hedeflere ulaĢabilmek için denizcilik sektöründe yapılacak yatırımlarla; 

-Önemli oranda nitelikli istihdam kapasitesi oluĢturulacak ve iĢsizlik azaltılacak, 

-Katma değer yaratılmıĢ olacak, 
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-Ġhracat potansiyeli ile döviz girdisi sağlanacak,  

-Kaynakların dıĢa akması önlenecek,  

-Verimli ve israftan yoksun olan deniz taĢımacılığımıza katkılar sağlanacak, 

-Deniz araçları inĢa sektörüne katkıları olacak, 

-Deniz araçları, tersanecilik, limancılık yan sanayisinin geliĢimi sağlanacak, 

-Tersane yatırımlarının artmasıyla da ülkemizin uluslararası gemi inĢa pazarından 

büyük pay alması sağlanacak, 

-Kurumlar vergisi, ücret stopajları, sosyal güvenlik primleriyle devletimizin gelirlerine 

katkılar sağlanacak, 

-Kalkınma plan, hedef, program ve ilkelerinin geliĢmesinde önemli rol oynayacak, 

-Bölgesel geliĢimin sağlanması gerçekleĢtirilecek, 

-Bölgesel bazda küçük ve orta ölçekli sanayinin geliĢmesinde katkıları olacak, 

-Teknoloji yoğun ve nitelikli istihdamı sağlayan yatırımlar artacak, 

Dolayısıyla da ülkemiz önemli ekonomik ve stratejik kazanımlar elde edecek ve bu 

durumda diğer sektörlerde zincirleme bir etkiye neden olarak ekonominin diğer alanlarında da 

geniĢleme sağlanabilecektir.  
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1.2.  Vergi Teorisinde ve Denizcilik Sektöründe Ġstisnalar 

 

1.2.1.  Vergi Teorisinde Ġstisnalar ve Etkileri 

 

Devletlerin temel gelir kaynakları içerisinde en önemli, sağlam ve güvenilir kaynak 

vergilerdir. Vergilerle, devlet alacaklı olmakta, mükellefler ise borçlu olmaktadırlar. 

Vergilerin cebri oluĢu, özel bir karĢılığının olmak zorunda olmayıĢı, kamusal finansmana 

dönük ekonomik, mali ve sosyal amaçlarla alınması özellikleri ile birlikte verginin ekonomik 

ve sosyal hayatta belirleyici bir özelliği bulunmaktadır.  

Vergiler, kamu gücünün elinde bulunan ve değiĢik amaçlara ulaĢmak için etkin bir 

Ģekilde kullanılabilecek olan önemli bir maliye politikası aracıdır. Devlet gelirleri içinde en 

önemli yeri vergiler almaktadır. Vergiler ister gelir, ister servet, isterse harcamalar üzerinden 

alınsın, vergi yükümlülerinin yatırımları ve harcamaları üzerinde etkin bir rol oynar. Bu 

nedenle, vergiler koruyucu, teĢvik edici, özendirici ve caydırıcı etkilerini sürekli olarak 

gösterirler. Bu etkinin ekonomik anlamı ise, vergilerin milli gelirin oluĢumunda belirleyici 

olabilmesidir (Öncü, 2002). 

Vergi politikamızın temel amacı, büyüme ve istihdam politikalarını destekleyici, kayıt 

dıĢı ekonomiyi azaltıcı ve aynı zamanda makro ekonomik politikalarla uyumlu, etkin bir 

vergilendirme sisteminin oluĢturulmasıdır (ġimĢek, 2010). 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. 

Nitekim 09.11.1982 tarih ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasamızda da 

vergi ödevi baĢlığı altındaki 73’ncü maddesinde; herkesin kamu giderlerini karĢılamak üzere, 

mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiĢtir.  

Mükellefler üzerindeki vergisel yükümlülüklere sosyal, ekonomik ve politik amaçlarla 

indirimler, istisnalar, muafiyetler uygulanabilmektedir.  Anayasamızın 73’ncü maddesine 

göre; vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiĢtirilir veya 

kaldırılır, vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına iliĢkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aĢağı sınırlar 

içinde değiĢiklik yapmak yetkisi de Bakanlar Kuruluna verilebilecektir.  

Vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu terettüp eden ve verginin konusuna giren 

hususların kısmen veya tamamen vergi dıĢı bırakılmasına vergi istisnası denir. Ayrıca üzerine 
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vergi borcu düĢen kiĢilerin vergi dıĢı bırakılmalarına da vergi muafiyeti denilmektedir. Vergi 

alacağının miktar veya oran olarak düĢürülmesi vergi indirimi kapsamındadır. Vergi muafiyet, 

istisna ve indirimleri vergi gelirlerinde azalmaya neden olmaktadır. BaĢka bir ifade ile devlet 

alacağı verginin bir kısmı veya tamamından vazgeçmektedir. Bu yönüyle vergi muafiyet, 

istisna ve indirimleri bir nevi kamu harcaması niteliğindedir. Nitekim muafiyet, istisna ve 

indirimlerinden de kamusal faydaları içeren sosyal, ekonomik ve kalkınma amaçları 

beklenmektedir.  

 

1.2.2.  KDV Kanunu Açısından Ġstisnalar 

 

Vergi kapsamına giren iĢlemlerin bir bölümü ekonomik, sosyal, kültürel, ilmi ve sıhhi 

amaçlarla vergiden istisna edilmiĢ ve bu istisnalarla ilgili bazı hususlar hükme bağlanmıĢtır. 

Vergi kapsamına giren iĢlemler için istisna tanınmasının ve bu istisnaların sayısının 

arttırılmasının, katma değer vergisi teorisine uygun bulunmadığı açıktır. Ancak her ülkenin 

kendine özgü Ģartları, tatbikatta böyle bir uygulamayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Türk 

Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısında vergiden istisna edilmiĢ iĢlemler, halen bu verginin 

uygulanmakta olduğu ülkelerden bazılarına kıyasla daha geniĢ tutulmuĢ bulunmaktadır. 

Tasarıda, sınırlarını kesin bir Ģekilde tayin etme güçlüğü nedeniyle, “istisna” veya “muafiyet” 

Ģeklinde bir ayırım yapılmamıĢ; iĢlemlerin tümü için istisna tanınması yoluna gidilmiĢtir. 

Bu vergi bakımından geçerli olacak istisna ve muaflıkların, ancak bu Kanuna hüküm 

eklenmek veya bu Kanunda değiĢiklik yapmak suretiyle düzenleneceği hükme bağlanmıĢtır.  

Katma Değer Vergisi bir bütün olduğundan, iĢleyiĢ mekanizmasının herhangi bir 

yerine rasgele yapılacak bir müdahale, sistemi düzenli bir Ģekilde iĢlemez hale 

getirebilecektir. Katma Değer Vergisini Ģahsi vergilerle diğer satıĢ ve muamele vergilerinden 

ayıran en belirgin özelliklerden biri de budur. Konu, nispet, indirim, istisna ve muaflıkların 

birbirleri ile olan irtibatı bu vergide diğer vergilere nazaran çok daha önemlidir. Bilindiği gibi, 

bizzat istisnaların varlığı sistemi yaralayan bir unsur olmaktadır. Bu nedenle bu vergi 

bakımından istisna ve muaflıkların konuluĢunda büyük dikkat sarf etmek, bunları koyarken 

sistemi bir bütün olarak düĢünmek ve ona göre düzenlemek gerekmektedir. Bu vergi kanunu 

dıĢındaki diğer kanunlarla konulmuĢ ve konulacak geliĢi güzel istisna ve muaflıkların bu 

verginin mekanizmasının iĢleyiĢini bozmaması, aksatmaması için diğer vergi kanunlarındaki 
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muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersiz addolunmuĢtur. Herhangi bir 

sektör veya iĢletmeye mutlak surette istisna veya muaflık tanınmak isteniyorsa bunun ancak 

Katma Değer Vergisi Kanununa hüküm konulmak suretiyle yapılması uygun görülmüĢtür. 

Ancak, hukuki özellikleri nedeniyle uluslararası anlaĢma hükümlerinin saklı olduğu maddenin 

son fıkrasında belirtilmiĢtir. (3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Gerekçesi, 1984). 

Vergi sistemimizde dolaylı bir vergi olarak uygulanmakta olan katma değer vergisi, 

esas itibariyle tüm mal ve hizmetlerin ithali veya imalinden tüketimine kadar her aĢamada 

alınan bir vergidir. Ayrıca, bu verginin içerisinde muhafaza ettiği indirim mekanizması 

nedeniyle de mal ve hizmetin üretim safhasından baĢlayarak nihai tüketiciye kadar bütün 

safhalarda alınması ve her safhada hesaplanan katma değer vergisinden bir önceki safhada 

ödenen katma değer vergisi indirilmek suretiyle kalan bakiyesinin ise vergi idaresine intikal 

ettirilmesi Ģeklinde uygulanmaktadır. Katma değer vergisinin sahip olduğu bu sistem 

vasıtasıyla, mal veya hizmet üzerindeki vergi yükü, o mal veya hizmeti tüketen nihai 

tüketiciye kadar yansıtılmaktadır. Ancak, amaç nihai tüketiciyi vergilendirmek olmakla 

birlikte katma değer vergisi sisteminde, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve askeri amaçlarla 

veya benzeri nedenlerle anılan kanuna madde eklenmek suretiyle belli iĢlemler katma değer 

vergisinden istisna edilmiĢtir (Koçak, 2007). 

Vergi kanunları açısından istisna; uygulama bakımından kanunun kapsamına, 

konusuna giren bazı fiil ve olayların uygulama dıĢında tutulması anlamına gelmektedir. 

Katma Değer Vergisi ile ilgili olarak da istisna olan düzenlemeler, Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 11-19’ncu maddelerinin yer aldığı “istisnalar” baĢlıklı “ikinci kısım”da hüküm 

altına alınmıĢtır. Ġhracat istisnası, taĢımacılık istisnası, diplomatik istisnalar, ithalat istisnası, 

sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar Ģeklinde ifade edilen istisnalardan biri de 

anılan Kanun’un 13’ncü maddesinde sayılan “Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları 

ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda Ġstisna”dır (Özen, 2006). 

Örneğin; KDV Kanunun deniz, hava ve demiryolu taĢıtları istisnası ile ilgili maddelere 

iliĢkin gerekçesinde; “bu madde ile deniz, hava ve demiryolu araçlarının, yüzer tesis ve 

araçların inĢası, tadili, onarımı ve bakımına iliĢkin teslim ve hizmetler ile deniz ve hava 

taĢıma araçları için liman ve hava meydanları iĢletmeleri tarafından, liman ve hava 

meydanlarından yapılan hizmetler vergiden istisna edilmektedir. Bu istisna ile, ülkenin deniz 

ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulaĢım sisteminin geliĢtirilmesinin teĢvikine ve dıĢ 
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rekabete tahammül edebilecek duruma getirebilmesine çalıĢılmıĢtır (3065 Sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanunu Gerekçesi, 1984). 

Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnaların uygulamasına iliĢkin usul ve 

esasların belirlenmesine iliĢkin olarak ilgili Kanun maddelerinde Maliye Bakanlığına verilen 

yetkiler dahilinde, söz konusu istisna uygulamalarına iliĢkin usul ve esaslar genel tebliğler 

baĢta olmak üzere çeĢitli düzenleyici iĢlemlerle Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.  

Uygulamada ve diğer vergi mevzuatıyla ilgili düzenlemeler karĢısında sorunların ortaya 

çıkmamasını teminen, belirlenen bu usul ve esaslar çerçevesinde vergi idaresince iĢlemler 

tesis edilmekte, kendine münhasır özel durumlara göre uygulamaya yön verilmemektedir. 

Ayrıca KDV Kanununun 19’ncu maddesinde bu Kanun kapsamında istisnaların 

sınırına iliĢkin düzenleme yapılmıĢtır. Buna göre;  uluslararası anlaĢma hükümleri saklı 

kalmak Ģartıyla diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından 

geçersiz olduğu, katma değer vergisine iliĢkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu kanuna 

hüküm eklemek veya bu kanunda değiĢiklik yapılmak suretiyle düzenleme yapılabileceği 

belirtilmiĢtir. 
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1.2.3.  Vergi Ġstisnalarının Denizcilik Sektörü Açısından Değerlendirilmesi 

 

Türkiye’deki tarım, sanayi veya hizmetler sektörlerinin herhangi birinde faaliyet 

göstermek isteyen yerli veya yabancı giriĢimciler için bazı faktörler önem arz eder. 

Sermayenin marjinal verimliliği denilen yatırımların getirisi, bir yatırımın cazip olup 

olmadığını belirlemede giriĢimcilere yardımcı olan bir kavramdır. GiriĢimci yapacağı 

yatırımın getirisini hesap ederken; görünür ve görünmez gider ve maliyetlerin tutarı 

yadsınamaz bir öneme sahiptir. Gerek kuruluĢ ve gerekse üretim aĢamasındaki vergisel 

yükümlülükler, giriĢimcinin karı konusunda belirleyici olmaktadırlar. Türkiye’de giriĢimcilik 

üzerindeki vergisel yükümlülükler, bürokratik süreç ve prosedürlerin giriĢimcilik üzerinde 

önemli etkileri vardır. Hatta uluslararası sermayenin ülke ekonomisine kazandırılmasında bu 

faktörlerin önemi yadsınamaz. Bu bağlamda vergisel yükümlülükler ulusal ve uluslararası 

sermayenin ülke ekonomisine kazandırılmasında, cazip veya caydırıcı konuma 

gelebilmektedir (Ay ve Yardımcıoğlu, 2009). 

Dünyada ve ülkemizde iĢletmelerin teslimlerinde, hizmetlerinde, istihdama 

yönelmelerinde, organizasyon yapılanmalarında ve yatırımlarında vergi kanunları belirleyici 

rol oynamaktadır. Vergi kanunları yönüyle mükellef konumunda olan iĢletmeler açısından 

vergilendirme ve vergi planlamaları küresel düzeyde rekabet edebilmeleri, varlıklarını 

sürdürebilmeleri ve özellikle vergi kanunlarımızdan kaynaklanan nedenlerle küresel aktörler 

karĢısında rekabet dezavantajlarını azaltabilmek için gereklidir. Özellikle düĢük oranlı kar 

marjlarıyla rekabet Ģansı bulan sektörün yüksek vergi oranları karĢısında vergi planlamalarını 

çok iyi yapmaları ve cezai durumlarla karĢılaĢmamaları için mevzuatı iyi yorumlayabilmeleri 

ve mevzuata iliĢkin düzenlemelerin de günümüz Ģartlarında ihtiyaca cevap verebilmesi 

gerekmektedir (Canbek, 2008). 

Vergi kanunlarında denizciliğimizin geliĢimine iliĢkin verginin konusuna giren diğer 

alanlardan daha fazla istisna hükmü yer almakta olup bazen bu istisnalar nedeniyle sektörün 

stratejik önemini kavrayamadıklarını düĢündüğümüz kesimlerce eleĢtiri konusu 

yapılmaktadır. Her ne kadar denizcilik sektörüne iliĢkin doğrudan istisna düzenlemeleri vergi 

kanunları içerinde yer alsa da deniz ticaret filomuzda ve deniz ekonomimizin diğer 

unsurlarında beklenen geliĢim ve sıçrama gerçekleĢmemektedir.  
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Denizcilik sektörüne iliĢkin özellikle vergi mevzuatı ile ilgili istisna ve muafiyet 

hükümleri ihdası yönünde parlamentomuzda alınan kararların da çeĢitli baskı gruplarının 

taleplerinin karĢılanması yönünde olduğu bu nedenle de sektörün tüm unsurlarını 

kavramaktan uzak olduğu da düĢünülmektedir. Bu kapsamda sektörün bir koluna iliĢkin 

istisna hükümleri tanıyan bir kanun maddesinin aynı sektörün birbiriyle ilintili diğer koluna 

istisna tanımıyor olması sektörde doğan uygulamalarda da tereddütlere neden olmaktadır. 

Bunun nedeni ise sağlanan teĢviklerin planlamasının tam yapılmaması ve sektörün 

ihtiyaçlarının bütün olarak algılanamamasıdır.  

Vergi mevzuatımız düzenlemelerinin istenen düzeyde olmaması nedeniyle denizcilik 

sektörümüzün sağlıklı ve rekabete açık bir büyüme modeli kuramamasından dolayı ülkemiz 

ekonomisi olumsuz etkilenmekte olup kaynaklarımız israf edilmektedir. Vergi 

kanunlarımızdan kaynaklanan nedenlerle denizcilik sektörünün geliĢimi ile ilgili sorunlar olup 

söz konusu sektörlerin ithalat karĢısında dezavantajları vardır. Denizcilik sektörümüzün 

geliĢim potansiyelindeki tüm alanlarda faaliyet gösterebilmesi için sektörün ithalat 

karĢısındaki vergi mevzuatından kaynaklanan rekabet dezavantajları öncelikli olmak üzere 

sorunları giderilmeli ve eĢit rekabet imkânı sağlayacak vergisel teĢvikler ivedilikle yerine 

getirilmeli, geliĢim potansiyeli olan alt kollarda ise ölçek ekonomilerinin oluĢturulmasına 

dönük ve geliĢimi önleyici vergisel düzenlemelerin kaldırılması veya yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu sorunlar giderilmeden denizcilik sektörünün geliĢimine ve uluslararası 

rekabete açık nitelikte güçlendirilmesi ve kaynakların dıĢarıya aktarılmasının önlenmesi 

mümkün değildir.  
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1.2.4.  Liman ĠĢletmelerinde Vergi Ġstisna Uygulamalarının Önemi 

 

Liman ve hava meydanlarımızın nitelik ve nicelik yönünden uluslararası standartları 

yakalaması ve stratejik konumun sunduğu avantajlardan faydalanabilmesi amacıyla; 

limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢleri için yapılacak mal 

teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri için Katma Değer Vergisi yönünden istisna getirilmiĢtir. 

Ancak yapılan düzenleme limanlarımızın, hava meydanlarımızın geliĢtirilmesi yönünde 

önemli bir adım olmasına rağmen bu unsurların inĢası, yenilenmesi, geniĢletilmesi 

kapsamında kanun metni ve tebliğ bazlı düzenleyici iĢlemler nedeniyle bazı sorunları 

bünyesinde barındırmaktadır. Bu sorunlar liman ve hava meydanlarımızın inĢası, yenilenmesi 

ve geniĢletilmesi önünde engeller oluĢturmaktadır. 

Liman ve hava meydanlarında deniz ve hava araçları için yapılan hizmetlerde de 

Katma Değer Vergisi istisnası öteden beri tanınmaktadır. Liman ve hava meydanlarında 

yapılan hizmetlere iliĢkin istisna hükmünde maddenin metni ihdas edildiği günden itibaren 

defalarca değiĢikliğe maruz kalmıĢtır. Ayrıca istisnanın niteliğinde de değiĢikliğe gidilerek 

baĢlangıçtaki tam istisna niteliğinden kısmi istisnalara alınmıĢ ve sonra tekrar değiĢikliğe tabi 

tutarak yine tam istisnalar içerisinde yer alması sağlanmıĢtır. Ancak yapılan tüm bu 

değiĢikliklerin sektörün ihtiyacını gidermekten uzak olduğu, yaĢanan ihtilafları gideremediği 

ve kanun gerekçesinden beklenen amaçları da tam olarak yerine getiremediği görülmektedir.  

KDV Kanunu’nun 11, 13, 14, 16 ve 17’nci maddeleri açısından denizcilik ve havacılık 

sektörlerinde uygulamaya iliĢkin farklı görüĢler nedeniyle Gelir Ġdaresi, mükellefler ve yargı 

kararları arasında limanlarda, serbest bölgelerde, gümrüklü sahalarda yapılan hizmetlerde, 

gemi acenteliği faaliyetlerinde, eĢya için verilen hizmetlerde, konteynerlere verilen 

hizmetlerde, liman inĢası, yenileme ve geniĢletme iĢlerinde oldukça farklı görüĢler 

bulunmaktadır. Bu görüĢ farklılıkları nedeniyle gelir idaresi ile mükellefler arasında doğan 

ihtilaflara vergi yargısınca nihai kararlar verilmektedir. Ancak bu süreçlerin uzun olması ve 

sonucuna iliĢkin belirsizliklerin varlığı nedenleriyle mükellefler yönüyle olumsuz sonuçların 

çıkması muhtemeldir. Nitekim uygulamaya iliĢkin görüĢ farklılıkları nedeniyle de gerek Gelir 

Ġdaresinden bu konudaki istenen muktezaların fazlalığı gerekse de yargı kararlarında bu 

konudaki ihtilafların çokluğu dikkati çekmektedir.  
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Konuyla ilgili olmak üzere yapılan kanun ve idari düzenleyici iĢlemlerin sektörde 

ulaĢtırmacılığa iliĢkin hukuk düzeni ile uygulanan hükümleri kavramsal açıdan 

karĢılayamaması ve hizmetlerin verildiği sahaların bir kısmında da gümrük mevzuatının ve 

ulaĢtırmacılığa iliĢkin hukuk düzeninin uygulama alanı olması nedeniyle KDV Kanununda 

farklı istisna maddeleri içerisinde değerlendirilmesinden kaynaklanan ihtilaflar ve 

uygulamadan doğan tereddütler bulunmaktadır.  

Bu kapsamda liman ücretlerinde meydana gelebilecek olumlu geliĢmeler kısa mesafe 

taĢımacılığında kara yolundan deniz yoluna yönelimi arttıracak bu sayede de kabotaj 

taĢımacılığımızda da önemli geliĢmeler sağlanabilecektir. Bu nedenle liman ücretlerini ve 

liman hizmet maliyetlerini arttırıcı nitelikte uygulamalar yapılması önlenmelidir. Liman 

ücretlerinin yükselmesi taĢımacılık masraflarının artacaktır. Bu nedenle ihraç mallarımız ile 

ithal mallarımız fiyatlarında ve maliyetlerinde artıĢlar oluĢacak ve ihraç mallarımızın 

maliyetleri artarak rekabet dezavantajı oluĢacak, ithal mallarının fiyat artıĢı ile de yurtiçi 

üretim maliyetleri yükselecektir. Bu durum da dolaylı olarak ihraç mallarımızın maliyetlerini 

yükselterek dıĢ pazarlarda rekabet dezavantajına neden olacaktır. Bu nedenle devletin vergi 

politikaları ile limancılığı özendirerek taĢımacılığın denizlere kaymasına ve denizyolu ile 

taĢınan yüklerin maliyetlerini de azaltarak denizciliği cazip hale getirmesi gerekmektedir. Bu 

sayede de ülkemiz açısından önemli bir katma değer yaratılmıĢ olacaktır. Özellikle transit 

yük, kabotaj yükleri ve konteyner taĢımacılığımızın olumlu etkiler sağlanması gerekmektedir. 

Liman hizmetleri ve bu hizmetlerin üretilmesinde doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan 

unsurlar ve konularla ilgili maliyet veya gider oluĢturan vergi yükünün azaltılması ile de daha 

çok geminin limanlarımıza uğraması da sağlanmıĢ olacaktır (Ġstikbal, 2003). 

Limanlarımızın inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesiyle kapasitelerinde artıĢlar olacak, 

beraberinde liman hizmetlerinin çeĢitliliğinin ve kalitesinin artmasıyla da limanlarda daha 

fazla gemiye daha hızlı ve kaliteli elleçleme hizmetleri verilecek, bunun sonucunda da 

gemilerin bekleme süreleri azalacak, gemiler açık denizde ve kabotajda daha fazla 

çalıĢabilecek, navlun gelirleri artacak, liman iĢletmeleri de daha fazla gemiye hizmet 

vermeleri nedeniyle iĢletme gelirlerinde artıĢlar oluĢacaktır. Bu durum beraberinde vergi 

gelirlerinde de olumlu etkilerde bulunacaktır.  
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Dolayısıyla vergi istisnalarıyla limanların inĢa, yenileme ve geniĢletilmesiyle 

kapasitesinin artmasının sağlanması, liman hizmetlerinin kalite ve çeĢitliliğinin arttırılmasıyla 

limanlardan kaynaklanan zincirleme bir gelir artıĢı oluĢacaktır.  

Bu nedenlerle vergi mevzuatımızda liman inĢaatlarına iliĢkin düzenlemeler içeren 

KDV 13/b ve 13/e bentleri düzenlemelerinde yer alan limanlardaki vergisel problemlerin, 

uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

1.3.  AraĢtırma Metodolojisi 

 

1.3.1.  AraĢtırma Probleminin Tespiti  

 

Türkiye, üç kıtanın geçiĢ yollarındaki coğrafi konumu nedeniyle önemli bir ulaĢım 

ağının merkezinde yer almakta ve bu nedenle de bölgesinde önemli bir lojistik merkez olma 

potansiyeline sahiptir. Denizcilik sektörümüzde özellikle ticari nitelikteki deniz ekonomisi 

unsurlarımızdan limanlarımızın ve bütünleĢmiĢ ulaĢım sistemlerinin, gemi inĢa sektörümüzün 

ve alt kollarının, deniz taĢımacılığımızın ve deniz ticaret filomuzun kapasitesinin ve 

niteliğinin geliĢtirilmesinin ülke kaynaklarının verimli kullanımı açısından önem arz ettiği 

düĢünülmektedir. Ancak denizcilik sektörümüzün ülkemizin mevcut denizcilik potansiyeli ile 

kıyaslandığında beklenen geliĢmeyi gösterememesinin beraberinde ülke ekonomisinde önemli 

düzeyde kayıplara neden olduğu düĢünülmektedir.  

Denizcilik sektörümüzün geliĢimi için diğer sektörlere kıyasla daha fazla vergisel 

istisnalar ihdas edilmesine rağmen sektörün beklenen geliĢimi gösterememesi dikkati 

çekmektedir. Özellikle ithalat odaklı teĢvik düzenlemelerinin denizcilik endüstrimizde 

geliĢimin önünde en önemli engellerden olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca deniz ticaret 

filomuzun geliĢimine dönük vergi istisnası düzenlemeleri de filomuz kapasitesinde meydana 

gelen kayıpları önleyememektedir.  

Liman hizmetleri ile liman inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi ile ilgili vergisel 

istisnaların kapsamının sınırlı oluĢu ve diğer kıyı alanlarımızdaki inĢa, yenileme ve 

geniĢletme çalıĢmalarını kapsamıyor oluĢu denizcilik hizmetlerinin verildiği kıyı 

alanlarımızın geliĢiminde sorunlara neden olduğu düĢünülmektedir.  

 

1.3.2.  AraĢtırmanın Amacı 

 

Denizcilik sektörüne iliĢkin vergi ve gümrük kanunlarında diğer kanunlara nazaran 

daha fazla istisna ve muafiyet olmasına rağmen bu istisna ve muafiyetlerin kapsamının deniz 

ekonomimizdeki unsurları tam olarak kavramamasından dolayı istisnaların sektörün 

geliĢimini sağlayamadığı düĢünülmektedir.  
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Sektörün geliĢiminin önündeki vergisel engellerin kaldırılması, özellikle dıĢ rekabet 

karĢısındaki vergisel dezavantajlarının giderilmesi, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların 

giderilerek uygulama birliğinin ve uygulama kolaylıklarının sağlanması, yeni istisna ve 

muafiyet düzenlemelerinin yapılmasının sağlanması için Türk liman iĢletmelerinde vergi 

istisna uygulamaları üzerine bir inceleme yapılması amaçlanmaktadır.  

 

1.3.3.  AraĢtırmanın Ġçeriği 

 

AraĢtırmamızın amacına uygun ve ekonomik süreç içerisinde verilerin toplanmasını ve 

analizini mümkün kılmak amacıyla araĢtırma modelimizde veri ve bilgiler toplanmak 

suretiyle araĢtırma sorumuzu cevaplamak, analiz etmek ve değerlendirilmek üzere araĢtırma 

modeli olarak ikincil kaynak araĢtırması seçilmiĢtir.  

AraĢtırmamız üç bölümden oluĢmakta olup ilk bölümde kuramsal ve pratikteki vergi 

ve gümrük mevzuatı istisna düzenlemelerinin temel nitelikleri, vergiyi doğuran olaylar 

bazında alternatif durumlarla birlikte tartıĢılmakta, sektörün rekabet dezavantajlarını giderici 

nitelikteki önerilerin ve uygulamaların ortaya konulması, ikinci bölümde ise denizcilik 

sektörümüzde uygulanan istisna düzenlemeleri sonucunda sektörün vergisel, makro ekonomik 

ölçekte istatistiki durumundan hareketle istisna uygulamalarının beklenen geliĢimi 

göstermediğinin analiz edilmesi, sonuç bölümde ise mevcut durumun analiziyle birlikte vergi 

ve gümrük mevzuatı istisna düzenlemelerinde sektörün geliĢiminin sağlanması amacıyla 

yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla ikincil kaynak araĢtırmasından 

faydalanılmıĢtır.  

Ġkincil kaynak veriler incelenirken anayasa, kanun, kanun gerekçeleri, bakanlar kurulu 

kararları, yönetmelikler, tebliğler, sirkülerler, muktezalar, uygulama tamimleri, vergi 

mahkemesi kararları ve vergi mahkemelerinde açılan davalara iliĢkin nihai merci olan 

DanıĢtay kararları, çeĢitli dergilerde yer alan makalelerdeki görüĢler, sektöre iliĢkin basında 

çıkan haberler, sektörde faaliyet gösteren müteĢebbislerin görüĢleri, temel vergicilik 

prensiplerine iliĢkin kaynaklar, sektördeki mükelleflerin faaliyet konularına iliĢkin bilgileri 

içeren internet yayınları, makro ekonomik ve vergisel nitelikteki istatistiki veri ve bilgiler 

analiz edilmiĢtir. 
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Yukarıda belirtilen ikincil kaynak modeli içerisinde var olan ancak görülemeyen 

nitelikteki iĢlenmemiĢ veriler kullanılmak suretiyle amaçlanan bilgiyi ortaya çıkartmak üzere 

yapılan analizlerde de tarama modeli kullanılarak sağlanan verilerle denizcilik sektöründe 

vergi ve gümrük mevzuatı istisna uygulamalarına iliĢkin uygulamaların sektörde beklenen 

geliĢimi sağlayamadığı analiz edilerek modelimizde ortaya konulmuĢtur.  

 

1.3.4.  AraĢtırmanın Kısıtlamaları 

 

AraĢtırma problemimizin oldukça teknik, tartıĢmalı ve kapsamlı bir konu olması 

problemin irdelenmesinde kısıtlamalara neden olmuĢtur. ÇalıĢmamızın belirli bir zamanda 

hazırlanması gereğinden dolayı zaman önemli bir kısıt oluĢturmaktadır. Ayrıca mevzuattaki 

değiĢiklikler nedeniyle elde edilen ikincil kaynak verilerin güncel olmama sorunu ile de 

karĢılaĢılmıĢtır.  

Denizcilik sektöründeki firmaların ekonomik verilerini paylaĢmada ketum 

davranmaya dönük tavırlarından dolayı istisnaların uygulanmasına dair mikro ekonomik 

analizlerin firmalar bazında yapılması imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca sektördeki vergisel 

istisnaların uygulanmasına dönük vergi ve gümrük idarelerinin istatistikî bilgilerinin olmayıĢı, 

mevcut vergisel istatistiklerin sektöre dönük olmayıĢı da denizcilik sektöründeki istisna 

uygulamalarının ekonomik ve vergisel analizini yapmakta kısıtlamalara neden olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla firmalar ve kamu kurumlarının istatistiki verilerine ulaĢmada 

eriĢim kısıtı bulunmaktadır. 

Denizcilik sektörünün geliĢiminin önündeki engellerin kaldırılması, geliĢiminin 

sağlanması amacıyla vergi ve gümrük kanunlarındaki mevcut düzenlemelerin kapsamındaki 

sorunlar, mevcut düzenlemelerin uygulamada ortaya çıkarttığı olumsuzluklar ve deniz 

ekonomimizin geliĢimi için sağlanması gerekli vergisel teĢviklere iliĢkin ayrıntılı bir inceleme 

ve araĢtırmanın daha önceden yapılmamıĢ olması nedeniyle sorunların kavranması hususunda 

da kısıtlamalarla karĢılaĢılmıĢtır.  

Konu ile ilgili olmak üzere yaĢanan sorunlar ve tartıĢmalı hususlar bağlamında 

oldukça az sayıda görüĢün bulunduğu görülmektedir. Sayıca oldukça sınırlı olan mevcut basılı 

eserlerde de denizcilik sektörüne iliĢkin konularda genellikle uygulamaya ait düzenlemelerin 

yayımlandığı ancak sektördeki vergisel düzenlemelere iliĢkin görüĢlerin yayımının sayıca 
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oldukça az olduğu ve bu yayımların önemli bir kısmında ise sektörün geliĢimi için herhangi 

bir önerinin de yer almadığı görülmektedir. Bu yayımların alt sektörel kollarda yaĢanan bir 

veya birkaç vergisel duruma iliĢkin görüĢleri içeren yayımlar olması da sorunların tespiti 

yönünde kısıtları oluĢturmaktadır.  

Sektörde faaliyet gösteren kurumların vergi ve gümrük mevzuatlarından kaynaklanan 

problemlerini örgütlü veya bireysel olarak ifade edemedikleri ve tanımlayamadıkları da 

görülmekte olduğundan problemi yaĢayanlarca belirgin bir tanımlamanın getirilemediği de 

anlaĢılmaktadır. Bu konunun da literatüre aktarılmaması nedeniyle sıkıntılar yaĢanmıĢtır.   

 

1.3.5.  AraĢtırmanın Yargılanması 

 

Türk liman iĢletmelerinde vergi istisna uygulamaları üzerine yapılan incelememiz 

yapılırken özellikle mevcut hukuksal düzenlemeler doğrultusunda açıklamalarda bulunulmuĢ 

olup hukuksal düzenlemelerle ilgili tartıĢmalı hususlarda da konular sektörün geliĢimi 

yönünde incelenerek edilerek önerilerde bulunulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Bu kapsamda Türk liman iĢletmelerinde vergi istisna düzenlemelerinden sektörde en 

yaygın olarak uygulamada yer alanlar ile sektörün geliĢimi yönünde engel oluĢturanlar 

ayrıntılı ve kapsamlı olarak ele alınmıĢtır. Ayrıca vergi ve gümrük mevzuatlarında yer alan ve 

limanlarımızın geleceği açısından özel bir düzenleme içermemekle birlikte tüm mükelleflerin 

tabi olduğu uygulamalarda karĢılaĢılan sorunlara da değinilmemektedir. Sorunların genel 

nitelikte oluĢu ve konu ile ilgili sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm mükellefleri ilgilendiren 

sorunlara iliĢkin değerlendirmeler yapısal nitelikte ve genel olması nedeniyle araĢtırma 

konumuza dahil edilmemiĢtir.  

 

1.3.6.  AraĢtırmanın Modeli 

 

AraĢtırmamıza iliĢkin kavram ve terminolojinin belirlenerek araĢtırmamızda 

incelenmesi gereken hususların da ortaya çıkarılması, araĢtırmamızda verilerin toplanmasını 

ve analizini mümkün kılmak amacıyla araĢtırma modeli olarak keĢifsel araĢtırma modeli 

seçilmiĢtir. Verilerin toplanmasında ise ikincil kaynak araĢtırmasından faydalanılmıĢtır.  

Ġkincil kaynak veriler mevcut problemin tespiti için uygun olduğundan zaman tasarrufu 
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sağlanmıĢ, düĢük maliyetle ulaĢılabilirliği ve elde edebilirliği mümkün olduğundan 

araĢtırmamızda kullanılmıĢtır.  

 

1.3.8.  AraĢtırmanın Veri ve Bilgi Toplama Yöntem ve Araçları 

 

“Türk Liman ĠĢletmelerinde Vergi Ġstisna Uygulamaları Üzerine Bir Ġnceleme” konulu 

doktora tez çalıĢmasında öncelikli olarak Kurumlar, Gelir, Katma Değer, Gümrük Vergisi 

Kanunları ile denizcilik sektörüne iliĢkin istisna ve muafiyet düzenlemelerinin yer aldığı Türk 

Uluslararası Gemi Sicili Kanunu düzenlemelerinden faydalanılmıĢtır.  

Bu düzenlemelere iliĢkin anayasa, kanun, kanun gerekçeleri, Bakanlar Kurulu 

Kararları, yönetmelikler, tebliğler, sirkülerler, muktezalar, uygulama tamimleri uygulamadaki 

iĢleyiĢi ve tereddütleri ortaya koymak için veri olarak kullanılmıĢ, uygulamada ortaya çıkan 

ihtilaflara iliĢkin olmak üzere vergi mahkemesi kararları ve vergi mahkemelerinde açılan 

davalara iliĢkin nihai merci olan DanıĢtay kararları da idari uygulamalara dönük farklı bir 

bakıĢ açısını yansıttığı için ele alınmıĢtır.  

ÇeĢitli dergilerde yer alan makalelerdeki görüĢlere de yer verilerek çalıĢmamızda 

farklı görüĢlere de yer verilmiĢ veya görüĢlerimiz desteklenmiĢtir. Ġncelediğimiz konularda 

sınırlı da olsa sektörde faaliyet gösteren müteĢebbislerle görüĢülmüĢ ve faaliyet alanları 

itibariyle yaĢadıkları sorunlar ile ele aldığımız konuların örtüĢtüğü teyit edilerek yeni alanlar 

oluĢturulmuĢtur.  

Özellikle yasal mevzuat içerisinde yaĢanan sorunlara iliĢkin kurgular yapılarak olası 

durumlara iliĢkin yorum ve önerilerde bulunulmuĢtur. Ġnternet ortamında yayımlanan haberler 

taranmak suretiyle deniz ekonomimizin geliĢememesine neden olan vergisel düzenlemeler 

makro bazda belirlenmiĢtir.  

Temel vergicilik prensiplerine iliĢkin kaynaklar taramak suretiyle ve vergi, gümrük 

hukuku konusunda uygulamanın içindeki ihtisas sahibi kiĢilerle görüĢülerek hukuk ilkeleriyle 

ele aldığımız konuların örtüĢmesi sağlanmıĢtır. Konunun içinde yer almaları nedeniyle 

öğretim görevlilerinden çalıĢmanın akıĢı doğrultusunda destek alınarak bilimsel açıdan 

çalıĢmamıza yön verilmiĢtir.  
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II.  MATERYAL ve METOD 

 

 

2.1.  Liman ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesi ĠĢlerinde KDV Ġstisnası 

 

Günümüzde ülkelerin stratejik konumları yanında, deniz ve hava limanlarının sayısal 

yeterliliği ile niteliklerinin de uluslararası standartlara uygun olması küresel veya bölgesel 

lojistik üs olabilmede önem arz etmektedir. Dünya üzerindeki lojistik üsler incelendiğinde; 

lojistik üslerin sahibi olan ülkelerin denizcilik ve havacılık sektörlerine gerekli korumayı ve 

teĢviki tanımakta oldukları gözlemlenmektedir. Ülkemiz, limanları ve hava alanları 

itibariyle geliĢme potansiyeli yüksek bir konumda olup bölgesinde rekabet edebilecek 

yeteneğe sahiptir. Ülkemizin coğrafi özellikleri nedeniyle büyük imkânlar vadeden deniz ve 

hava taĢımacılığından beklenen geliĢmenin sağlanabilmesi ve bu sayede de lojistik üs 

olabilmesi için devletin ve düzenleyici kurumların konuya bakıĢı önem arz etmektedir.  

Denizcilik sektörünün geliĢimi hedefi ülkemizin önemli gündemleri arasında yer 

almaktadır. Bu nedenle son yıllarda denizcilik ve havacılık sektörlerine yönelik bakıĢ 

açılarında önemli değiĢiklikler olduğu gözlenmektedir. Denizcilik sektörünün geliĢimi hedefi 

nedeniyle son dönemde mevzuat yönüyle düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda; 

ekonomi yönetimindeki kurumlardan Maliye Bakanlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı’na ve sektörde düzenleyici iĢlemler yapma ve standartları 

oluĢturma yetkisine sahip olan kurumlardan UlaĢtırma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve 

Denizcilik MüsteĢarlığı’na önemli görevler düĢmektedir. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi 

için söz konusu kurumların koordineli olarak bu hedefleri gerçekleĢtirmek amacıyla plan ve 

projeleri uygulamaya koymaları gerekmektedir.  

Sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam artıĢı için yatırım ortamının iyileĢtirilmesi, 

ekonomik ve teknolojik geliĢmelerin yarattığı imkanların bunların vergilendirmesinde 

kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler kapsamında yapılan değiĢikliklerden biri olan deniz 

ve hava meydanlarına yönelik KDV istisnası, anılan sahalara yapılacak yatırımların hız 

kazanmasına olumlu katkı sağlayacağı kanaatindeyiz (Özen, 2006). Ayrıca limanların 
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bölgesel kalkınma açısından da önemli bir katkısı olduğu hususunu unutmamak gerekir. Bu 

nedenle limanların canlılığını sağlayacak önlemlerle bölgesel geliĢmiĢlikleri de sağlamak 

mümkün olabilmektedir. 

Liman ve hava meydanlarımızın nitelik ve nicelik yönünden uluslararası standartları 

yakalaması ve stratejik konumun sunduğu avantajlardan faydalanabilmesi amacıyla; 

limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢleri için yapılacak mal 

teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri için Katma Değer Vergisi yönünden istisna getirilmiĢtir.  

 

2.1.1.  Limanların Temel Fonksiyonları 

 

Gemilerin olumsuz deniz ortamında sığınabilecekleri, yanaĢabilecekleri, yükler için 

yükleme boĢaltma, yolcular için indirme-bindirme yapabilecekleri fiziksel ortamı sağlayan ve 

bunlara iliĢkin alt yapılar, açık kapalı mekanlar ve tesisler ile gemi, yük ve yolculara yönelik 

hizmetleri veren, kontrol ve güvenlik iĢlemleri için gereken yerleĢik birim ve örgütleri içeren, 

ülkenin belli bölgesi üzerinde (hinterland) ekonomik faktör teĢkil eden, taĢıma sistemleri 

(modları) arasında dönüĢüm noktası olan yerlere liman denir.  

Kıyıdan denize doğru uzanan, her iki yanına gemilerin yanaĢabileceği münferit ya da 

liman içindeki tesisler de iskele diye tanımlanır. 

Terminal ise, belli bir yük yada yük grubunun elleçlenmesinde uzmanlaĢmıĢ liman 

ünitesidir. Konteyner terminali, yolcu terminali, petrol terminali gibi. Liman, terminal, iskele 

gibi gemiye bağımlı ve hizmet üreten mekanlar, gemi yanaĢma ve elleçleme tesisleri olarak 

nitelendirilmektedir. 

Liman, gemiler için hizmet ve olanak sağlayan üretim ünitesidir. Burada yüklerin 

toplanması ve denizaĢırı pazarlara gönderilmesi esastır. Yine, denizaĢırı pazarlardan getirilen 

yükler buradan ard bölgeye (hinterland) dağıtılır. Yükleri toplama ve dağıtma özellikleri 

sebebiyle liman ekonominin nabzı durumundadır. Gemi çalıĢtıranlar gemilerini limanlarda az, 

seyirde çok tutmak isterler. Bu, verimli bir taĢıma için temel kuramdır. Örneğin, bir layner 

için seyir süresinin sefer süresindeki payı artırılabiliyorsa, taĢıma hizmeti daha verimli 

yapılıyor demektir. Armatörler, limanları taĢımalarda verimi düĢüren yerler olarak nitelerler. 

Bu nedenle de, taĢımalarda verimi yükseltebilmek için limanları harekete geçirirler. Yapılan 
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araĢtırmalar, gemilerin yıllık hizmet süreleri içinde limanlarda kalma paylarının (liman 

sürelerinin) yüzde l9 -60 arasında değiĢtiğini göstermektedir. Bu süre konvansiyonel türdeki 

gemiler için yüksek, modern gemiler için çok daha düĢüktür. Liman, alıcı ve satıcı açısından 

bir maliyet kapısıdır. Bir gemi limanda ne kadar çok tutulursa yahut ne kadar fazla sayıda 

limana / terminale uğrarsa taĢıma hizmetinin maliyeti de o oranda artar. Bu yüzden gemiler 

yükü bol, az sayıda limana uğramayı yeğler. Çünkü uğranan her ekstra liman, armatör için bir 

önceki liman kadar masraf kapısıdır.  

Liman, yüke ve gemiye bağımlı bir hizmet ünitesidir. Hizmet gemiye verilir. Verimli 

ve yolunca bir hizmet anlayıĢı, gemilerdeki geliĢme ve değiĢmelere limanın zamanında ayak 

uydurmasını gerekli kılar. Öte yandan, gemi yükün hizmetindedir. Yükün taĢımada 

gereksindiği ekonomi gemileri değiĢime ittikçe limanlar da böylesi gidiĢin etkisinde 

kalmaktadır. Dolayısıyla gemi yükün hizmetindeyken, liman hem geminin hem de yükün 

hizmetinde olmaktadır. Limanlar günümüze gelene değin büyük bir iĢlev değiĢimine 

uğramıĢtır. Önceleri yalnızca gemilerin barınması için düĢünülen bu ticarethaneler, sonraları 

hizmet üretim merkezleri durumuna dönüĢmüĢlerdir. Gemi barındırma iĢlevi artık bir liman 

için ikincil önemdedir. Asıl önemli olanı, yükü ucuza, seri biçimde, güvenle ve kaliteli (yani 

zamanında ve hasarsız olarak alıcısına teslim etme) olarak ulaĢım sistemleri arasında 

aktarabilmektir. Bu ise, limanları hem ekonomik düĢünmeye hem de ekonomik davranmaya 

itmiĢtir. Limanın ekonomik olmayan bir davranıĢı taĢımanın bütününü etkilemektedir. 

Limanların temel iĢlevleri yüke ve ulaĢım sistemine göre değiĢiklik gösterir. Liman yük 

açısından toplama ve dağıtma yeri ulaĢım sistemleri açısından ise taĢıma hizmetine Ģekil 

değiĢtirtme noktasıdır.  

Limanlarda her çeĢit yük elleçlenmektedir. Elleçlenen yüklerin ayrı sınıflarda oluĢu 

(çuvallı, sandıklı, dökme, balya, paletli, konteynerli gibi) hizmette ayrıcalık gerektirmektedir. 

Bu yüzden hem üretimi artırabilmek, hem de hizmette birim maliyeti olası en düĢük düzeyde 

tutabilmek için yükte homojenleĢtirme (birimleĢtirme) yeğlenmektedir. Bu, uygulamada 

ambalajlamada standartlaĢma biçiminde olmuĢtur. Standart ambalajlara konteyner, palet, 

layter örnek verilebilir. Limanlar bir ekonominin dıĢ ticaret kapısıdır. Ticareti geliĢtirdikleri 

gibi, ticaret merkezlerinin büyümesine de yardımcı olurlar. Limanları yolunca iĢ görmeyen 

ticaret merkezleri özlenen biçimde geliĢemez; uydu merkezler durumuna gelirler. Limanların 

aksak iĢlemesi dıĢ ticarette rekabet olanaklarını da daraltır (Devlet Planlama TeĢkilatı, 2001). 
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2.1.2.  Ülkemiz Liman Mevzuatı ve Ġlgili Kamu KuruluĢları 

 

Limanlar 20.04.1341 (20  Nisan 1925) tarih ve  95 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

618 Sayılı Limanlar Kanunu’na tabidir. Bu kanunun 1’nci maddesinde; limanların idare ve 

temizlenme ve derinlenme, geniĢlenme, taranmasına, Ģamandıraların konma ve iyi halde 

tutulmasına ve bu hususlara müteferri bütün liman iĢlerinin yapılmasına Hükümetin mecbur 

olduğu belirtilmiĢtir. 

Limanlar Kanunu her ne kadar 1925 tarihli olsa da Kanunun 1’nci maddesinde 

Hükümetin limanların iyi halde tutulmasına mecbur olduğunun ifade edilmiĢ olması dikkat 

çekici ve genç Cumhuriyetimizin denizciliğe verdiği önem açısından da çarpıcı bir ifadedir.  

Limanlar Kanununun 4’ncü maddesine göre; liman reisliğinden resmi izin alınmadıkça 

deniz kıyılarında, iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, tamirhane, fabrika, gazino, depo, mağaza 

ve umumi deniz hamamları yapılamaz, liman reisliğinin yasak ettiği yerlere pasekül, moloz, 

safra ve süprüntü ve emsali gibi Ģeyler atılamaz.
*
 

Limanlar Kanununun 5’nci maddesine göre; limanlar içinde Hükümetin tayin ve tahdit 

ettiği yerlerde deniz kıyısına kazık çakmak, doldurmak suretiyle denize tecavüz etmek ve 

limanların içinde ve deniz üzerinde kahvehane, yemekhane, yatakhane misillü mahaller tesis 

eylemek veyahut herhangi bir suretle limanların geniĢliğine halel vermek memnudur. 

Dolayısıyla Limanlar Kanununun 1, 4 ve 5’nci maddelerine göre; limanlar ile ilgili 

yapılacak inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri Hükümetin görevi ve yetkisidir. Hükümet bu 

görev ve yetkisini Kanunun 1’nci maddesiyle mecbur olduğu amaçları sağlamak üzere 

kullanmaktadır.  

Limanlarla ilgili temel mevzuatı Ġmar planı mevzuatı, Kıyı yapıları mevzuatı, iĢletme 

izni aĢaması, Limanın isletilmesi kapsamındaki mevzuat, Kılavuzluk ve römorkör hizmetleri, 

Liman Hizmetleri Tarifesi, Liman güvenliği, Çevre ile ilgili mevzuat, Turizm ile ilgili 

mevzuat olarak sıralayabiliriz.  

 

 

                                                 
*
 Limanlar Kanununun 4 ve 11’nci maddelerinde sözü geçen ceza hükümleri, 09.08.1983 tarih 2872 sayılı Çevre 

Kanunu'nun 32’nci maddesi gereğince çıkarılacak "uygulama yönetmeliklerinin" yayınlanmasından itibaren 

deniz kirliliğinin önlenmesi hususunda uygulanmaz. 
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Bir alt baĢlıkta ise temel olarak;  

1- 17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ 04.04.1990 

kabul tarihli ve 3621 no’lu Kıyı Kanunu,  

2- 618 Sayılı Limanlar Kanunu, 

3- 6237 sayılı Limanlar ĠnĢaatı Hakkında Kanun, 

4- 9 Mayıs 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanmıĢ, 03.05.1985 

kabul tarihli ve 3194 no’lu Ġmar Kanunu, 

5- RG 21.07.2005 tarihinde yayımlanmıĢ 5398 Sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamalarının 

Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

6- 5084 Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun, 

7- Türk Ceza Kanunu, 

8- Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının 03.08.1990/20594 sayılı R.G. yayımlanan Kıyı 

Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,  

9- 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine 

ĠĢletme Ġzni Verilmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 

10- 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 

Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun, 

11- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ÇED Raporu Süreci, 

12- Uluslararası Gemi Ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği, 

13- 19 Haziran 2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete ile Yayınlanan Hazine 

TaĢınmazlarının Ġdaresi Hakkında Yönetmelik ve ilgili genelge, tebliğ ve diğer mevzuat yer 

almaktadır. 

Bahsi geçen mevzuat kapsamında, limanlarla ilgili hususlar UlaĢtırma, Bayındırlık ve 

Ġskan, Kültür ve Turizm, Tarım ve Köy isleri, Çevre, ĠçiĢleri, Maliye Bakanlıkları ile 

Denizcilik, DıĢ Ticaret, Gümrük MüsteĢarlıklarını doğrudan ilgilendirmektedir (Deniz 

Ticareti Genel Müdürlüğü, 2010). 
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2.1.3.  KDV Kanunu 13/e Bendi Düzenlemeleri 

 

16.07.2004 tarihinde kabul edilen 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14’üncü maddesi ile 

01.08.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

13’ncü maddesine “e” bendi eklenmiĢtir.  

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/e bendi hükmü uyarınca; limanlar ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran 

mükelleflere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri, vergiden 

müstesna hale gelmiĢ olup söz konusu hükümde 12.07.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmek üzere 5538 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değiĢikliğe gidilmiĢtir. Söz konusu 

değiĢiklikle “limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları” ile “genel bütçeli idarelere bu 

iĢlere iliĢkin yapılan mal teslimleri” de ibare olarak kanun metnine eklenmek suretiyle bu 

iĢlerin de istisnadan faydalanması sağlanmıĢtır.  

Buna göre; Katma Değer Vergisi Kanunu 13/e bendi son haliyle aĢağıdaki gibidir. 

“Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile 

genel bütçeli idarelere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri,” 

vergiden müstesnadır.  

Madde gereğince; limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları inĢası ile genel bütçeli 

idarelere limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerine iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat 

taahhüt iĢleri KDV’den istisnadır.  

KDV Kanunu 13/e bendine genel bütçeli idarelerin de dahil edilmesi ile limanlara 

bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi iĢlerine iliĢkin olarak genel bütçeli idarelere yapılan mal teslimleri ve inĢaat 

taahhüt iĢleri vergiden müstesna hale gelmiĢtir.  

16.07.2004 tarihinde kabul edilen 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14’üncü maddesi 

gerekçesinde aĢağıdaki hususlar ifade edilmiĢtir.  



 28 

“Ülkemizin coğrafî özellikleri nedeniyle büyük imkânlar vadeden deniz ve hava 

taĢımacılığından beklenen geliĢmenin sağlanabilmesi için limanlar ile hava meydanlarının 

sayı olarak artması ve kalite itibariyle uluslararası standartlara yaklaĢması önem taĢımaktadır. 

Bu husus göz önüne alınarak, maddeye eklenen (e) bendi ile yeni liman ve hava meydanları 

yapılmasını ve mevcutların standartlarının artırılmasını teĢvik amacıyla liman ve hava 

meydanlarının inĢası,  yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini kendisi yapan veya yaptıran 

mükelleflere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri katma değer 

vergisi yönünden tam istisna kapsamına alınmıĢtır.” 

5228 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu 13’üncü maddesinin son fıkrasına 

eklenen hükümle Maliye Bakanlığına istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri 

tanımlama, istisnaya iliĢkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiĢtir.  

KDV Kanunu 32’nci maddesinde, Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri uyarınca 

vergiden istisna edilmiĢ bulunan iĢlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen 

Katma Değer Vergisinin mükellefin vergiye tabi iĢlemleri üzerinden hesaplanacak Katma 

Değer Vergisinden indirileceği; vergiye tabi iĢlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan 

verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisinin bu 

iĢlemleri yapanlara iade olunacağı hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla KDV Kanunu 13/e 

bendi kapsamında mükelleflerce iade hakkı doğuran durumlar ortaya çıkabilmektedir.  
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2.1.4.  Katma Değer Vergisi Kanunu 13/e Bendi Uygulamasına ĠliĢkin 

Düzenlemeler 

 

Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnaların uygulamasına iliĢkin usul ve 

esasların belirlenmesine iliĢkin olarak ilgili Kanun maddelerinde Maliye Bakanlığına verilen 

yetkiler dahilinde, söz konusu istisna uygulamalarına iliĢkin usul ve esaslar genel tebliğler 

baĢta olmak üzere çeĢitli düzenleyici iĢlemlerle Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.  

Uygulamada ve diğer vergi mevzuatıyla ilgili düzenlemeler karĢısında sorunların ortaya 

çıkmamasını teminen, belirlenen bu usul ve esaslar çerçevesinde vergi idaresince iĢlemler 

tesis edilmekte, kendine münhasır özel durumlara göre uygulamaya yön verilmemektedir.  

Liman ve hava meydanları inĢa ve modernizasyonuna iliĢkin olmak üzere; 19.01.2005 

tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliğinin “1.Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü Maddesi Kapsamındaki Ġstisnalara 

ĠliĢkin Düzenleme ve Açıklamalar” bölümünde, 13’üncü maddenin son fıkrasında yapılan 

değiĢiklikle Maliye Bakanlığına istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlama, 

istisnaya iliĢkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verildiği ve bu yetkiye dayanılarak 

maddede yer alan yeni istisna düzenlemeleriyle ilgili usul ve esasların tespit edildiği 

belirtildiği ifade edilmiĢtir.  

93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “1.3. Limanlar ve Hava 

Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin Ġstisna” bölümünde istisna 

uygulamasına iliĢkin açıklamalar yapılmıĢtır. Ayrıca 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 96 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği “3. Liman Ve Hava 

Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin Ġstisna” bölümü ile 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklikler ve Katma Değer 

Vergisi uygulamasında tereddütlerin ortaya çıkmasına neden olan diğer hususlarla ilgili olarak 

düzenleme ve açıklamalar yapılmıĢtır. 
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2.1.4.1.  Ġstisna kapsamındaki liman ve hava meydanı (alanı) tanımlamaları 

 

KDV Kanunu 13/e bendi istisnası kapsamında değerlendirilecek olan liman ve hava 

meydanlarına (alanlarına) iliĢkin tanımlamalar 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliğinin “1.3. Limanlar ve Hava Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine 

ĠliĢkin Ġstisna” bölümünde belirlenmiĢtir. Ġstisnadan faydalanacak olan liman ve hava 

meydanlarının nitelikleri ve özellikleri aĢağıdaki gibi olup bu niteliklerin dıĢında olan ve diğer 

kanun ve bilinen tanımlamalarda da liman ve hava meydanı olarak nitelendirilen alanların 

istisnadan yararlanması mümkün değildir.  Bu nedenle de 93 seri no’lu KDV Genel Tebliği 

ile belirlenen liman ve hava meydanı (alanı) tanımlamaları önem arz etmekte olup yapılan 

tanımlama aĢağıda yer almaktadır.  

Liman ve Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla 

eklenen (e) bendi ile limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi 

iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere (3946 sayılı Kanun kapsamında Yap-

ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde yapan veya yaptıran mükellefler dahil) bu iĢlere iliĢkin 

olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri katma değer vergisinden istisna 

edilmiĢtir. 

Bu hükmün uygulanmasında; 

-Liman; gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boĢaltma, bağlama ve 

beklemelerine elveriĢli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, 

destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz 

tesirlerinden korunmuĢ kıyı yapılarını (kruvaziyer limanlar ile yat limanları da bu kapsamda 

değerlendirilecektir), 

-Hava meydanı (alanı); karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve donatımlar 

dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmıĢ, hava araçlarının 

bakım ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elveriĢli 

tesisleri bulunan yerleri, 

ifade edecektir. 
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2.1.4.2.  Vergi dairesinden belge alınarak istisnadan yararlanılabilir  

 

5228 sayılı Kanunla getirilen istisna hükmü uyarınca, liman ve hava meydanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya baĢkasına yaptıran 

mükellefler, bu düzenleme kapsamında iĢlemlerinin olduğundan bahisle bağlı bulundukları 

vergi dairesine baĢvurarak 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde ifade edilen ve tebliğin 3 

no’lu ekinde yer alan belgeyi alacaklardır. 

Ġstisnadan sadece katma değer vergisi mükellefleri yararlanabileceğinden vergi 

daireleri katma değer vergisi mükellefi olmayan kiĢi ve kuruluĢlar adına istisna belgesi 

düzenlemeyeceklerdir. Bu belge mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi müdürü tarafından 

imzalanıp, mühürlenecektir. Ġstisna kapsamındaki iĢlemin belgede öngörülen tarihe kadar 

bitirilememesi halinde mükellef süre uzatımına iliĢkin belgelerle birlikte müracaat edecek ve 

vergi dairesince kendisine yeni bir belge verilecektir. 

 

2.1.4.3.  Ġstisnanın kapsamı 

 

Bu istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyetlerinde kullanılması 

gerekmektedir. Bu nedenle mobilya, mefruĢat ve benzeri demirbaĢlar ile binek otomobili, 

insan taĢımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. Ġstisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek 

parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, 

onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek 

gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacaktır. 

Ancak, yukarıda sayılan faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf 

malzemesi, yedek parça, iĢ makinesi, enerji gibi mal alımları ile inĢaat taahhüt iĢleri istisna 

kapsamında değerlendirilecektir. 
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2.1.4.4.  Ġstisna kapsamındaki alımlarda mükelleflerce yapılması gerekenler 

 

Liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini kendisi 

yapan mükellefler, bu iĢlerin yapımı esnasında kullanacakları mal alımlarında, yaptıran 

mükellefler ise inĢaat taahhüt iĢlerinde vergi dairesinden temin ettikleri istisna belgesinin 

iĢletme yetkililerince mühür (kaĢe) ve imza tatbik edilerek onaylanmıĢ bir örneğini 

satıcılara/yüklenicilere vereceklerdir. Satıcılar/yükleniciler yaptıkları teslim ve hizmet 

ifalarına iliĢkin faturada Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince 

saklamak zorunda oldukları bu belgeye dayanarak, 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliğindeki açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle katma değer vergisi 

hesaplamayacaklardır.  

 

2.1.4.5.  Ġstisna uygulamasında yüklenilen vergilerin iade hakkı 

 

Bu düzenleme tam istisna mahiyetinde olduğundan istisna kapsamına giren teslim ve 

hizmetler dolayısıyla yüklenilen vergiler, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde 

satıcılara/yüklenicilere nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. Satıcılar/yükleniciler 

istisna kapsamındaki iĢlemlerin beyan edildiği dönem beyannamelerine; iade talep dilekçesi 

ve kendilerine verilen istisna belgesinin bir örneğini, istisna kapsamındaki satıĢlara ait 

yüklenilen vergi tablosunu, istisnaya konu iĢlemlerin gerçekleĢtiği döneme iliĢkin indirilecek 

katma değer vergisi ve istisna kapsamında düzenlenen satıĢ faturalarının listesini 

ekleyeceklerdir. 

Mükelleflerin iade talepleri, 84 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 

ihracat istisnasından doğan katma değer vergisinin iadesindeki esaslar çerçevesinde 

sonuçlandırılacak olup iade için yeminli mali müĢavir tasdik raporu ibraz edilen durumlarda 

da ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerli olacaktır. 
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2.1.4.6.  Ġstisnanın muhatabı 

 

KDV Kanunu 13/e bendinde yer alan istisnaya iliĢkin olmak üzere; 96 seri no’lu KDV 

Genel Tebliği 3.1. bölümünde istisnanın muhatabına iliĢkin aĢağıdaki açıklamalar yapılmıĢtır.  

Tek safhada uygulanacak olan istisnadan, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi 

olmaları Ģartıyla, inĢa, yenilenme ve geniĢletme iĢlerini dıĢarıdan mal ve hizmet satın almak 

suretiyle kendi imkanları ile bizzat yapan veya kısmen veya tamamen yüklenicilere yaptıran 

kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler faydalanabilecektir. 

Mükellef iĢi bizzat yapıyorsa bu iĢle ilgili mal ve hizmet alıĢlarında, 93 seri no’lu 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki kapsam ve asgari limitle ilgili düzenlemeler göz 

önünde tutulmak Ģartıyla katma değer vergisi uygulanmayacak, bu mal ve hizmetleri temin 

edenlerin alıĢları ise vergiye tabi olacaktır. 

Mükellef iĢi yüklenicilere yaptırıyorsa yüklenicilerin düzenleyecekleri faturalarda da 

katma değer vergisi hesaplanmayacak, ancak yüklenicilerin bu iĢle ilgili mal ve hizmet 

alıĢlarında genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisi uygulanacaktır. 

Öte yandan, yüklenicinin yaptığı iĢin bütünü içinde 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi 

Genel Tebliğinde istisna kapsamına dahil edilmeyen mal ve hizmetlerin bulunması halinde 

bunların ayrıca fatura edilmesi ve bu teslim veya hizmet bedelleri üzerinden katma değer 

vergisi hesaplanması gerekmektedir. 
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2.1.4.7.  Yap-iĢlet-devret modelinde istisna uygulaması 

 

Liman ve hava meydanlarının inĢa, yenilenme ve geniĢletme iĢlerini 3996 sayılı 

Kanun kapsamında yap-iĢlet-devret modeli çerçevesinde bizzat yapan veya baĢkalarına 

yaptıran mükelleflerin de istisnadan faydalanabilecekleri 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi 

Genel Tebliğinde açıklanmıĢtır. Konuya iliĢkin olmak üzere 96 seri no’lu KDV Genel Tebliği 

3.2. bölümünde yap-iĢlet-devret modelinde istisna uygulamasına iliĢkin yapılan düzenlemeler 

aĢağıdaki gibidir. 

Yap-iĢlet-devret modeline göre liman ve hava meydanlarının inĢa, yenilenme veya 

geniĢletilmesi iĢlerinin bu yerlerde kısmen ya da tamamen sağlanacak iĢletme hakkı 

karĢılığında üstlenilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sözü edilen istisna, iĢletme 

hakkını devralan ve bunun karĢılığında inĢa, yenilenme ve geniĢletme iĢini üstlenen 

mükellefin alıĢlarında uygulanacak, istisna belgesi de sadece iĢletme hakkını yap-iĢlet-devret 

modeli çerçevesinde devralan firmaya verilecektir. Bu firmanın sayılan iĢleri bizzat 

yapabileceği gibi, yüklenicilere de yaptırması mümkündür. Her iki durumda da istisna 

uygulaması 96 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 3.1. Ġstisnanın Muhatabı 

baĢlıklı yukarıda da ifade edilen bölümündeki açıklamalara göre yürütülecektir.  

Öte yandan, iĢletme hakkını devralan firmanın, tasarrufundaki iĢletme hakkını kısmen 

veya tamamen, üstlendiği iĢin yaptırılması karĢılığında alt firmalara devretmesi halinde alt 

firmanın istisnadan faydalanması mümkün değildir. Yap-iĢlet-devret sözleĢmesini 

imzalayarak iĢletme hakkını devralan firmanın sayılan iĢleri bedel karĢılığında yaptırdığı 

yüklenicilere veya iĢletme hakkı karĢılığında yaptırdığı alt firmalara istisna belgesi 

verilmeyecektir. 
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2.1.4.7.1.  3996 sayılı yap iĢlet devret modeline iliĢkin düzenlemeler 

 

Kamu kurum ve kuruluĢlarınca (kamu iktisadi teĢebbüsleri dahil) ifa edilen, ileri 

teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin, yap iĢlet devret 

modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağlamak amacıyla 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 13.06.1994 

tarih ve 21959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.  

Kanunun 3/a bendine göre yap iĢlet devret modeli; ileri teknoloji ve yüksek maddi 

kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleĢtirilmesinde kullanılmak üzere geliĢtirilen özel 

bir finansman modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) sermaye Ģirketine veya 

yabancı Ģirkete, Ģirketin iĢletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya 

hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini ifade eder. 

Kanunun 12’nci maddesine göre; 3996 sayılı Kanun kapsamında belirtilen konularda 

ve yap iĢlet devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye Ģirketi veya yabancı Ģirketin 

yapacağı bütün iĢ ve iĢlemler 01.07.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga 

vergisi ile 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan muaftır. 

Kanunun kapsamına iliĢkin 21.05.2008 tarih ve 26882 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 5762 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde 

Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su ĠĢleri Umum Müdürlüğü TeĢkilat ve Vazifeleri 

Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile değiĢiklik yapılmıĢ olup yapılan 

değiĢiklikle “otoyol” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafiği yoğun karayolu,” ibaresi 

“demiryolu” ibaresinden sonra gelmek üzere “gar kompleksi, lojistik merkezi,” ibaresi 

eklenmiĢ; “hava limanları” ibaresi “hava alanları ve limanları” olarak değiĢtirilmiĢ ve bu 

ibareden sonra gelmek üzere “yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır 

kapıları, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı 

koruma ve geliĢtirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı halleri” 

ibaresi eklenmiĢtir. 

Yapılan değiĢiklikten sonra Kanunun kapsamı aĢağıdaki gibidir; 

“Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, 

kanalizasyon, haberleĢme, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti,  maden ve iĢletmeleri, 

fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, trafiği yoğun karayolu, 
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demiryolu, gar kompleksi, lojistik merkezi, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma 

yönelik deniz ve hava alanları ve limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile 

kompleksleri, sınır kapıları, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma 

alanı ve yaban hayatı koruma ve geliĢtirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, 

toptancı halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, iĢletilmesi ve devredilmesi 

konularında, yap iĢlet devret modeli çerçevesinde sermaye Ģirketlerinin veya yabancı 

Ģirketlerin görevlendirilmesine iliĢkin usul ve esasları kapsar. 

Birinci fıkrada öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermaye Ģirketleri 

veya yabancı Ģirketler eli ile gerçekleĢtirilmesi bu yatırım ve hizmetlerin, ilgili kamu ve 

kuruluĢları (kamu iktisadi teĢebbüsleri dahil) tarafından görülmesine iliĢkin kanunların 

istisnasını teĢkil eder.” 

Dolayısıyla Kanun maddesinde 21.05.2008 tarih ve 26882 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 5762 sayılı Kanun ile yapılan değiĢiklikle; demiryolu, gar kompleksi, lojistik 

merkezi, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve 

limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri de 3996 sayılı Kanun 

kapsamına alınmıĢtır.  

04.12.2007 tarih ve 23’ncü dönem 2’nci Yasama Yılı 94 Sıra Sayılı Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet 

Su ĠĢleri Umum Müdürlüğü TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) ile 5762 sayılı Kanunun 

1’nci maddesinin gerekçesinde; yap-iĢlet-devret modelinin otoyollar dıĢında trafiği yoğun 

karayollarında da uygulanmasının gerektiği, ülkemizin coğrafi konumunun gerektirdiği 

ihtiyaçlar ve giderek artan ticaret hacmine bağlı olarak araç ve yolcu trafiğindeki artıĢlar 

karĢısında, özellikle sınırlarımızda bulunan gümrük tesislerinde bina ve alt yapı tesislerinin 

iĢlemlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak kapasiteye ulaĢtırılması büyük önem arz 

ettiği, bu nedenle de 3996 sayılı Kanunun kapsamına trafiği yoğun karayolları, gar kompleksi, 

lojistik merkezi, kruvazier liman ve entegre tesisleri ile sınır kapılarının dahil edildiği hususu 

ifade edilmektedir.  
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2.1.4.8.  Devam etmekte olan iĢlerde istisna uygulaması 

 

93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği “1.6. Devam Etmekte Olan ĠĢlerde 

Ġstisna Uygulaması” bölümünde açıklandığı üzere; liman ve hava meydanlarının inĢası, 

yenilenmesi ve geniĢletilmesine iliĢkin istisna kapsamına giren iĢlemlerin istisna hükmünün 

yürürlüğünden önce baĢlaması ve/veya sözleĢmeye bağlanması istisnanın uygulamasına engel 

teĢkil etmemektedir. Bu nedenle istisna hükmünün yürürlük tarihinden sonra yapılan teslim 

veya hizmet ifaları için istisna kapsamında iĢlem yapılabilecektir. Ancak bu teslim ve hizmet 

ifaları için yüklenilen katma değer vergilerinin mükelleflere iade edilebilmesi için önceki 

dönemlerde indirim yoluyla telafi edilememiĢ olması gerekmektedir. ĠĢlemlerin, istisna 

hükmünün yürürlüğünden önce gerçekleĢen kısmına ise istisnanın uygulanmayacağı tabiidir. 

 

2.1.4.9.  Ġstisna kapsamına giren iĢlemlerde alt sınır  

 

Ġstisna kapsamına giren iĢlemlerde alt sınır hususunda 93 seri no’lu KDV Genel 

Tebliği’nin “4.1.5. Ġstisna Kapsamına Giren ĠĢlemlerde Alt Sınır” bölümünde açıklanmıĢtır.  

Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinde sayılan istisnaların kapsamına 

giren iĢlemlerde Bakanlar Kuruluna alt sınır tespit etme yetkisi verilmiĢtir. Bakanlar 

Kurulunca bu yetki 27.08.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7765 sayılı 

Kararname ile kullanılarak istisnanın uygulanmasında alt limit, katma değer vergisi hariç 500 

Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiĢtir. Ancak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 

13’üncü maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde uygulanacak asgari 

tutar 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/8127 sayılı 

Kararname ile yayım tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisi hariç 100 milyon 

Türk Lirası olarak tespit edilerek istisna kapsamındaki 500 TL olan alt sınır 100 TL olarak 

yeniden belirlenmiĢtir.  

Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun 13’ncü maddesinde sayılan istisnalar 

kapsamındaki 13/e bendinde yer alan liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi iĢleri istisnası kapsamına giren iĢlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve 

benzeri belgelerde gösterilen iĢlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 Yeni Türk Lirasının 
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altında olması halinde bu iĢlemlerde istisna uygulanmayacak ve genel esaslar çerçevesinde 

katma değer vergisi hesaplanacaktır.  

KDV hariç iĢlem bedelinin 100 Yeni Türk Lirası ve daha fazla olması halinde bedelin 

tamamı için istisna kapsamında iĢlem yapılacaktır.   

Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda 

anlaĢılan durumlarda faturanın baĢlangıçta toplam bedel üzerinden düzenlenmesi ve fatura 

tutarının da 100 Yeni Türk Lirasını geçmesi durumunda istisna uygulanabilecektir. 

Aynı belgede istisna kapsamına giren birden fazla iĢlemin yer alması ve bunların 

toplamının 100 Yeni Türk Lirası ve daha fazla olması halinde vergi hesaplanmayacaktır.  

Aynı belgede istisna kapsamına giren ve girmeyen iĢlemlerin birlikte yer alması 

halinde ise her bir iĢlem, tür ve tutar itibariyle ayrı ayrı gösterilecek, istisna kapsamına giren 

iĢlemlere ait bedeller toplamının 100 Yeni Türk Lirası ve daha fazla olması halinde istisna 

kapsamına girmeyen iĢlem bedellerinin toplamı üzerinden vergi hesaplanacaktır. 

 

2.1.4.9.1.  Ġstisna kapsamına giren iĢlemlerde alt sınıra iliĢkin örnekler 

 

Limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen 

kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan istisna konusuna 

giren mal teslimlerinde istisna aĢağıdaki gibi uygulanacaktır.  

KDV Hesaplanmayacak Teslimler; 

1- Düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen iĢlem bedelinin 100 Türk Lirası 

ve daha fazla olması halinde bedelin tamamı için istisna kapsamında iĢlem yapılacaktır. 

Örneğin satın alınan mal bedelinin 120.-TL olması halinde mal bedelinin  alt sınır olan 100.- 

TL’yi aĢan  20.-TL’lik bölümüne değil de 120.-TL’lik bölümünün tamamına uygulanacaktır. 

2-Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda 

anlaĢılan durumlarda faturanın baĢlangıçta toplam bedel üzerinden düzenlenmesi ve fatura 

tutarının da 100 Türk Lirasını geçmesi halinde bedelin tamamı için istisna kapsamında iĢlem 

yapılacaktır. 

3-Aynı belgede istisna kapsamına giren birden fazla iĢlemin yer alması ve bunların 

toplamının 100 Türk Lirası ve fazla olması halinde vergi hesaplanmayacaktır.  
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C Ltd. ġti.,  ATA hava limanının inĢa iĢi ile uğraĢan B A.ġ’ne bu Ģirketin  hava limanı 

inĢasında kullandığı kamyonların 90 ve 30  TL’lik A ve B yedek parçalarını  satmıĢtır. Bu 

durumda  C Ltd. ġti.nin söz konusu mal satıĢı ile ilgili olarak B A.ġ  adına düzenleyeceği  

fatura aĢağıdaki gibi düzenlenmelidir. 

  

Malın cinsi Adet Tutar (TL) K.D.V 

Yedek parça A 1 90 16,2 

Yedek parça B 1 30 5,4 

Toplam Tutar 2 120 istisna 

 

Söz konusu istisna konusu malların KDV hariç toplam bedellerinin 100 TL’den fazla 

olması nedeniyle  faturadaki mal bedelleri üzerinden  KDV’nin hesaplanmaması 

gerekmektedir. 

KDV Hesaplanması Gereken Teslimler 

1- Düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen iĢlem bedelinin KDV hariç 

tutarının 100 Türk Lirasının altında olması halinde bu iĢlemlerde istisna uygulanmayacak ve 

genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hesaplanması gerekecektir. 

C Ltd. ġti.,  ATA hava limanının inĢa iĢi ile uğraĢan B A.ġ’ne bu Ģirketin  hava limanı 

inĢasında kullandığı kamyonlardan birinin  30  TL’lik A  yedek parçasını satmıĢtır. Bu 

durumda  C Ltd. ġti.nin söz konusu mal satıĢı ile ilgili olarak B A.ġ.  adına düzenleyeceği  

fatura aĢağıdaki gibi düzenlenmelidir. 

 

Malın cinsi Adet Tutar (TL) K.D.V 

Yedek parça A 1 30 5,4 

 

Ġstisnaya konu mal tesliminin KDV hariç toplam bedelinin 100 TL’nin altında kalması 

nedeniyle  teslim bedeli üzerinden  KDV’nin hesaplanması gerekmektedir. 

2-Aynı belgede istisna kapsamına giren ve girmeyen iĢlemlerin birlikte yer alması 

halinde ise her bir iĢlem, tür ve tutar itibariyle ayrı ayrı gösterilecek, istisna kapsamına giren 

iĢlemlere ait bedeller toplamının 100 Türk Lirası ve daha fazla olması halinde istisna 

kapsamına girmeyen iĢlem bedellerinin toplamı üzerinden vergi hesaplanacaktır. 

C Ltd. ġti.  B A.ġ’ne ATA  Limanının inĢasında kullanılan kamyonların 100  TL’lik  

yedek parçası ile bir adet bilgisayar  satmıĢtır. Bu durumda  C Ltd. ġti.nin söz konusu mal 
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satıĢı ile ilgili olarak B A.ġ  adına düzenleyeceği  fatura aĢağıdaki gibi olmalıdır (Yetkiner, 

2006). 

 

Malın cinsi Adet Tutar (TL) K.D.V 

Yedek parça 1 100.- istisna 

Bilgisayar 1 2.000.- 360 

 

2.1.4.10.  Maliye Bakanlığı’nın istisna kapsamını tanımlama yetkisi 

 

5228 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu 13’üncü maddesinin son fıkrasına 

eklenen hükümle Maliye Bakanlığı istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri 

tanımlamaya, istisnaya iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.  

Nitekim 93 ve 96 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan liman ve 

hava meydanı tanımlarının ihtiyacı karĢılamaması durumunda veya kanun gerekçesinden 

beklenen amaçların sağlanması için kanun kapsamında olan hususlardaki uygulamada 

yaĢanan tereddütleri gidermek amacıyla Katma Değer Vergisi Kanunu 13’üncü maddesinin 

son fıkrasında ifade edildiği gibi Maliye Bakanlığı istisnayı tanımlamaya iliĢkin yetkisini 

gerektiğinde ivedilikle kullanmalıdır. Nitekim bu bentte Maliye Bakanlığı’na verilen yetkinin 

amacı da sektörün dinamik nitelikte olması ve sorunlarına acil çözümler üretilebilmesini 

sağlayabilmektir.  
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2.1.5.  KDV Kanunu 13/e Bendi Uygulamasında Sorunlar 

 

2.1.5.1.  Genel bütçeli idarelerce yapılan/yaptırılan liman/hava limanı iĢleri 

 

Katma Değer Vergisi 13/e bendinde yer alan istisna hükmünde 12.07.2006 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmek üzere 5538 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değiĢikliğe 

gidilmeden önce geçerli olan 16.07.2004 tarihinde kabul edilen 5228 sayılı Bazı Kanunlarda 

ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 

14’üncü maddesi ile 01.08.2004 tarihinden itibaren geçerli olan hükümlere göre 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine eklenen (e) bendi ile limanlar ve hava 

meydanlarının inĢaası yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen yapan veya yaptıranların 

mükellef olmaları halinde, bunlara yapılan teslimlerin katma değer vergisinden istisna 

tutulması gerekmekte idi. Ancak bu konuya iliĢkin kanunda değiĢikliğe gidilerek genel 

bütçeye dahil dairelerce de bu iĢlerin yaptırılması durumunda istisna hükmü kapsamında 

iĢlem yapılacağı kanun maddesinde 5538 sayılı Kanun ile yapılan değiĢiklikle hükme 

bağlanmıĢtır.  

Kanun maddesinde yapılan değiĢiklikten önce, mükelleflerce genel bütçeli idarelere 

bağlı liman ve hava meydanları inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri kapsamında yapılan 

örneğin; beton kırma taĢ, temel stabilize kum, Ģiltre ile drenaj malzemesi ve benzeri 

nitelikteki malların teslimleri KDV Kanunu 13/e bendi kapsamında istisna hükümlerinden 

faydalanamıyordu. Ġstisna hükmüne iliĢkin değiĢiklikler yapılmadan önceki halinde yani 5228 

sayılı Kanunun 14’üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü 

maddesine eklenen (e) bendi ile limanlar ve hava meydanlarının inĢaası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi iĢlerini fiilen yapan veya yaptıran mükelleflere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan 

mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri, katma değer vergisinden istisna olabilecekti. 

Dolayısıyla bu hükümden de anlaĢılacağı üzere, limanlar ve hava meydanlarının inĢaası 

yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen yapan veya yaptıranların "mükellef" olmaları 

halinde, bunlara yapılan teslimlerin katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün 

olabilecekti. Ancak KDV Kanunu 13/e bendinde 12.07.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmek üzere 5538 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değiĢikliğe gidilerek genel bütçeli 

idarelerce yapılan liman ve hava meydanı inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri istisna kapsamı 
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içerisine alınmıĢtır. Bu nedenle de genel bütçeli idarelere yapılan ve limanlara bağlantı 

sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi iĢlerine iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri vergiden 

müstesna hale gelmiĢtir. Dolayısıyla söz konusu idarelerin bütçelerinden de söz konusu iĢlere 

iliĢkin yüklenilen KDV tutarlarının da gereksiz münakalesi de önlenmiĢ olmakta ve KDV 

ödemeksizin yapılacak iĢler nedeniyle de kurumsal hizmetlerin yürütülmesine tahsis edilen 

ödenek tutarları aĢılmaksızın liman ve hava meydanı inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri 

yapılabilmektedir.   

 

2.1.5.1.1.  Askeri liman ve hava meydanlarının istisna karĢısındaki durumu 

 

KDV 13/e bendinde yer alan istisna hükmünde; 12.07.2006 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmek üzere 5538 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değiĢikliğe gidilmeden önce 

geçerli olan hükümlere göre limanlar ve hava meydanlarının inĢaası yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi iĢlerini fiilen yapan veya yaptıranların mükellef olmaları halinde, bunlara 

yapılan teslimlerin katma değer vergisinden istisna tutulması gerekmekte idi. Ancak bu 

konuya iliĢkin kanunda değiĢikliğe gidilerek genel bütçeye dahil dairelerce de bu iĢlerin 

yaptırılması durumunda istisna hükmü kapsamında iĢlem yapılacağı kanun maddesinde 5538 

sayılı Kanun ile yapılan değiĢiklikle hükme bağlanmıĢtır.  

Genel bütçeli idarelerin liman ve hava meydanı inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢlerine 

istisna uygulanması mümkün değildi ve bu nedenle de bu idareler kendilerine yapılan iĢlerde 

aynı zamanda KDV de ödemek durumunda kalıyorlardı. Dolayısıyla bu hükümden de 

anlaĢılacağı üzere, limanlar ve hava meydanlarının inĢaası yenilenmesi ve geniĢletilmesi 

iĢlerini fiilen yapan veya yaptıranların "mükellef" olmaları halinde, bunlara yapılan 

teslimlerin katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün olabilecekti. Ancak KDV 

Kanunu 13/e bendinde 12.07.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 5538 sayılı 

Kanunun 8’inci maddesiyle değiĢikliğe gidilerek genel bütçeli idarelerce yapılan liman ve 

hava meydanı inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri istisna kapsamı içerisine alınmıĢtır.  

Yapılan bu değiĢikliğe rağmen askeri nitelikteki liman ve hava meydanları inĢa, 

yenileme ve geniĢletmesi iĢlerinin istisna kapsamı yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Ancak değiĢiklikten önce örneğin; ana jet üs komutanlıklarına mükelleflerce yapılan beton 
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kırma taĢ, temel stabilize kum, Ģiltre ile drenaj malzemesi teslimlerinin 5228 sayılı Kanunla 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine eklenen (e) bendi hükmü uyarınca 

katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususlarında tereddütler yaĢanmıĢ (Gelirler 

Genel Müdürlüğü’nün 17/09/2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.55/5513- 462/043997 sayılı 

muktezası) ve yukarıda da örnek olarak verilen olayda olduğu gibi ana jet üs komutanlığı 

katma değer vergisinin mükellefi olmadığından Ģirketler tarafından Üs Komutanlıklarına 

yapılan beton kırma taĢ, temel stabilize kum, Ģiltre ile drenaj malzemesi teslimlerinin genel 

hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi tutulması gerekmekteydi.  

KDV Kanunu 13/e bendi metnine genel bütçeli idarelerinde liman ve hava meydanı 

inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri ile ilgili teslimler nedeniyle istisnadan 

faydalanabileceklerine iliĢkin düzenleme yapılmıĢ ise de bu düzenlemenin askeri amaçlı 

kullanılan liman ve hava meydanlarımızı kapsamadığını düĢünmekteyiz. Ancak hem askeri 

hem de sivil amaçlı kullanılan hava alanlarında ise kullanım durumuna göre değerlendirme 

yapılabilecektir. 

Hava meydanı (alanı) tanımı içerinde de askeri nitelikte hava alanlarına iliĢkin istisna 

kapsamındaki iĢlerin istisna kapsamında olup olmayacağı hususunda bazı iĢlere iliĢkin her ne 

kadar olumlu görüĢler verilse de uygulamada bu konuda yorumsal birliğin sağlanması 

mümkün görülmemektedir.  

KDV 13/e bendi gereğince istisnadan faydalanacak olan liman ve hava meydanlarının 

nitelikleri ve özellikleri 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde ifade edilmiĢ olup bu niteliklerin 

dıĢında olan ve diğer kanun ve bilinen tanımlamalarda da liman ve hava meydanı olarak 

nitelendirilen unsurların istisnadan yararlanması mümkün değildir.  Dolayısıyla askeri amaçlı 

kullanılan ve savunma harcamaları içerisinde önemli bir yekunu olan askeri liman ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerinin de sivil kullanıma mahsus genel 

bütçeli idarelerin liman ve hava meydanlarına yapılan iĢlere iliĢkin teslimlerde olduğu gibi 

KDV 13/e bendi istisnasından faydalanmasının temin edilmesi gerekmektedir. Bu sayede 

liman ve hava meydanlarının bütününe iliĢkin yapılan teslimlerin istisna kapsamına alınması 

düzenlenmiĢ olacak ve istisnadan beklenen amaçlar geniĢ kapsamlı olarak sağlanacaktır.  

 

 

 



 44 

2.1.5.1.2.  Genel bütçeli idarelerin alımlarında tevsik edici belge 

 

93 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu 13/e bendi istisnasından 

faydalanacak mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden 93 seri no’lu KDV Genel 

Tebliği 3 no’lu ekinde yer alan belgeyi alacakları ve ayrıca istisnadan sadece katma değer 

vergisi mükelleflerinin yararlanabileceği, ancak vergi dairelerince katma değer vergisi 

mükellefi olmayan kiĢi ve kuruluĢlar adına istisna belgesi düzenlemeyeceği ifade edilmiĢtir. 

Liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini kendisi 

yapan mükellefler, bu iĢlerin yapımı esnasında kullanacakları mal alımlarında, yaptıran 

mükellefler ise inĢaat taahhüt iĢlerinde vergi dairesinden temin ettikleri istisna belgesinin 

iĢletme yetkililerince mühür (kaĢe) ve imza tatbik edilerek onaylanmıĢ bir örneğini 

satıcılara/yüklenicilere vereceklerdir. Satıcılar/yükleniciler yaptıkları teslim ve hizmet 

ifalarına iliĢkin faturada Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince 

saklamak zorunda oldukları bu belgeye dayanarak, 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliğindeki açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle katma değer vergisi 

hesaplamayacaklardır.  

KDV Kanunu 13/e bendinde 12.07.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 

5538 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değiĢikliğe gidilerek “genel bütçeli idarelere bu iĢlere 

iliĢkin yapılan mal teslimleri” de ibare olarak eklenmek suretiyle bu unsurların da istisnadan 

faydalanması sağlanmıĢtır. Ancak 93 ve 96 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde liman ve 

hava meydanlarında istisna kapsamında iĢ yapan mükelleflerin vergi dairesinden alacakları ve 

bu iĢler nedeniyle satıcılara ibraz edecekleri belgeye iliĢkin düzenleme mükellefler için 

yapılmıĢken genel bütçeli idarelerin bu istisnadan nasıl faydalanabileceklerine iliĢkin açık bir 

düzenlemeye gerek duyulmaktadır.  
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2.1.5.2.  Liman/hava alanı bağlantı sağlayan demiryolu hatları inĢası 

 

16.07.2004 tarihinde kabul edilen 5228 sayılı Kanunla 01.08.2004 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren 13/e bendi hükmü uyarınca; limanlar ve hava meydanlarının inĢası, 

yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu iĢlere 

iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri, vergiden müstesna hale gelmiĢ 

olup söz konusu hükümde 12.07.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 5538 sayılı 

Kanunun 8’inci maddesiyle değiĢikliğe gidilmiĢ olup söz konusu değiĢiklikle de limanlara 

bağlantı sağlayan demiryolu hatları ibaresi metne eklenmek suretiyle bu kapsamdaki iĢlerin 

de istisnadan faydalanması sağlanmıĢtır.  

Bu çerçevede istisna kapsamında değerlendirilecek demiryolunun limanlara bağlantı 

sağlayan bir hat olması ve buna iliĢkin istisna belgesinin de alınması halinde, demiryolu alt ve 

üst yapı iĢi kapsamındaki mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri Katma Değer Vergisi 

Kanununun 13/e maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olacaktır (Ankara 

Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2007). 

KDV Kanununun 13/e bendinde; limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, 

limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi 

yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal 

teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri,” vergiden müstesna olduğu hususu ifade edilmiĢtir. Bu 

kapsamda limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları iĢlerini fiilen kendisi yapan veya 

yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri 

ve inĢaat taahhüt iĢleri vergiden müstesnadır. Bu nedenle KDV Kanununun 13/e bendinde 

ifade edilen demiryolu hatlarından anlaĢılması gereken sadece limanlara bağlantı sağlayan 

demiryolu hatlarına iliĢkin iĢlerdir. Bu nedenle de KDV Kanunu 13/e bendine göre hava 

alanlarına bağlantı sağlayan demiryolu inĢa iĢleri istisna kapsamında değildir.  

Nitekim KDV Kanununun 13/e maddesi uyarınca “demir yolu hattı yapım iĢleri, 

iĢletmeciliği, bakım ve onarımı” iĢinden dolayı “KDV Ġstisnası” belgesi verilmesi halinde söz 

konusu istisna hükmü kapsamında vergi dairesine müracaat ederek alınan istisna belgesinde 

belirtilen faaliyetiyle ilgili yaptırılacak inĢaat taahhüt iĢlerinin katma değer vergisinden istisna 

tutulması mümkündür. Ancak söz konusu istisna belgesinde belirtilen faaliyet kapsamında 
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olmayan herhangi bir iĢ yaptırılması durumunda ise katma değer vergisiyle ilgili istisna 

hükmü uygulanmayacaktır (Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2006b). 

Ayrıca her ne kadar KDV Kanunu 13/e bendinde “limanlara bağlantı sağlayan 

demiryolu hatları” istisna kapsamında sayılmıĢ olsa da limanlara bağlantı sağlayan demiryolu 

hatlarının da tamamı istisna kapsamında olamayabilmektedir. Özellikle istisna kapsamından 

faydalanacak olan ana unsur liman olduğuna göre, bu limanın da tebliğ kapsamındaki 

limanlardan olması öncelikli Ģart olacağından dolayı da 93 seri no’lu KDV Genel Tebliği 

kapsamındaki “limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları” iĢlerine iliĢkin olarak yapılan 

mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢlerinin vergiden müstesna olacağı düĢünülmektedir.  

Örneğin; tersanelerin liman tanımı içerisinde yer almadığı görüĢü karĢısında; 

tersanelere bağlantı sağlayan demiryolu hatlarına iliĢkin iĢlerin de istisna kapsamında olması 

mümkün olamamaktadır.  

Bu nedenle de önceki bölümlerde belirtildiği üzere de liman ve hava meydanı 

tanımının KDV Kanunu 13/e gerekçesinde de açıkça vurgulanan amaçları yerine getirebilmesi 

ve doğacak ihtilaflar ile uygulama ayrıĢıklıklarının önlenmesi için uluslararası ve ulusal 

mevzuatımızdaki en geniĢ tanımlamalar kullanılarak belirlenmesi gerekmektedir.  

Ayrıca lojistik yönden bölgesel bir üs olabilmemiz, bu konuda söz sahibi olabilmemiz, 

lojistik çıkarlarımız açılarından ve dünyada yerleĢik bir trend olan kombine taĢımacılık 

uygulamaları nedenleriyle de hava alanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları inĢası iĢleri 

de KDV Kanunu 13/e bendi istisnası kapsamına alınmalıdır. Dolayısıyla bu sayede de 

kombine taĢımacılığa iliĢkin liman, hava meydanı, demiryolu unsurları bütün olarak 

kavranabilecek ve ulaĢım ağlarının entegrasyonu teĢvik edilmiĢ olacaktır.  
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2.1.5.2.1.  Limanda yük/yolcu taĢımak için yapılacak demiryolları 

 

KDV Kanunu 13/e bendinde 12.07.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 

5538 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değiĢikliğe gidilmiĢtir. Buna göre; Katma Değer 

Vergisi Kanunu 13/e bendi son haliyle aĢağıdaki gibidir. 

“Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile 

genel bütçeli idarelere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri,” 

vergiden müstesnadır.  

Maddede yapılan değiĢiklik gereğince; limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları 

inĢası ile ilgili mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri de istisna kapsamına alınmıĢtır. 

Demiryolu hattının limanlara bağlantı sağlamak amacıyla yapılması, bir baĢka ifade ile 

de diğer demiryolu hatları ile limana bağlantı sağlanması amacıyla yapılan demiryolu 

hatlarına iliĢkin iĢlerin istisna kapsamında olduğu KDV Kanunu 13/e bendinden 

anlaĢılmaktadır. Kanun maddesinde tanınan istisnada demiryolu hatlarının da eklenme nedeni 

çok modlu taĢımacılığın geliĢtirilmesi amacını taĢımaktadır.  

KDV Kanunu 13/e bendi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile ilgili 

istisna tanınmıĢtır. Ancak limana bağlantı sağlayan demiryolu hattı olmamasına rağmen liman 

içinde yük veya yolcu taĢıma amacıyla yapılacak demiryolu hattı KDV 13/e bendi istisnası 

kapsamında değerlendirilebilecektir.  

“Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları” kapsamında bu nitelikteki iĢlerin bu 

kapsamda değerlendirilemeyeceği mutlaktır. Ancak demiryolu hatlarının liman içinde olması 

gerekli bir unsur olduğu yaklaĢımından hareketle istisna düzenlemesi yorumlandığında liman 

ve hava meydanları içinde yük ve yolcu unsurlarına dönük hizmet verilmesi ve bu hizmet 

içerisinde de bu unsurların liman ve hava meydanı içerisinde nakliyesi de liman ve hava 

meydanı fonksiyonları içerisinde değerlendirilebileceğinden dolayı liman ve hava 

meydanlarında dıĢarı ile bağlantı sağlamasa da yapılacak dahili demiryolu hatları inĢasının 

KDV 13/e bendi istisnası kapsamına girdiğini düĢünmekteyiz.    
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2.1.5.3.  Ġstisnadan faydalanacak liman ve hava meydanlarına iliĢkin ayrımlar 

 

Gemilerin olumsuz deniz ortamında sığınabilecekleri, yanaĢabilecekleri, yükler için 

yükleme boĢaltma, yolcular için indirme-bindirme yapabilecekleri fiziksel ortamı sağlayan ve 

bunlara iliĢkin alt yapılar, açık kapalı mekanlar ve tesisler ile gemi, yük ve yolculara yönelik 

hizmetleri veren, kontrol ve güvenlik iĢlemleri için gereken yerleĢik birim ve örgütleri içeren, 

ülkenin belli bölgesi üzerinde (hinterland) ekonomik faktör teĢkil eden, taĢıma sistemleri 

(modları) arasında dönüĢüm noktası olan yerlere liman denir. Ayrıca kıyıdan denize doğru 

uzanan, her iki yanına gemilerin yanaĢabileceği münferit ya da liman içindeki tesisler de 

iskele diye tanımlanır (Devlet Planlama TeĢkilatı, 2001). 
 
Dolayısıyla bu tanımda yer alan 

unsurlar genel olarak liman, liman alt yapıları ve limanın fonksiyonlarını da ifade eder 

niteliktedir.  

19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliğinin “1.3. Limanlar ve Hava Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi 

ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin Ġstisna” bölümünde istisna hükmünün uygulanmasında; 

Liman ve hava meydanı tanımlamaları 16.07.2004 tarihinde kabul edilen 5228 sayılı 

Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun 14’üncü maddesi ile 01.08.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

eklenen ve KDV Kanununun 13’üncü maddesinin son fıkrasında yapılan değiĢiklikle Maliye 

Bakanlığına istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlama, istisnaya iliĢkin usul 

ve esasları belirleme konusunda yetki verilmesi ve bu yetkiye dayanılarak 19.01.2005 tarih ve 

25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 

ile maddede yer alan yeni istisna düzenlemeleriyle ilgili usul ve esaslara iliĢkin açıklamalara 

iliĢkin yapılmıĢtır. 

Liman; gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boĢaltma, bağlama ve 

beklemelerine elveriĢli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, 

destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz 

tesirlerinden korunmuĢ kıyı yapılarını (kruvaziyer limanlar ile yat limanları da bu kapsamda 

değerlendirilecektir), 

-Hava meydanı (alanı); karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve donatımlar 

dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmıĢ, hava araçlarının 
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bakım ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elveriĢli 

tesisleri bulunan yerleri, 

ifade edecektir. 

Ancak; 93 seri no’lu KDV Kanunu Genel Tebliğinde yer alan liman ve hava meydanı 

tanımına girmeyen nitelikte olup da çeĢitli mevzuatlarda liman ve hava meydanı tanımına 

giren ancak söz konusu tebliğdeki tanımı kapsamayan nitelikte bir iĢ yapıldığında istisna 

kapsamında olmayacağı düĢünülmektedir. Liman ve hava meydanının 93 seri no’lu KDV 

Genel Tebliğinde yapılan tanımlamanın ulaĢtırmaya iliĢkin mevzuatımızda ve uluslararası 

hukuktaki tanımlamalara kıyasla oldukça sınırlı oluĢu nedeniyle liman ve hava 

meydanlarımızın tamamının bu istisna hükmünden faydalanması mümkün olamamaktadır.  

Tebliğdeki liman ve hava meydanı tanımının nitelikleri ve kullanım amaçları farklı 

olan diğer liman ve hava meydanları çeĢitlerini de kavramaktan uzak oluĢu nedeniyle, 

limanların inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢleri yönüyle sağlanan istisnanın 

uygulamasında liman, mükellefiyet Ģartı,  genel bütçeli daire ve kullanım amacına iliĢkin 

ayrımlar yönüyle sıkıntılar ve istisna kapsamına girmeyen durumların yaĢanması 

muhtemeldir.  

Ayrıca 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki liman ve hava meydanı ile ilgili tanım 

KDV Kanunu 13/e bendine iliĢkin değiĢikliğinden önce yani genel bütçeli idarelerinde de 

istisnadan faydalanabileceklerine iliĢkin ibarenin eklenmesinden önce yapılan ve istisnayı 

sadece mükellef odaklı olarak düĢünen ve bu nedenle de liman ve hava meydanı 

tanımlamalarını da bu yönde değerlendiren düĢüncenin ürünüdür. Söz konusu değiĢiklikten 

önceki duruma iliĢkin liman ve hava meydanı tanımlaması vardır. Bu nedenle de söz konusu 

tanımların değiĢiklik sonrasında da liman ve hava meydanlarının tamamını kapsaması 

beklenememektedir. Dolayısıyla 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 

açıklaması yapılan liman ve hava meydanı tanımı nedeniyle genel bütçeli idarelere ait farklı 

amaçlarla kullanılan liman ve hava meydanlarının istisna kapsamına girememesi istisnanın 

amacına ulaĢması önünde engel teĢkil etmektedir. Çünkü 93 seri no’lu tebliğde yapılan 

tanımlama mükellef odaklı olarak yapılan liman ve hava meydanı tanımlamasıdır. Kanun 

değiĢikliğinden sonra ise genel bütçeli idarelerin liman ve hava meydanlarını da dikkate 

alarak kamusal ve mükellef odaklı yeni bir tanımlama yapılmasında fayda vardır.  
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KDV Kanunu 13/e bendinde genel bütçeli idarelerin fonksiyonlarını da dikkate alarak 

tebliğde daha geniĢ ve ulaĢtırmaya iliĢkin uluslararası ve ulusal düzenlemeleri de kanun 

gerekçesiyle beraber dikkate alarak liman ve hava meydanı tanımı yapılmasının mükellefler, 

genel bütçeli idareler ile Gelir Ġdaresi ve yargı arasında doğabilecek ihtilafların, tereddütlerin 

engellenmesi ve kanun gerekçesinden beklenen amaçların sağlanabilmesi açılarından uygun 

olacağını düĢünmekteyiz.  

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki liman tanımında yük ve yolcuya iliĢkin vurgu 

yapılmıĢtır. Limanın gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boĢaltma, bağlama-bekleme 

yapabileceklerini vurgulamak suretiyle KDV Kanunu 13/e bendine iliĢkin genel bütçeli 

idarelerin de bu istisnadan faydalanabileceğine iliĢkin değiĢiklikten önce 93 seri no’lu KDV 

Genel Tebliği ile yapılan tanımda sivil kullanımlara mahsus ve mükellef odaklı bir açıklama 

yapılmıĢtır. Bu nedenle ve liman tanımının kapsamsızlığı nedenleriyle askeri veya mükellef 

odaklı faaliyetlerin olmadığı diğer kamusal amaçlar taĢıyan limanlara iliĢkin yapılacak iĢlerin 

istisna kapsamında olup olmadığı hususunda tereddütler doğmaktadır.  

Ayrıca 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde liman ve hava meydanı tanımlarını birbiri 

ve kanun metni içerisinde değerlendirdiğimizde hava alanı tanımının daha kapsamlı olduğu ve 

liman tanımına nazaran daha geniĢ bir tanımı ihtiva ettiğini düĢünmekteyiz. Özellikle genel 

bütçeli idarelerin hava meydanlarına iliĢkin istisna kapsamındaki iĢleri ile ilgili hava alanı 

tanımının daha yeterli olduğunu düĢünmekteyiz. Ancak bu tanımlama da istisnaya iliĢkin 

gerekçe dikkate alındığında bazı durumlarda yetersiz kalabilecektedir.  

14.10.1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 3/e bendinde 

havaalanı tanımı yapılmıĢtır. Bu tanıma göre; 

Hava alanı; 

“Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak 

hazırlanmıĢ, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına, yolcu ve yük 

alınmasına ve verilmesine elveriĢli tesisleri bulunan yerleri,”  

Ġfade eder. 

93 seri numaralı KDV Genel Tebliğinde KDV Kanunu 13/e bendi istisna 

uygulamasında hava meydanı tanımı aĢağıdaki gibidir.   

Hava meydanı (alanı); karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve donatımlar 

dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmıĢ, hava araçlarının 
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bakım ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elveriĢli 

tesisleri bulunan yerleri, 

Ġfade eder. 

Dolayısıyla Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 93 Seri no’lu KDV Genel Tebliğinde 

yapılan hava meydanı tanımlamalarının unsurları birbirinden oldukça farklı olup 

vergilendirme adına tebliğdeki hava alanı tanımının istisnaya muhatap olduğu dikkate 

alındığında bu farklılığın önem arz ettiği düĢünülmektedir.  

KDV Kanunu 13/b bendine iliĢkin düzenlemelerin yer aldığı 93 seri no’lu KDV Genel 

Tebliğinde hava meydanı tanımlaması çerçevesinde inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesinde 

istisnaya konu olacak olan hava alanının yük ve yolcu taĢımasında kullanılan hava alanları 

olması gerekmektedir. Bu tanımlamada “yolcu” ve “yük” kavramı önem taĢımaktadır.  

Örneğin kargo uçaklarının iniĢ ve kalkıĢlarının yapıldığı ve sadece bu amaçla 

kullanılan hava alanlarının  inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi çerçevesinde yapılan mal 

teslimi ve taahhüt iĢlerinin istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna karĢın 

yük ve yolcu  taĢımaksızın sadece hobi amaçlı kullanılan  hava araçları tarafından kullanılan 

havaalanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi için yapılan mal teslimi ile taahhüt 

iĢlerinin  söz konusu istisna kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla 

istisna kapsamına yük ve yolcu  indirilip bindirilen  hava alanları inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi  için yapılan teslim ve taahhüt iĢleri KDV istisnası kapsamına  girmektedir 

(Yetkiner, 2006). 

Hava meydanı (alanı) tanımı içerinde de askeri nitelikte hava alanlarına iliĢkin istisna 

kapsamındaki iĢlerin istisna kapsamında olup olmayacağı hususunda bazı iĢlere iliĢkin her ne 

kadar olumlu görüĢler verilse de uygulamada bu konuda yorumsal birliğin sağlanması 

mümkün görülmemektedir.  

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki hava meydanı tanımlamasına göre; hava alanın 

kullanım amacına hitap eden yük ve yolcu fonksiyonları ile fiziksel fonksiyonu ihtiva eden 

unsurlar ayrı ayrı sayılmıĢ bulunmaktadır. Bu nedenle de hava alanı tanımı kapsamının 

limanlara nazaran daha geniĢ olduğu düĢünülmektedir. Bu kapsamda hava alanına iliĢkin 

yapılan tanımlamanın tebliğde tanımı yapılan limana ait unsurlardan daha kapsamlı noktaları 

ihtiva ettiği bir baĢka değiĢle hava alanı tanımının kapsamının liman tanımı kapsamından 

daha geniĢ olduğunu düĢünebilmekteyiz.  
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93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki liman tanımı içerisinde yük ve yolcu unsuru 

ana Ģartlardan biri olarak algılanabilirken ve bu konuda da tebliğde parantez içi hükümle 

vurgulanan; 

-(kruvaziyer limanlar ile yat limanları da bu kapsamda değerlendirilecektir), 

Hükmünden de anlaĢılması gereken limanlara iliĢkin yapılan parantez içi vurgu ve 

diğer vurgulardan da anlaĢıldığı gibi yük ve yolcu amacına dönük ticari nitelikteki limanların 

bu istisnadan yararlanabileceğine iliĢkin anlamlar da çıkarılarak yorumlanabilir. Bu nedenle 

de tanımdan doğan kısıtlar ve sınırlar nedeniyle tersaneler, askeri limanlar gibi her ne kadar 

bu unsurların da beraberinde liman fonksiyonunu da ihtiva eden üniteleri bulunsa da tebliğ 

kapsamındaki liman tanımına girmediği için istisnadan faydalanma yönüyle sıkıntılar ve 

yorumsal farklılıklar doğabilmektedir.  

Yukarıda sayılan nedenlerle liman ve hava meydanlarına iliĢkin 93 seri no’lu KDV 

Genel Tebliğinde yapılan tanımlama geniĢletilerek genel bütçeye dahil dairelere ait liman ve 

hava meydanlarıyla sivil ve  askeri kullanıma mahsus unsurlar ile denizcilik faaliyetinde 

kullanılan tersane, tekne imal yeri, çekek yeri, balıkçı barınağı gibi diğer kıyı yapılarının 

tamamının istisnadan faydalanmasının önü açılmalıdır.  

5228 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu 13’üncü maddesinin son fıkrasına 

eklenen hükümle Maliye Bakanlığı istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri 

tanımlamaya, istisnaya iliĢkin usul ve esasları belirlemeye iliĢkin yetkisini ivedilikle 

kullanarak KDV Kanunu 13/e bendinin konuluĢ amacına uygun olarak ve kanunun 

gerekçesini sınırlamadan bütünüyle kavrayarak, denizcilik ve havacılık sektörlerimizin 

geliĢimi adına yeni bir tebliğ düzenlemesi ile ülke ihtiyaçlarına uygun liman ve hava meydanı 

tanımlamaları yapılmalıdır.  
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2.1.5.4.  Liman ve diğer kıyı yapılarına iliĢkin mevzuatımızdaki düzenlemelerin 

istisna hükümleri kapsamında değerlendirilmesi 

 

Limanlar 20.04.1341 (20  Nisan 1925) tarih ve  95 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

618 Sayılı Limanlar Kanunu’na tabidir. Bu kanunun 1’nci maddesinde; limanların idare ve 

temizlenme ve derinlenme, geniĢlenme, taranmasına, Ģamandıraların konma ve iyi halde 

tutulmasına ve bu hususlara müteferri bütün liman iĢlerinin yapılmasına Hükümetin mecbur 

olduğu belirtilmiĢtir. 

Limanlar Kanunu her ne kadar 1925 tarihli olsa da Kanunun 1’nci maddesinde 

Hükümetin limanların iyi halde tutulmasına mecbur olduğunun ifade edilmiĢ olması dikkat 

çekici ve genç Cumhuriyetimizin denizciliğe verdiği önem açısından da çarpıcı bir ifadedir.  

Limanlar Kanununun 4’ncü maddesine göre; liman reisliğinden resmi izin alınmadıkça 

deniz kıyılarında, iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, tamirhane, fabrika, gazino, depo, mağaza 

ve umumi deniz hamamları yapılamaz, liman reisliğinin yasak ettiği yerlere pasekül, moloz, 

safra ve süprüntü ve emsali gibi Ģeyler atılamaz.
*
 

Limanlar Kanununun 5’nci maddesine göre; limanlar içinde Hükümetin tayin ve tahdit 

ettiği yerlerde deniz kıyısına kazık çakmak, doldurmak suretiyle denize tecavüz etmek ve 

limanların içinde ve deniz üzerinde kahvehane, yemekhane, yatakhane misillü mahaller tesis 

eylemek veyahut herhangi bir suretle limanların geniĢliğine halel vermek memnudur. 

Dolayısıyla Limanlar Kanununun 1, 4 ve 5’nci maddelerine göre; limanlar ile ilgili 

yapılacak inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri Hükümetin görevi ve yetkisidir. Hükümet bu 

görev ve yetkisini Kanunun 1’nci maddesiyle mecbur olduğu amaçları sağlamak üzere 

kullanmaktadır.  

Kıyı yapılarına iliĢkin olmak üzere de limanların dıĢında da çeĢitli düzenlemelerle 

liman fonksiyonunu yerine getiren ancak liman tanımı içerisinde yer bulamayan nitelikte 

yapılar bulunmaktadır. Balıkçı barınakları, balıkçı limanları, barınma yerleri, çekek yerleri, 

tersaneler bunlara örnek olarak verilebilir. Bu kıyı yapıları liman kavramından farklı 

tanımlamaları ve fonksiyonları yerine getirmektedir.  

                                                 
*
 Limanlar Kanununun 4 ve 11’nci maddelerinde sözü geçen ceza hükümleri, 09.08.1983 tarih 2872 sayılı Çevre 

Kanunu'nun 32’nci maddesi gereğince çıkarılacak "uygulama yönetmeliklerinin" yayınlanmasından itibaren 

deniz kirliliğinin önlenmesi hususunda uygulanmaz. 
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Balıkçı barınakları, balıkçı limanları, barınma yerleri ve çekek yerleri 13.12.1996 tarih 

ve 22846 sayılı Resmi Gazete yayımlanan  Balıkçı Barınakları Yönetmeliği’nin 3 ve 4’ncü 

maddelerinde tanımlanmıĢtır. 
*
 

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği’nin 3’ncü maddesinde; 

Balıkçı barınağı; her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle 

korunmuĢ, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı 

ve derinliğe sahip, yükleme, boĢaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurtarma 

sahası, satıĢ yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı 

imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çek çek yeri olarak adlandırılan kıyı 

yapılarını, 

Ġfade etmektedir. 

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği’nin 4/a bendinde; 

Balıkçı limanı; her boy ve her su kesimindeki balıkçı gemilerine hizmet vermek 

maksadı ile mendireklerle korunmuĢ, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve 

geri alana sahip, yükleme, boĢaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, 

satıĢ yeri, idare binası, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karĢılayacak akaryakıt pompası, ön 

soğutma ve çekek yeri bulunan kıyı yapısıdır. 

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği’nin 4/b bendinde; 

Barınma yeri; çeĢitli boy ve su kesimindeki balıkçı gemilerinin kötü hava Ģartlarından 

barınmaları maksadıyla mendireklerle çevrilmiĢ bulunan ve barınacak gemilerin manevra 

yapabilecekleri kadar su alanı ve derinliğe sahip, faydalanan gemilerin demirlenerek veya 

bağlanarak belli zamanlarda konakladıkları, önemli bir alt ve üst yapısı bulunmayan kıyı 

yapısıdır. 

Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 4/c maddesinde yer alan ve 28.10.2008 tarih ve 

27038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiĢtirilen çekek yeri tanımı;  

Çekek yeri; balıkçı barınakları içerisinde veya müstakil olarak mendireklerle 

korunmuĢ ya da dalga tesiri olmayan koy, göl ve nehirler gibi doğal ortamlarda balıkçı 

gemilerinin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için karaya alınmalarına imkan sağlayan, 

teçhizatı ve/veya ekipmanı bulunan ve karaya alındıktan sonra da bakım ve onarım 

                                                 
*
 Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı 1380/3046 sayılı yetki kanununa dayanılarak çıkarılmıĢtır. 



 55 

çalıĢmalarına yetecek kadar kumsal, dolgu alanı veya betonlanmıĢ meyilli alana sahip olan 

kıyı yapısıdır. 

23.08.2007 tarih ve 26622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının 

ĠnĢası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte 

Denizcilik MüsteĢarlığınca yapılan bazı tanımlamalar da aĢağıdaki gibidir.  

Çekek yeri: Türk ve yabancı bayraklı gemi ve su araçlarına bakım-onarım ve kıĢlatma 

hizmeti veren tesisi, 

Tekne imal yeri, tam boyu 120 metre ve altında her türlü Türk ve yabancı bayraklı 

gemi ve su araçlarının inĢa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden en az birinin yapılmasına 

imkan sağlayan donanıma sahip tesisi,  

Tersane; her türlü Türk ve yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının inĢası, bakım 

onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal 

altyapılara sahip kıyı ve sahil Ģeridindeki tesisi,  

Tesis; tersane, tekne imal yeri ve çekek yerini,  

Ġfade etmektedir.  

Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından düzenlenen 03.08.1990 tarih ve 20594 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik deniz, tabii 

ve suni göller ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların kullanılması ve korunması 

ile kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve göllerin kıyılarının 

devamı niteliğinde olan sahil Ģeritlerinde planlama ve uygulama esaslarını belirlemek 

amacıyla hazırlanmıĢtır. Bu Yönetmelik, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu kıyıları ile sahil 

Ģeritlerini, bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve Ģartlarını, kıyılarda ve sahil 

Ģeritlerinde planlama ve yapılanma esaslarını, doldurma ve kurutma yolu ile arazi kazanma ve 

kullanma esaslarını, kıyı kenar çizgisi tespit komisyonunun teĢekkülü, görev ve yetkileri, 

çalıĢma Ģekli ve Kanunun uygulanmasına açıklık getiren esasları kapsamaktadır. Bu 

yönetmelikle kıyı alanlarındaki tesislere iliĢkin aĢağıdaki tanımlar yapılmıĢtır.  

Su Ürünlerini Üretim ve YetiĢtirme Tesisi: Su ürünleri kaynaklarının ekonomik olarak 

kullanımı ve üretimin arttırılması amacıyla deniz ve iç sularda, deniz, göl yüzeyi ile karada 

kuluçkahaneli ve kuluçkahanesiz oluĢuna göre alan büyüklüğü değiĢen üretim ve yetiĢtirme 

faaliyetlerine yönelik üst yapılara sahip kıyı yapılarıdır. 
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Günübirlik Turizm Tesisleri: Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen duĢ, 

gölgelik, soyunma kabini WC, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor 

tesisleri, golf alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar, su oyunları parkı ve 

20m’yi geçmeyen sergi ve satıĢ ünitelerini içeren yapı ve tesislerdir. 

Liman: Gemilerin yolcu indirip- bindirme, yükleme-boĢaltma, bağlama ve 

beklemelerine elveriĢli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, 

destek, bakım- onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgar ve deniz 

tesirlerinden korunmuĢ kıyı yapılardır.  

Tersane: Yük ve yolcu (ticari veya turistik amaçlı) gemileri ile teknelerin (ahĢap, 

polyester, fiberglas, çelik) inĢa, tadil, bakım ve onarımı için dalgakıranla durgun su temin 

edilmiĢ, yüzer havuzlu, teknik ve sosyal altyapısı, yönetim, bakım, onarım ve depolama 

birimleri de bulunan kıyı yapılardır.  

Yat limanı: Yatlara güvenli bir bağlama, her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına 

olanak sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, 

destek, bakım ve onarım hizmetleri sunan, rüzgar ve deniz tesislerinden korunmuĢ 

BaĢbakanlık Denizcilik MüsteĢarlığından "iĢletme belgesi" almıĢ, turizm belgeli kıyı 

yapılardır.  

Balıkçı barınağı: Balıkçı teknelerine hizmet vermek amacı ile dalgakıranla korunmuĢ, 

yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri sahaya sahip, bağlama rıhtımları 

ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, çekek yeri, deniz ürünlerini geçici depolama ve satıĢ 

üniteleri bulunan kıyı yapılardır.  

Yat çekek yeri: Yatlara; kıĢlama, güvenli bir Ģekilde karaya çekme, denize indirme, 

karada muhafaza, bakım-onarım (tersane ve büyük onarım tesisleri hariç) teknik altyapı ve 

yönetim hizmetleri sunan kıyı yapılarıdır.  

Çekek yeri: Balıkçı tekneleri, küçük tonajlı tekneler veya yatların bakım ve 

onarımlarının yapılması için karaya alınmalarına imkan sağlayacak donanıma ve bakım ve 

onarım çalıĢmalarına yetecek kadar kumsal veya sıkıĢtırılmıĢ toprak zemin veya katı sıcak 

asfalt veya betonlanmıĢ meyilli alana sahip olan kıyı düzenlemeleridir.  

Yönetim birimleri: Kıyıda yapılması zorunlu olan ve üst yapı gerektiren yapıların 

ihtiyacı olan idare binası ile personele hizmet veren yemekhane, WC, duĢ birimleridir.  
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Destek birimleri: Telekomünikasyon merkezi, meteoroloji servisi, sağlık ünitesi, 

kiralama ve gümrük hizmeti sunan birimler, helikopter pisti, yeme-içme ve satıĢ üniteleridir.  

Bakım - onarım birimleri: Hangar, atölyeler, çekek alanı ve drenajlı alt yıkama 

mahallidir.  

Teknik ve sosyal altyapı: Kıyıda yapılması zorunlu olan yapı ve tesislere hizmet veren 

ve kıyının kamu yararına kullanılmasını sağlayan, dalgakıran, kontrol kulesi, trafo, su deposu, 

çekek rampası, biyolojik ve kimyasal arıtma sistemi, pis su sintine boĢaltma istasyonu, 

elektrik, su, PTT, Fax, TV teçhizatı, yağ ve çöp toplama konteynerleri, yangın Ģebekesi, lift 

sistemi, saniter üniteleri, otopark, yaya yolları, meydan, yeĢil alan, çocuk bahçesi ve parktır. 

Kıyılarımızda yapılaĢmaya iliĢkin söz konusu yönetmeliğin 13’ncü maddesine göre; 

kıyıda onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine iliĢkin tüm 

önlemler alınmak koĢulu ile aĢağıdaki yapı ve tesisler yapılabilir; 

a) Kıyının kamu yararına kullanımına ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve 

tesisler: Ġskele, liman, barınak, yanaĢma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, 

fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları, 

b) Faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan baĢka bir yerde yapılmaları mümkün olmayan 

yapı ve tesisler: Tersane, gemi söküm yeri, su ürünleri üretim ve yetiĢtirme tesisleri, yat 

limanı, balıkçı barınağı ve yat çekek yeri, 

c) Kıyılarda ayrıcı uygulama imar planı yapılmadan sabit olmayan duĢ, gölgelik, 

soyunma kabini aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m'yi geçmeyen büfe ve 

kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahĢap iskeleler 

yapılabilir. 

(a) ve (b) bentlerinde sayılan yapı ve tesis alanlarında, bu kullanımların tamamlayıcısı 

niteliğinde ve yapılması zorunlu alt ve üst yapı tesisleri yapılabilir. Günübirlik turizm yapı ve 

tesisleri yapılamaz. 

 Yapılan düzenlemelere göre kıyılarda yapılan yapı ve tesisler, yapım amaçları dıĢında 

kullanılamazlar. 

Faaliyetleri gereği yukarıdaki bölümlerde ifade edilen bu tesisler kıyılarda yer 

aldığından, öncelikle kıyının ne olduğu ve mevzuattaki yerinin ele alınması anlaĢılması önem 

arz etmektedir. Yapılan tanımlamalardan da anlaĢılacağı üzere; balıkçı barınağı, balıkçı 
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limanı, barınma yeri, çekek yerleri, tekne imal yerleri, tersaneler, limanlar birbirinden farklı 

nitelikte ve tanımda kıyı yapılarıdır.  

Türkiye’deki limanların inĢası ise 04.02.1954 tarih ve  8625  sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6237 sayılı Limanlar ĠnĢaatı Hakkındaki Kanuna göre gerçekleĢtirilmektedir.  

Kanunun 1’nci maddesiyle; yurt kıyılarındaki Ģehir ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını 

karĢılamak üzere, iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar inĢaatı ile tesisat, teçhizat ve 

onarımlarının, buralarda ve kıyılarımızın icabeden mahallerinde tarama ameliyatının ve 

bunlara ait etüd ve projelerin yaptırılması ve bu iĢlere lüzumlu makine ve vasıta satın 

alınması, bakım ve onarımları ve buna müteferri depo ve atelyelerin kurulması ve 

iĢletilmesine Bayındırlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu belirtilmiĢ olup 

2’nci maddesiyle 2’nci maddede sayılan iĢlerin Bakanlar Kurulunca kararlaĢtırılacağı hususu 

belirtilmiĢtir. 

Yukarıda limanlar ve diğer kıyı yapıları ile ilgili tanımlardan baĢka KDV Kanunu 13/e 

bendi kapsamında değerlendirilecek olan liman kavramına iliĢkin 93 seri no’lu KDV Genel 

Tebliğinde Liman tanımı aĢağıdaki gibidir. 

-Liman; gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boĢaltma, bağlama ve 

beklemelerine elveriĢli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, 

destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz 

tesirlerinden korunmuĢ kıyı yapılarını (kruvaziyer limanlar ile yat limanları da bu kapsamda 

değerlendirilecektir), 

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde istisna kapsamında olduğu ifade edilen liman 

tanımı çerçevesinde  aĢağıda belirtilen limanların inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢi  

istisna konusuna girmektedir.  

-Deniz limanları,  

-Kruvaziyer (Organize turlar ile seyahat eden kiĢilerin taĢındığı yolcu gemileri) için 

yapılan limanlar 

-Yat limanları, 

Yat limanı, kanun maddesindeki liman kavramına girmekle birlikte tebliğde yapılan 

liman tanımına tam anlamıyla uymamaktadır. Çünkü yat limanlarında  yolcu indirip-bindirme, 

yükleme-boĢaltma iĢlemleri yapılmamaktadır. Bu çerçevede tebliğde yapılan liman tanımının 
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istisna hükümleri karĢısında kendi içinde tutarsız olduğu görülmekte olup bu tanımlamanın 

değiĢtirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca yukarıda da ifade edildiği üzere Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından 

düzenlenen 03.08.1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun 

Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yat limanı ile ilgili aĢağıdaki tanımlama yapılmıĢ olup bu 

tanımlamanın da dikkate alınmasında yarar vardır.  

Yat limanı; yatlara güvenli bir bağlama, her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına 

olanak sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, 

destek, bakım ve onarım hizmetleri sunan, rüzgar ve deniz tesislerinden korunmuĢ 

BaĢbakanlık Denizcilik MüsteĢarlığından "iĢletme belgesi" almıĢ, turizm belgeli kıyı 

yapılardır.  

KDV Kanunu 13/e bendine iliĢkin açıklamaların yer aldığı 93 seri no’lu KDV Kanunu 

Genel Tebliğinde belirtilen liman tanımı (kruvaziyer ve yat limanları tanımlama içerisinde 

sayılmıĢlardır) kapsamında yer almayan ve yukarıda sayılanlar dıĢında; 

-Balıkçı barınakları, 

-Balıkçı limanları,  

-Barınma yerleri   

-Çekek yerleri, 

-Ġskeleler,  

-Tersaneler, 

-Tekne imal yerleri, 

-Söküm tesisleri, 

93 seri no’lu KDV Genel Tebliği çerçevesinde liman tanımı içerisinde 

değerlendirilemeyeceği için söz konusu KDV istisnası kapsamına  girmemektedir. Ancak bu 

yapıların da istisna kapsamına yapılacak kanun değiĢikliği ile alınmasında veya tebliğ 

düzenlemesindeki tanımın bu unsurları da ihtiva edecek nitelikte geniĢletilmesinde 

denizciliğimizin geliĢimi adına mutlak ihtiyaç bulunmaktadır.  
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2.1.5.4.1.  KDV Kanunu 13/e bendi kapsamında tersane inĢaatlarının durumu 

 

Gemi bakım-onarım tesisleri için ithal edilen ekipmanlardaki gümrük vergisi haricinde 

herhangi bir devlet desteği bulunmamaktadır. Devlet destekleri gemi inĢaatında verildiği 

üzere gümrük muafiyeti ve KDV muafiyetinden oluĢmaktadır. Gemi inĢası piyasasında en 

önemli konulardan birisi teĢvikler ve devlet garantileridir. Devlet garantileri sonucunda 

alınacak kredilerin faizleri çok düĢük olmakta, bu sayede nakit çıkıĢının yükü azalmaktadır. 

Devlet teĢviklerinden kastedilen genel olarak, düĢük faizli, belli dönemi ödemesiz, uzun 

vadeli kredilerdir. Bunun dıĢında, belirli bir süre gelir vergisi muafiyeti, ucuz enerji kullanımı, 

ithal ekipman ve parçalarda vergi indirimi veya muafiyeti, nakdi ödeme, vb. devlet teĢvikleri 

de mevcuttur (CumhurbaĢkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 2008). 

KDV Kanunu Kanunun 13/e maddesinde, limanlara bağlantı sağlayan demiryolu 

hatları, limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen 

kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu iĢlere iliĢkin olarak 

yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu 

hüküm altına alınmıĢtır. 

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin 

1.3. “Limanlar ve Hava Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin 

Ġstisna” baĢlıklı bölümünde; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesine 5228 

sayılı Kanunla eklenen (e) bendi ile limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere (3946 sayılı Kanun 

kapsamında Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde yapan veya yaptıran mükellefler dahil) bu 

iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢlerinin  katma değer vergisinden 

istisna edilmiĢtir. Bu hükmün uygulanmasında 93 Seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliği’nin “Limanlar ve Hava Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin 

Ġstisna” baĢlıklı 1.3. bölümünde yer alan liman tanımı kapsamı aĢağıdaki gibidir.  

Liman; gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boĢaltma, bağlama ve 

beklemelerine elveriĢli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, 

destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz 

tesirlerinden korunmuĢ kıyı yapılarını (kruvaziyer limanlar ile yat limanları da bu kapsamda 

değerlendirilecektir), 
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Buna göre, istisnadan faydalanacak liman kavramı yük ve yolcu taĢımacılığı ile ilgili 

yapıları kavramakta olup, tersanecilik faaliyetinin yürütülmesi amacıyla kullanılacak olan 

liman benzeri yapılar istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla tersane 

alanının geniĢletilmesi için yapılacak iskele ve dolgu yapımı için mal ve hizmet alımları 

Kanun’un 13/e maddesi kapsamında limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi olarak değerlendirilemeyeceğinden istisna uygulanması mümkün 

bulunmamaktadır (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2008a). 

Nitekim Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından düzenlenen 03.08.1990 tarih ve 

20594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 

Yönetmelik’de tersane aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢtır.  

Tersane: Yük ve yolcu (ticari veya turistik amaçlı) gemileri ile teknelerin (ahĢap, 

polyester, fiberglas, çelik) inĢa, tadil, bakım ve onarımı için dalgakıranla durgun su temin 

edilmiĢ, yüzer havuzlu, teknik ve sosyal altyapısı, yönetim, bakım, onarım ve depolama 

birimleri de bulunan kıyı yapılardır.  

16.07.2004 tarihinde kabul edilen 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14’üncü maddesi 

gerekçesinde de belirtildiği üzere; ülkemizin coğrafî özellikleri nedeniyle büyük imkânlar 

vadeden deniz ve hava taĢımacılığından beklenen geliĢmenin sağlanabilmesi için limanlar ile 

hava meydanlarının sayı olarak artması ve kalite itibariyle uluslararası standartlara yaklaĢması 

önem taĢımaktadır. Bu husus göz önüne alınarak, KDV Kanunu 13’ncü maddesine eklenen 

(e) bendi ile yeni liman ve hava meydanları yapılmasını ve mevcutların standartlarının 

artırılmasını teĢvik amacıyla liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi iĢlerini kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan 

mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri katma değer vergisi yönünden tam istisna kapsamına 

alınmıĢtır.  

Ayrıca tersanede inĢa edilecek gemilerin donatım hizmetleri ile tersane inĢası için 

gerekli malzeme ve teçhizatların elleçlenmesi amacıyla tersanede faaliyet gösteren 

mükelleflerin ihtiyacına hizmet etmek üzere tersane projesi içinde liman inĢa edilmesi 

durumunda 93 seri no’lu KDV Kanunu Genel Tebliğinde tanımı yapılan liman kapsamına 

girmeyen ve deniz taĢımacılığına yönelik olarak inĢa edilmeyen, bu nedenle de üçüncü 

Ģahıslar adına faydalanması mümkün olmayan tersanenin tamamlayıcı parçası niteliğindeki 
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limanların kanunda ifade edilen nitelikteki liman kapsamında olmadığı düĢünülmekte olup bu 

nedenle de istisnadan yararlanması mümkün olamamaktadır.  

Kıyı yapılarına iliĢkin bütün tahsislerde kıyı yapısının kullanım amaçları ve 

fonksiyonları ile tahsis edilen yerin niteliği belirlenerek tahsis yapılmaktadır. Mükelleflerce 

liman istisnası kapsamında olduğu ifade edilerek yapılan inĢa, yenileme, geniĢletme iĢlerinde; 

bahsi geçen alanlar üzerinde tesis edilen irtifak hakkının veya verilen kullanma izninin 

konusunun ne olduğunun Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüklerince tespit edilmesi, 

mahallinde yapılacak tespit marifetiyle sözleĢmedeki kullanım ile fiili kullanımının birbiriyle 

örtüĢüp örtüĢmediğinin belirlenmesi ve sözleĢme hükümlerine aykırı kullanım var ise 

sözleĢmeye aykırılık hallerinde öngörülen sözleĢme içi yaptırım hükümlerinin uygulanması, 

eğer hak tesisinin kuruluĢ amacını aĢan yahut onlara mugayir, gelir getirici unsurların varlığı 

tespit edilirse bu kazanımlara yönelik olarak KDV Kanunu 13/e bendindeki istisnadan 

yararlandırılmaması hususu da yapılacak incelemelerde değerlendirilebilir.  

Liman-tersane veya diğer kıyı yapılarına iliĢkin ayrımlar bu tespit ile çok net Ģekilde 

ortaya konularak "münhasıran limancılık" hizmetlerinde kullanılıp kullanılmadığı veya istisna 

hükümlerinden faydalanılması adına liman dıĢındaki diğer kıyı yapılarından birisi olmasına 

rağmen, gerçek mahiyetin dıĢında istisna kapsamındaki liman mahiyetinde gösterilme amacını 

taĢıyıp taĢımadığının belirlenmesi gerekmektedir. Milli emlak mevzuatı kapsamında kıyı 

yapısının hangi kullanım amacına yönelik olduğu yapılan tahsisten net olarak 

anlaĢılabilecektir.  

Ayrıca KDV Kanunu 13/e bendi istisnasının sektörde diğer kıyı yapılarına iliĢkin 

iĢlerde de uygulanmak istenmesi nedeniyle mükellefler nezdinde istisnanın yanlıĢ 

uygulanmasından dolayı çeĢitli mali yaptırımların doğması mümkündür.  

93 Seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “Limanlar ve Hava 

Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin Ġstisna” baĢlıklı 1.3. 

bölümünde yer alan liman tanımı kapsamının sınırlı olması ve ulaĢtırma alanındaki diğer 

mevzuatlarda da tanımlanan liman kavramlarının ve denizciliğimizin diğer unsurlarını da 

içeren kıyı yapılarının bütününü de kapsamadığı için denizciliğimizin geliĢimi adına istisna 

hükmünden beklenen amaçların sağlanması adına kapsamının geniĢletilmesi gerekmektedir.  
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Denizciliğin ülkelerin geliĢimi için taĢıdığı önem nedeniyle; iĢletmeye açılacak yeni 

tersanelerin ve mütemmimlerin korunması ve geliĢtirilmesi ile ülke ekonomisine 

kazandırılması, ülkenin, bölgenin, ekonominin ve dıĢ ticaretin kazancı olacağı bilinmektedir.  

Bu nedenle ulaĢtırmaya iliĢkin hukuk düzeninde tanımlanan diğer liman tanımlarını da 

ihtiva edecek Ģekilde 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde tanımlanan liman tanımı 

geniĢletilmeli ve denizciliğimize iliĢkin tüm kıyı yapılarını içerisine alan bir istisna 

düzenlemesi ihdas edilmelidir.  

 

2.1.5.5.  93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki “gibi” ibaresinin hukuki sorunları 

 

93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde aĢağıdaki açıklamalar 

yapılmıĢtır. 

“Ancak, yukarıda sayılan faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf 

malzemesi, yedek parça, iĢ makinesi, enerji gibi mal alımları ile inĢaat taahhüt iĢleri istisna 

kapsamında değerlendirilecektir."  

“Gibi” ifadesinin vergi uygulamalarında kullanılması anlamsız olup hukuki olmayan 

yollara da neden olabilir. Özellikle Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 

son fıkrasında Maliye Bakanlığı’na tanımlama yapma yetkisi verilmiĢken bu ifadenin 

kullanılması gereksizdir (Canbek, 2005).  

Nitekim anayasamızın 73’ncü maddesinde; vergi, resim, harç ve benzeri malî 

yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiĢtirileceği veya kaldırılacağı ifade edilmiĢ olup 

vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle 

oranlarına iliĢkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aĢağı sınırlar içinde değiĢiklik 

yapmak yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilebileceği düzenlenmiĢtir. Ayrıca özellikle vergi 

kanunlarının ve bağlı diğer düzenlemelerin açık, anlaĢılabilir olması gerekmektedir. Aksi 

takdirde yine anayasamızın 73’ncü maddesinde ifade edilen maliye politikasının sosyal amacı 

olan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının sağlanması imkanı ortadan kalkabilecektir.  
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2.1.5.6.  Liman ve hava meydanlarında idari/ofis ve ana/yardımcı birimler 

 

Türkiye'nin uluslararası limanlarında ve hava limanında yer hizmeti verilen ve bu 

liman ve hava limanlarında yer alan idari ve teknik ofis binalarımızda yapılacak yenileme, 

revizyon ve özel maliyet mahiyetindeki iĢlemlerin 5228 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi 

Kanununun 13’üncü maddesine eklenen (e) bendi hükmü kapsamında istisna olup olmayacağı 

konusunda tereddütler yaĢanmaktadır. Nitekim bu tereddütlerin asıl nedeni liman ve hava 

meydanı tanımlamaları ile bu yerlerde faaliyet gösteren kuruluĢların görev tanımlamalarının 

ulaĢtırmacılığa iliĢkin hukuk düzeninde bir bütün olarak algılanmasına rağmen Maliye 

Bakanlığınca yapılan düzenlemelerde ise liman ve hava meydanına iliĢkin istisna 

düzenlemesini içeren tebliğle bu alanların sınırlandırılmasından kaynaklanmaktadır.  

Gelir Ġdaresince; KDV Kanunu 13/e bendindeki istisna, liman ve hava meydanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerine yönelik bulunmaktadır. Bu alanlarda yer hizmeti 

veren Ģirketlerin idari ve teknik ofis binalarında yapılacak yenileme, revizyon ve özel maliyet 

mahiyetindeki iĢlemlerin istisna kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı 

konusunda görüĢ belirtilmektedir (Gelirler Genel Müdürlüğü, 2004). 

KDV Kanunu 13/e bendine iliĢkin açıklamaların yer aldığı 93 seri no’lu KDV Genel 

Tebliğinde yapılan liman ve hava meydanı (alanı) tanımlamaları kapsamında; Katma Değer 

Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (e) bendi ile limanlar ve 

hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya 

yaptıran mükelleflere (3946 sayılı Kanun kapsamında Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde 

yapan veya yaptıran mükellefler dahil) bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat 

taahhüt iĢleri katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir.  

Ancak söz konusu tebliğde yapılan hava meydanı (alanı) tanımı aĢağıdaki gibidir;  

Karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve donatımlar dahil hava araçlarının 

kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmıĢ, hava araçlarının bakım ve diğer 

ihtiyaçlarının karĢılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elveriĢli tesisleri bulunan 

yerleri, 

Ġfade eder. 

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde yer alan yukarıdaki tanımdan da anlaĢılabileceği 

gibi hava meydanlarında yer hizmeti veren Ģirketlerin idari ve teknik ofis binalarında 
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yapılacak iĢlerin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Ancak hava 

alanlarının asli unsurunun yük ve yolcu olduğu hususu dikkate alındığında hava alanlarında 

yer hizmeti veren kuruluĢların da hava alanının asli unsuru olması nedeniyle bu kuruluĢların 

da istisnadan yararlanabilmesi temin edilmelidir. Hava alanlarının aynı zamanda lojistik 

hizmetler nedeniyle de bir bütün ifade edeceği hususunun göz ardı edilememesi ve bu konuda 

da düzenleme yapılarak hava alanları yer hizmet kuruluĢlarının inĢa iĢleri ile ilgili de istisna 

hükümlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.  

93 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile düzenlenen liman tanımı kapsamında da bu 

alanlarda yer hizmetleri verilen alanlara iliĢkin iĢleri değerlendirdiğimizde de; ilgili tebliğde 

yapılan liman tanımı aĢağıdaki gibidir.  

-Liman; gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boĢaltma, bağlama ve 

beklemelerine elveriĢli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, 

destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz 

tesirlerinden korunmuĢ kıyı yapılarını (kruvaziyer limanlar ile yat limanları da bu kapsamda 

değerlendirilecektir), 

Ġfade eder. 

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki liman tanımı içerisinde yer alan teknik ve 

sosyal altyapı tesisleri, yönetim ve destek, bakım-onarım ve depolama birimleri unsurları 

itibariyle de bu unsurların da limanlarda hizmet veren liman hizmet kuruluĢlarının 

faaliyetlerini ihtiva eden bölümler olduğundan bu bölümlere iliĢkin KDV Kanunu 13/e 

bendinde sayılan iĢlerin de istisna kapsamından faydalanması gerektiği düĢüncesindeyiz.  

Ancak tebliğde hava limanı yer hizmetleri bölümlerine iliĢkin istisna düzenlemesine benzer 

Ģekilde aykırı görüĢlerin de çıkması olasıdır. Bu nedenle de hava limanı ve liman yer 

hizmetlerine iliĢkin Ģirketlerin idari ve teknik ofis binalarında yapılacak yenileme, revizyon ve 

özel maliyet mahiyetindeki iĢlemlerin istisna kapsamına alınmasına iliĢkin düzenlenecek yeni 

bir tebliğle açıklamaların yapılmasında fayda vardır. Hava limanı ve limanların temel 

fonksiyonunun yük ve yolcu olduğu dikkate alındığında bu temel fonksiyonlara dönük hizmet 

veren kuruluĢların da liman ve hava meydanının asli unsurunu teĢkil etmesi nedeniyle 

istisnanın bütününden faydalanmasının KDV Kanunu 13/e bendinde yer alan istisna hükmü 

ve diğer düzenleyici iĢlemlerle temin edilmesinin faydalı olacağı düĢünülmektedir. 
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Ayrıca liman ve hava meydanı inĢa iĢinde limanda ve hava meydanında bulanan yolcu 

hizmetlerine dönük unsurlara iliĢkin demirbaĢ ve diğer donanımların istisna kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiğini düĢünmekteyiz (Yetkiner, 2006). Liman ve hava meydanının 

asli unsurlarının bir bütün halinde ele alınarak istisnanın kapsamının belirlenmesinde fayda 

vardır. Aksi takdirde liman ve hava meydanlarının bazı bölümlerinin istisna kapsamında bazı 

bölümlerinin de istisna dıĢında olduğuna iliĢkin belirlemeler yapmak mükellefler ve gelir 

idaresi arasında ihtilafların yaĢanmasına neden olacaktır.  

Bu nedenlerle hava limanı ve limanlara iliĢkin KDV 13/e bendinde sayılan istisnanın 

kapsamına yer hizmetlerine iliĢkin unsurların da eklenerek bu kapsamdaki satın alınan mal ve 

hizmetlerin liman ve hava meydanları yer hizmet ünitelerinin inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi faaliyetlerini de kapsamasının faydalı olacağı düĢünülmektedir.  

93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde liman ve hava meydanlarında 

yapılacak olan inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri ile ilgili olarak yapılacak iĢlerde istisnadan 

faydalanacak teslimlere iliĢkin açıklamalar yapılırken zımnen liman ve hava alanlarının asli 

ve fer’i unsurları yönüyle ayrımlar yapılarak liman ve hava limanlarının bütünü içerisinde 

sınırlamalara gidilmiĢtir. Konuyla ilgili olarak 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde aĢağıdaki 

açıklamalar yapılmıĢtır. 

“Bu istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyetlerinde kullanılması 

gerekmektedir. Bu nedenle mobilya, mefruĢat ve benzeri demirbaĢlar ile binek otomobili, 

insan taĢımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. Ġstisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek 

parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, 

onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek 

gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacaktır.” 

93 seri no’lu KDV Tebliğinde insan taĢımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç 

alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği ifade edilmiĢtir. Pek çok hava alanı ve 

limanlarda ana unsur insan hareketleri olmasına rağmen, istisnanın gerekçesinde ve metninde 

hava meydanları ve limanların inĢası ve modernleĢtirilmesi de amaçlanmıĢken insan unsuruna 
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hizmet vermeye dönük tebliğ düzenlemesiyle sınırlama yapılması anlamsız ve çeliĢiktir.
*
 

Ayrıca 93 seri no’lu KDV Tebliğinde ana hizmet birimlerine dönük yukarıda sayılan 

hizmetlerde istisna uygulanmayacağı ifade edilmiĢ ve bu ana hizmet birimlerinin neler olduğu 

da ifade edilmemiĢtir. Hava alanlarında ve limanlarda ana ve diğer hizmet birimleri 

birbirinden ayrılamaz durumdadır. Hava alanları ve limanların örgütlenme modelleri vergi 

mevzuatına dönük olmayıp ilgili ulaĢtırmaya iliĢkin mevzuatları gereğince düzenlenmektedir. 

Limanlar ve hava meydanları her unsuruyla bir bütün olup verilen hizmetlerin tamamı insan 

ve yük unsurlarına dönüktür. Bu hava limanlarının asli unsurudur. Bu durum nedeniyle gerek 

istisnanın amaçlarının yerine getirilememesi gerekse de mükelleflerce bu ayrıma tam olarak 

vakıf olunamayarak Gelir Ġdaresinin zımni görüĢ farklılıkları nedeniyle doğabilecek vergi 

ziyaı cezaları nedeniyle olumsuz durumlarla karĢılaĢılması olasıdır. Dolayısıyla yukarıdaki 

ifadelerimizle birlikte değerlendirildiğinde ana hizmet birimleri de diğer hizmet birimleri de 

temelde insana veya yüke dönüktür. Limanlarda ve hava alanlarında asli unsur insan olduğu 

için bu sınırlamanın yapılması mükellefler, Gelir Ġdaresi ile yargı mercileri arasında yeni 

ihtilafların, görüĢ ve algılayıĢ farklılarının ortaya çıkmasına neden olacaktır (Canbek, 2005). 

Bu konuda 25142 sayılı Resmi Gazete’de 19.06.2003 tarihinde yayımlanan 87 seri 

no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B bölümünde yapılan açıklamalar ile Gelir 

Ġdaresi nihayet KDV 13/b bendi ile ilgili olmak üzere; liman ve hava meydanlarında deniz ve 

hava taĢıma araçları için yapılan hizmetlere iliĢkin istisnada DanıĢtay’ın görüĢünü kabul 

etmiĢtir.  

87 seri no’lu tebliğin B bölümünde;  

“Ġstisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de 

dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir”  

ifadesi kullanılmıĢtır. 25216 sayılı Resmi Gazete’de 01.09.2003 tarihinde yayımlanan 

88 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği C bölümü ile Gelir Ġdaresi bu konuda oluĢan 

ihtilaflarda mahkemelerin galibiyetini nihayet kabul etmiĢtir. 88 seri no’lu Katma Değer 

Vergisi Genel Tebliği C bölümü aĢağıdaki gibidir.  

“87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümü ile Katma Değer 

Vergisi Kanununun 13/b maddesindeki istisna hükmünün yük ve yolcuya verilen tahmil, 

tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere araçların seyrüseferine iliĢkin olarak yapılan 

                                                 
* Yük taĢıyıcı unsurlara iliĢkin herhangi bir sınırlama yapılmamıĢtır. 
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her türlü hizmet için geçerli olacağı belirtilmiĢtir. Bu nedenle, daha önce yük ve yolcuya 

verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler için istisna uygulanmayacağı gerekçesiyle yapılan 

her türlü tarhiyata iliĢkin olarak ortaya çıkan ihtilaftan vazgeçilmesi, yaratılmıĢ ihtilaflarla 

ilgili olarak Bakanlığımız veya vergi daireleri aleyhine verilmiĢ yargı kararı bulunması 

halinde bu kararların bir üst mercide dava konusu yapılmaması uygun görülmüĢtür.” 

DanıĢtay tarafından liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlere iliĢkin KDV 13/b 

bendi ile ilgili yük, yolcu ve araç ayrımlarına iliĢkin ihtilaflardaki yargı kararlarında da genel 

itibariyle kanunun amacının yük ve yolcuya dönük faydalar sağlanması olduğu vurgusu 

yapılmıĢtır. Bu nedenle KDV 13/e bendinde de aynı değerlendirmeler yargı organlarınca 

yapılabilir. Dolayısıyla insan unsuru diğer istisna uygulamalarında da görüleceği üzere liman 

ve hava meydanlarında asli unsur olarak benimsenmiĢtir. Bu nedenle de 93 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliğindeki insan unsuruna dönük hizmet verilen araçların istisna 

kapsamı dıĢında olduğuna iliĢkin ifadenin kendi içinde ve Gelir Ġdaresinin konuya yaklaĢımı 

içerisinde de uygulamada ihtilaflı durumların ortaya çıkmasına neden olarak hatalı ve kanun 

gerekçesinden beklenen amaçları da sağlayamayacağı olumsuz sonuçlar vermesi 

muhtemeldir.  

 

2.1.5.7.  Liman ve hava meydanlarında akaryakıt pompa istasyonları inĢası 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13’üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla 

eklenen (e) bendinde limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi 

iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal 

teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme 

bağlanmıĢtır. 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Kanununun Genel Tebliğinin "1.3. Limanlar 

ve Hava Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin Ġstisna" baĢlıklı 

bölümünde konuya iliĢkin açıklamalar yapılmıĢtır. Söz konusu Genel Tebliğde, bu istisnanın 

uygulanmasında hava meydanının (alan), karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve 

donatımlar dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmıĢ, hava 

araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine 

elveriĢli tesisleri bulunan yerleri ifade edeceği belirtilmiĢtir. 



 69 

Bu nedenle mükelleflerce Havalimanı BaĢmüdürlüklerine yapılan Havalimanı 

Akaryakıt Pompa Ġstasyonu inĢaat iĢi, hava alanının yukarıda yapılan tanımı kapsamında hava 

araçlarının diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik bir inĢaat taahhüt iĢi niteliğinde 

olduğundan, Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin (e) bendi uyarınca katma 

değer vergisinden müstesna olacaktır (Gelirler Genel Müdürlüğü, 2005). 

Bu kapsamda limanlarda verilen akaryakıt pompa istasyonları inĢa iĢlerinin de Katma 

Değer Vergisi Kanunu 13/e bendi uyarınca istisnadan faydalanması gerekmektedir. Çünkü; 93 

Seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “Limanlar ve Hava Meydanlarının ĠnĢası, 

Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin Ġstisna” baĢlıklı 1.3. bölümünde yer alan liman 

tanımı kapsamı gereğince;  

Liman; gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boĢaltma, bağlama ve 

beklemelerine elveriĢli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, 

destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz 

tesirlerinden korunmuĢ kıyı yapılarını (kruvaziyer limanlar ile yat limanları da bu kapsamda 

değerlendirilecektir), 

Ġfade etmektedir.  

Bu nedenle liman tanımı kapsamı içerisinde teknik ve sosyal altyapı tesisleri ile destek 

birimleri bulunması gerekmektedir. Bu durumda da liman akaryakıt pompa istasyonu inĢa 

iĢleri de bu kapsamda olduğundan dolayı KDV Kanunu 13/e bendi kapsamında istisnadan 

faydalanabilecektir. Ancak tebliğde ifadesini bulan liman tanımı kapsamında limanı oluĢturan 

unsurların birebir ifade edilmemesi nedeniyle uygulamada birliğin sağlanması mümkün 

olamayabilecektir. Bu nedenle de uygulamada farklıkların doğması muhtemeldir. 
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2.1.5.8.  Liman sahası dıĢındaki geçici depolamalar için kullanılacak depolama 

tesisinin veya sundurmaların durumu 

 

Mevcut liman tesisi sahası içine depolama tesisi yapılması imkanının bulunmaması ve 

limana en yakın konumda bulunan bir alanın temin edilerek depolama tesisinin inĢa edilmesi 

ve sadece limanda elleçlenecek yükler için bu tesisin kullanılması durumunda istisna 

uygulanamayacaktır.  

Liman sahası dıĢında gemilerin hızlı tahliye olması, ithal malların stoklanması, 

korunması ve gümrük iĢlemlerini müteakip sevkinin sağlanması amacıyla yapılacak olan 

depolama tesisinin limanın yenilenmesi ve geniĢletilmesi kapsamında limanın mütemmim 

cüz'ü olarak değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte, depolama tesisinin sadece 

limancılık faaliyetlerinde kullanılacağına yönelik olarak Ģirketten bir taahhütname alınması 

halinde limancılık faaliyetleri açısından limanla ilgili bir tesis olarak değerlendirilemeyeceği 

de düĢünülmektedir.  

Dolayısıyla, liman sahası dıĢında geçici depolamalar için kullanılacak depolama 

tesisinin sadece limancılık faaliyetlerinde kullanılacağına yönelik olarak mükelleften alınacak 

bir taahhütnamenin, Kanunun 13/e maddesinde düzenlenen istisna uygulamasının tevsikinde 

geçerli bir belge olarak kabul edilmesi Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca uygun mütalaa 

edilmemektedir (Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2005b). 

Limanlarımız ve hava meydanlarımızın çevresel planları yapılırken söz konusu 

yerlerin hinterlandının da dikkate alınmasında ve uzun vadeli projelendirilmesinde fayda 

bulunmaktadır. Nitekim mevcut limanlarımızın önemli bir kısmının artık Ģehir içinde kaldığı 

veya limanın dıĢındaki alanların ise sanayi tesisleri tarafından kullanıldığı için zaman içinde 

liman alanının da yetersizliği nedeniyle limana ait bazı tesislerin liman alanlarının dıĢında 

inĢa edildiği ve gerçekte limanda verilmesi gereken bazı hizmetlerin limanın dıĢındaki 

alanlarda verilmesi Ģeklinde ihtiyaçların giderilmesi ve hizmetlerin sağlanması yoluna 

gidilebilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da limana iliĢkin hizmetlerin verildiği ve 

özünde liman fonksiyonuna iliĢkin unsurları barındıran ve bu nedenle de liman içerisinde inĢa 

edildiğinde, yenilendiğinde veya geniĢletildiğinde KDV Kanunu 13/e bendinde yer alan 

istisnadan faydalanacak olan tesisler limanın yetersizliği nedeniyle bu tesislerin liman sahası 
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dıĢında farklı bir yerde bulunması nedeniyle KDV 13/e bendinde sayılan istisnadan 

faydalanamamaktadır.  

Limanlarımızın planlarının geçmiĢte iyi yapılamaması nedeniyle mevcut 

limanlarımızın yer yönüyle oldukça sıkıĢık alanlarda hizmet verdiği gözlenebilmektedir. 

Limanlarımızdaki mevcut yer darlığı nedeniyle limanlarımız çağdaĢları gibi hizmet 

üretmemektedir. Bu nedenle de geçmiĢte plansız yapılan limanlarımızın durumu dikkate 

alınmak suretiyle liman sahası dıĢındaki depolama alanlarına iliĢkin inĢa, yenileme ve 

geniĢletme iĢlerinde KDV 13/e bendi istisnası kapsamına dahil edilmesinde fayda 

bulunmaktadır. Bu sayede mevcut durum da dikkate alınarak istisnanın amaçlarının yerine 

getirilebilmesi sağlanmıĢ olacaktır.  
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2.1.5.9.  Liman ve hava meydanı inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerinde mal 

ithalatları 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/e maddesinde “Limanlara bağlantı 

sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere 

bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri,” nin katma değer 

vergisinden istisna olduğu hükmü yer almaktadır. 

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 93 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 

“1.3- Limanlar ve Hava Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin 

Ġstisna” baĢlıklı bölümünde; 

“Bu istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyetlerinde kullanılması 

gerekmektedir. Bu nedenle mobilya, mefruĢat ve benzeri demirbaĢlar ile binek otomobili, 

insan taĢımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. Ġstisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek  

parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, 

onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek 

gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacaktır. 

Ancak, yukarıda sayılan faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf 

malzemesi, yedek parça, iĢ makinesi, enerji gibi mal alımları ile inĢaat taahhüt iĢleri istisna 

kapsamında değerlendirilecektir.” denilmektedir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ithalatlara iliĢkin istisna hükümleri 

“ithalat istisnası” baĢlıklı bölümünde 16’ncı maddesinde açıklanmıĢtır. Katma Değer Vergisi 

Kanununun 16/1-a bendine göre; Katma Değer Vergisi Kanununa göre teslimleri vergiden 

istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali vergiden müstesnadır. Bu nedenle KDV Kanununun 

13/e maddesine göre dahilde teslimleri KDV’den müstesna olan malların ithalatı da aynı 

Kanunun 16/1-a maddesi hükmüne göre KDV’den istisna olacaktır. 

Örneğin; yurtdıĢından sipariĢ edilen 8X8 Su, Köpük ve Kuru Kimyevi Toz sistemli 

çatı ve tampon monitörlü yangın söndürme aracı ile 8X8 su, köpük ve kuru kimyevi toz 

sistemli delme nozullu teleskopik bom ve tampon monitörlü yangın söndürme aracı, Katma 
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Değer Vergisi Kanununun 13/e maddesinde yer alan hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi 

ve geniĢletilmesi iĢleri kapsamında değerlendirilemeyeceği ve söz konusu araçların 

yurtdıĢından ithali aĢamasında  katma değer vergisi hesaplanması gerekmekte olduğu (Ankara 

Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2007) Gelir Ġdaresi tarafından ifade edilmektedir. 

Ancak burada da yukarıda ifade edilen araçların niteliği dikkate alındığında 

havalimanlarında ve limanlarda kullanıldığından ve liman-hava meydanı fonksiyonunun 

önemli bir unsuru olduklarından söz konusu araçların teslimlerinin de yapılacak düzenleme 

ile baĢta yurtiçi teslimleri olmak üzere beraberinde de ithalinin istisna kapsamına alınmasında 

fayda bulunmaktadır.  

 

2.1.5.9.  KDV 13/e bendi kapsamındaki iĢlerin yapımıyla ilgili satın alınan inĢaat 

makinelerinin ve bunların yedek parçalarının durumu 

 

Mükelleflerce iĢletme hakkının satın alındığı limanların yenilenmesi ve geniĢletilmesi 

kapsamında yükleme ve boĢaltma iĢleminin yapılabilmesi için alacakları makinelerin satın 

alınması durumunda bu makinelerin alımının da KDV Kanunu 13/e bendi kapsamında istisna 

olarak değerlendirilmesinde tereddütler doğabilmektedir. 

Konuya iliĢkin usul ve esaslar 93 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine 

göre; 

"Bu istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyetlerinde kullanılması 

gerekmektedir. Bu nedenle mobilya, mefruĢat ve benzeri demirbaĢlar ile binek otomobili, 

insan taĢımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. Ġstisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek 

parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, 

onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek 

gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacaktır.  

Ancak, yukarıda sayılan faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf 

malzemesi, yedek parça, iĢ makinesi, enerji gibi mal alımları ile inĢaat taahhüt iĢleri istisna 

kapsamında değerlendirilecektir.” 
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Konuya iliĢkin olmak üzere örneğin; Ģirketler tarafından satın alınacak olan "forklift" 

makinelerinin, limanın yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyetlerinde kullanılması halinde; 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13/e maddesine göre istisna tutulması mümkün 

bulunmaktadır. Ancak söz konusu makinelerin mevcut limanın yenilenmesi ve geniĢletilmesi 

çalıĢmalarının dıĢında, liman içinde değiĢik kiĢi ve kurumlar adına yapılan yükleme ve 

boĢaltma hizmetleri için kullanılması halinde satın alınacak "forklift" makinelerinin anılan 

kanun maddesi uyarınca vergiden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır (Ġzmir Vergi 

Dairesi BaĢkanlığı, 2005a). 

Ayrıca liman ve hava meydanlarının inĢa, yenileme ve geniĢletilmesine iliĢkin olarak 

satın alınan makinelerin yedek parçalarının, yakıtlarının, tadil, bakım ve onarım masraflarının 

da tebliğ düzenlemesi hükmünün mefhumu muhalifinden yararlanarak istisna kapsamında 

değerlendirilebileceğini düĢünmekteyiz. Çünkü tebliğde istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecek olan alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masraflarına 

istisna uygulanmayacağı hususu belirlenmiĢtir. 
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2.1.5.10.  KDV Kanunu 13/e bendi kapsamındaki hizmet bedelleri 

 

Limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerinin 

yüklenici firma tarafından alt firmalara yaptırılması halinde her bir safhada istisna 

uygulamasına iliĢkin tereddütler oluĢması üzerine 96 seri no’lu KDV Genel Tebliği 

yayımlanmıĢtır. Bu tebliğde bahsi geçen ve istisna kapsamında yer alan hizmet alımlarından 

kasıt Kanunun 13/e maddesi ve 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde kapsamı belirtilen inĢaat 

taahhüt iĢleridir.  

Örneğin; 

- Tank ilave edilmesine iliĢkin Erdemir’den alınan saçların nakliyesi iĢlemi mal alımı 

ve inĢaat taahhüt iĢi olmadığı, 

- Tesis güvenlik otomasyonu için bilgisayar, altyapı ve kurulum iĢinin 93 seri no’lu 

KDV Genel Tebliğinde kapsamı belirtilen limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi 

ve geniĢletilmesi faaliyetleri kapsamında değerlendirilemeyeceği, 

Bu nedenle de her iki iĢleminde Kanunun 13/e maddesi kapsamında KDV 

istisnasından faydalanması mümkün değildir (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 

2008a). 

KDV Kanunu 13/e bendi ile ilgili açıklamaların yer aldığı 93 ve  96 seri no’lu KDV 

Genel Tebliğlerinde liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi  iĢi ile 

ilgili olarak satın alınan hizmet bedellerinin de istisna kapsamına gireceği 

belirtilmiĢtir. Ancak tebliğde ifade edilen hizmetlerin istisna düzenlemesi kapsamında olduğu 

düzenlemiĢken kanunda hizmet bedellerinin istisna kapsamında olduğuna iliĢkin bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla tebliğ düzenlemesinde yer alan hizmet unsurlarına 

dönük istisna sadece tebliğ düzenlemesiyle tanınan bir istisna olup hukuk düzeni içerisinde 

tartıĢmalıdır.  

Anayasamızda Vergi Ödevi 73’üncü maddede açıklanmıĢtır. Anayasa hükmüne göre;  

“Herkes, kamu giderlerini karĢılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiĢtirilir veya 

kaldırılır. 
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Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına iliĢkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aĢağı sınırlar 

içinde değiĢiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.” 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda istisnaların sınırı 19’uncu maddede 

düzenlenmiĢtir. Bu hükme göre diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri Katma 

Değer Vergisi Kanunu bakımından geçersizdir. Katma Değer Vergisine iliĢkin istisna ve 

muafiyetler Katma Değer Vergisi Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunda değiĢiklik 

yapmak suretiyle düzenlenir. 

Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan vergi muaflık ve istisnaları ile bunların 

kanuniliği temelini anayasadan almaktadır. Katma Değer Vergisi Kanununda istisna veya 

muafiyet kapsamında sayılmayan teslimler veya hizmetlerin KDV açısından istisna 

kapsamında olduğundan bahisle idari nitelikteki düzenleyici iĢlem niteliğindeki genel 

tebliğlerle hizmet bedellerinin istisna kapsamına alınmıĢ olması yasal olmayacaktır.  

Anayasamızın 73’ncü maddesi ve istisnaların sınırını düzenleyen KDV Kanunu 

19’ncu maddesi gereğince KDV Kanunu 13/e bendi içeriğinde hizmet unsurlarına dönük bir 

düzenleme yer almaması nedeniyle, istisna düzenlemesine iliĢkin idari düzenleyici 

iĢlemlerden 93 ve 96 seri no’lu KDV Genel Tebliğleriyle belirlenen hizmetlerin istisna 

kapsamında olduğuna iliĢkin düzenlemenin hukuki sorunları olduğunu ve yasal dayanağının 

sağlam olmadığını düĢünmekteyiz. Dolayısıyla Katma Değer Vergisi Kanununda birebir 

istisna olarak sayılmayan teslim veya hizmetin tebliğ sirküler gibi idari iĢlemlerle Katma 

Değer Vergisi kapsamında istisna olması mümkün değildir.  

Oysa KDV Kanununun 13’ncü maddesine eklenen e bendinde; 

“Limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen 

kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve 

inĢaat taahhüt iĢleri,” denilmek suretiyle sadece mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢlerinin 

istisna kapsamında olacağı kanun koyucu tarafından belirtilmiĢtir.  

KDV Kanunu 13/e bendinde sayılan istisna mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢlerin 

dönük bir istisnadır. Bu nedenle de KDV Kanunu 13/e bendindeki mal teslimleri ve inĢaat 

taahhüt iĢleri ile ilgili hizmet verilmesi durumlarında KDV Kanunu 13/e bendi gereğince bu 

hizmetler de istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.  
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Dolayısıyla hizmet teslimleri  istisna kapsamına girmemektedir. Bu nedenle her türlü 

proje çizimi, mimarlık ve mühendislik hizmetleri,  çalıĢanlara yemek ve taĢıma vs. gibi 

hizmet teslimlerinin  KDV Kanunun 13/e bendinde ifade edilen istisna kapsamında 

değerlendirilmemesi gerektiğini düĢünmekteyiz. 93 ve 96 no’lu tebliğlerde liman ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi  iĢi ile ilgili olarak satın alınan   “hizmet” 

bedellerinin de  alt sınırlara uymak Ģartıyla istisna konusuna girdiği yönünde görüĢ 

bildirilmiĢtir. Oysa yukarıda belirtildiği üzere Kanun maddesinin lafzı oldukça açıktır.  

Dolayısıyla   söz konusu tebliğlerde de kanun maddesinde yapılan düzenlemeyi  aĢan 

bir açıklama yapıldığı kanaatindeyiz. Bu nedenle  93 ve 96 no’lu tebliğlerde  yer alan “hizmet 

teslimleri” ifadesinin ilgili metinden  çıkarılması veya  bu konuda yeni bir açıklamaya ile  

ileride  ortaya çıkabilecek yanlıĢ uygulamaların engellenmesi gerektiği düĢüncesindeyiz 

(Yetkiner, 2006). 

Ayrıca yapılacak düzenlemelerde makinelerin montajı gibi mal teslimlerine bağlı 

hizmetleri bir baĢka deyiĢle teslime bağlı hizmetlerin durumuna iliĢkin de tebliğ 

düzenlemeleriyle açıklama yapılmalı ve bu konuda netlik sağlanarak ihtilaflı durumların 

ortaya çıkmaması temin edilmelidir.  

Liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve modernizasyonu ile çağdaĢ bir 

yapıya kavuĢturulması amacını taĢıyan KDV Kanunu 13/e bendine hizmet ibaresinin de 

eklenmesi ile liman ve hava meydanlarına iliĢkin sayılan iĢlerin yapılmasında verilen 

hizmetlerin de istisna kapsamında değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmasında fayda 

bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak da tebliğ düzenlemesiyle istisna kapsamına alınan 

hizmetlere iliĢkin düzenlemenin kanuni olmadığına iliĢkin tereddütler giderilmiĢ olacak ve 

daha geniĢ bir istisna düzenlemesini içeren kanunun gerekçesinden beklenen amaçları deruhte 

edebilecektir.  
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2.1.5.10.1.  Liman sahasında vince verilen bakım-onarım hizmeti 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13/a maddesinde; faaliyetleri kısmen 

veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taĢıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların 

kiralanması veya çeĢitli Ģekillerde iĢletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava 

ve demiryolu taĢıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve 

inĢaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı 

Ģeklinde ortaya çıkan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir. 

Söz konusu istisnanın uygulamasına iliĢkin açıklamalar 48 ve 107 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıĢtır. 13.07.1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 48 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “A-1 Ġstisnanın 

Kapsamı” baĢlıklı bölümünde; 

“Ġstisnanın kapsamına; deniz taĢıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve 

demiryolu taĢıma araçları girmektedir.  

Bu araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanmaz. Ancak araçlarda hareket 

ettirici rol oynayan “ana motor”lar, aracın fonksiyonel bütünlüğünün zorunlu bir unsuru 

olmaları nedeniyle araçlardan ayrı mütalaa edilemeyeceğinden, istisna kapsamı içinde yer 

alacaktır.”  

Açıklamasına yer verilmiĢtir. 

Bakım ve onarımı yapılacak olan vincin deniz, hava, demiryolu taĢıma aracı 

olmadığından, söz konusu bakım ve onarım hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilmesi 

mümkün bulunmamaktadır (Bursa Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2008). 

Bu nedenle de limanlarda kullanılan vinçler KDV Kanunu 13/a bendi kapsamında 

deniz, hava ve demiryolu taĢıma araçları niteliğinde olmadığından bahisle bunlara yapılan 

hizmetlerin istisna olmadığı yönünde tereddüt bulunmamaktadır.  

Yukarıda yer alan açıklama gereğince konuya iliĢkin yaklaĢımın deniz, hava ve 

demiryolu taĢıma araçlarına iliĢkin KDV Kanunu 13/a bendi kapsamında değerlendirilmesi 

halinde KDV Kanunu 13/a bendi istisnası kapsamına liman sahasında vince verilen bakım ve 

onarım hizmetleri girmemektedir.  

Ancak aynı vince verilen bakım ve onarım hizmetinin KDV Kanunu 13/e bendinde 

belirtilen istisna kapsamında olup olmadığı hususunun da dikkate alınmasında fayda 
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bulunmaktadır. Vincin limanın inĢası, geniĢletilmesi, yenilenmesi kapsamında kullanılmak 

amacıyla satın alınması halinde 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere;  

istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerekmektedir. Ayrıca 93 

seri no’lu KDV Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere; istisnanın uygulanabilmesi için satın 

alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi 

faaliyetlerinin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf malzemesi, yedek parça, iĢ 

makinesi, enerji gibi mal alımları ile inĢaat taahhüt iĢleri istisna kapsamında 

değerlendirilecektir. 

Bu kapsamdaki vinçlere verilen bakım ve onarım hizmetlerini değerlendirdiğimizde 

ise; her ne kadar KDV Kanunu 13/e bendinde sadece mal teslimleri ile inĢaat taahhüt iĢlerinin 

istisna kapsamında olduğu belirtilmiĢ olup bu kapsamdaki hizmetlerin istisnadan 

faydalanabileceğine iliĢkin KDV Kanunu 13/e bendinde herhangi bir düzenleme yapılmamıĢ 

olmasına rağmen 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde istisnadan bazı hizmetlerin de 

faydalanabileceği hususu düzenlenmiĢtir. Bu nedenle de bazı hizmetlerin de istisna olduğunu 

düzenleyen 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki bu düzenlemenin kanuni olmadığını 

düĢünüyoruz. 

Ancak 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemeleri dikkate alırsak; bu 

istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyetlerinde kullanılmasının gerektiği belirtilmiĢtir.  

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde; “Bu nedenle mobilya, mefruĢat ve benzeri 

demirbaĢlar ile binek otomobili, insan taĢımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç 

alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ġstisna kapsamında 

değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları 

ile ana hizmet birimlerinin tadıl, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro 

malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna 

uygulanmayacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.  

93 seri no’lu Genel Tebliğin yukarıda yer verilen düzenlemenin ilgili yerinde “istisna 

kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve 

onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma 

giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik 
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hizmetlerinde istisna uygulanmayacaktır”  belirlemesinin mefhumu muhalifinden hareketle 

istisna kapsamında değerlendirilebilecek olan alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve 

onarım masraflarına da istisna kapsamında olması gerektiğini düĢünmekteyiz.  

Ayrıca tebliğ düzenlemesinde de yer aldığı üzere; “bu istisnanın uygulanabilmesi için 

satın alınan mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerekmektedir.” Dolayısıyla vince verilen bakım 

onarım hizmetinin de liman ve hava meydanının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyeti 

kapsamında olması halinde KDV 13/e bendi istisnasından faydalanabileceğini 

düĢünmekteyiz.  

KDV Kanunu 13/e bendine “hizmet” ibaresinin de eklenmesi ile liman ve hava 

meydanlarına iliĢkin sayılan iĢlerin yapılmasında verilen hizmetlerin de istisna kapsamında 

değerlendirilmesine iliĢkin düzenleme yapılmasında fayda bulunmaktadır. Bunun sonucu 

olarak da tebliğ düzenlemesiyle istisna kapsamına alınan hizmetlere iliĢkin düzenlemenin 

kanuni olmadığına iliĢkin tereddütler giderilmiĢ olacak ve daha geniĢ bir istisna hükmü haline 

gelerek kanunun gerekçesinden beklenen amaçları deruhte edebilecektir.  

Ayrıca gerekli olduğuna inandığımız baĢka bir düzenleme ile liman ve hava 

meydanlarında kullanılan esas maksadı yük ve araç unsurlarına hizmet vermek olan bütün 

araç ve donanımların liman ve hava meydanlarına iliĢkin istisna düzenlemelerinin yer aldığı 

KDV Kanunu 13/e bendi veya araçlara iliĢkin istisna düzenlemelerinin yer aldığı 13/a 

bentlerinden birisine eklenerek düzenlenmesi ve istisna kapsamının hava limanı ve 

limanlardaki tüm araç ve donanımları da kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesinde fayda olduğu 

düĢünülmektedir.  
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2.1.5.10.2.  Finansal kiralama yoluyla temin edilen makine-teçhizatlar 

 

 Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inĢası, 

yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel 

bütçeli idarelere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri KDV 

Kanunu 13/e bendine göre istisnadır. Söz konusu istisnanın uygulanmasına iliĢkin usul ve 

esaslar 93 ve 96 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. Buna göre, 

tek safhada uygulanacak olan istisnadan gerçek usulde KDV mükellefi olmaları Ģartıyla; inĢa, 

yenileme ve geniĢletme iĢlerini dıĢarıdan mal ve hizmet satın almak suretiyle kendi imkanları 

ile bizzat yapan veya kısmen veya tamamen yüklenicilere yaptıran kurum, kuruluĢ ve 

iĢletmeler faydalanabilecektir. Mükellef, iĢi yüklenicilere yaptırıyorsa yüklenicilerin 

düzenleyecekleri faturalarda da KDV hesaplanmayacak, ancak yüklenicilerin bu iĢle ilgili mal 

ve hizmet alıĢlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacaktır. Ayrıca, KDV 

oranları ile ilgili Kararları birleĢtiren ve 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 

sayılı Karar ile yapılan düzenlemeye göre; finansal kiralama iĢlemlerinde, iĢleme konu olan 

malın tabi olduğu KDV oranının uygulanacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

 Limanların yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran 

mükelleflere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri KDV'den 

istisna olmakla birlikte, limanların yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyetinde kullanılacak 

olan makine ve teçhizatın finansal kiralama yöntemi ile kiralanması, hizmet mahiyetinde bir 

iĢlem olduğundan ve yalnızca inĢaat taahhüt hizmetleri için istisna kapsamında iĢlem 

yapılabileceğinden, söz konusu makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla kiralanması 

neticesinde ödenecek kira bedellerinin KDV Kanununun 13/e maddesine göre KDV'den 

istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır. Ancak; finansal kiralama sözleĢmesinin 

sonunda, söz konusu makine ve teçhizatın limanların yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini 

fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere teslimi, KDV mevzuatında bu istisna 

uygulamasına iliĢkin olarak belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde KDV'den istisna 

tutulabilecektir (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2009a). 
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2.1.5.10.3.  Yat Limanı için peyzaj uygulama hizmeti 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13’ncü maddesinin 5538 sayılı Kanununla değiĢen 

(e) bendinde, limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile 

genel bütçeli idarelere bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ile inĢaat taahhüt iĢleri 

KDV’den istisna edilmiĢtir. Konuya iliĢkin uygulamanın usul ve esasların belirlendiği 93 Seri 

Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ''1.3. Limanlar ve Hava Meydanlarının 

ĠnĢası, Yenilenmesi, ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin Ġstisna'' baĢlıklı bölümünde, bu istisnanın 

uygulanabilmesi için satın alman mal ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inĢası, 

yenilenmesi ve geniĢletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerektiği, bu faaliyetlerin icrası ile 

ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf malzemesi, yedek parça, iĢ makinesi ve enerji gibi mal 

alımları ile inĢaat taahhüt iĢlerinin istisna kapsamında değerlendirileceği belirtilmiĢtir. Bu 

nedenle de yat limanı inĢaatlarında peyzaj uygulama hizmeti verilmesi KDV Kanunun 13/e 

maddesinde yer alan limanların inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi hükmü kapsamında 

değerlendirilmediğinden vergiye tabi bulunmadığı ifade edilmektedir (Ġzmir Vergi Dairesi 

BaĢkanlığı, 2007a). 

Ancak peyzaj hizmetinin limanların inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi kapsamında 

olmaması anlamlı değildir. Niteliği itibariyle limanlarda yapılan peyzaj hizmetleri de 

yenilemeyi ifade etmekte olup, kanun maddesinde ifade edilmekte olan yenileme ibaresi 

kapsamında peyzaj hizmetlerinin de kapsama alınmasında fayda bulunmaktadır.  
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2.1.5.11.   KDV 13/e istisnasında inĢaat taahhüt iĢlerinde hak ediĢler KDV hesabı 

 

Mükelleflerce KDV Kanunu 13/e bendi kapsamında müteahhitliği üstlenilen liman ve 

hava meydanı inĢaatları nedeniyle inĢaat tamamlanmadan yapılacak kısım kısım hak ediĢlerde 

KDV uygulaması hakkında tereddütler doğabilmektedir.  

KDV Kanunu 32’nci maddesi gereğince; Kanunun 11, 13, 14, 15’inci maddeleri 

uyarınca vergiden istisna edilmiĢ bulunan iĢlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda 

gösterilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi iĢlemleri üzerinden hesaplanacak KDV'sinden 

indirileceği; vergiye tabi iĢlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek 

vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV'nin bu iĢlemleri yapanlara iade olunacağı 

hükmü düzenlenmiĢtir. 

Öte yandan, KDV Kanunu 10/c maddesine, göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet 

yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi 

veya bir kısım hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olay meydana gelmekte; iĢlemin 

vergiden müstesna olması halinde iade hakkı da her bir kısım hizmetin ifa edildiği anda 

doğmaktadır.  

Bu çerçevede, KDV istisnası kapsamında gerçekleĢtirilecek inĢaat taahhüt iĢiyle ilgili 

olarak hak ediĢlere göre düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanmaması; hak ediĢ döneminde 

fiilen yapılan inĢaat taahhüt hizmetlerinin bünyesine giren KDV'nin indirim konusu yapılması 

ve indirilemeyen kısmın kalması halinde aynı dönemde iadesinin talep edilmesi mümkündür 

(Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2007c). 
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2.1.5.12.  Liman ve hava meydanı inĢaat iĢlerinde taĢeronların durumu 

 

2.1.5.12.1.  TaĢeronların istisna kapsamındaki durumu 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (e) 

bendi ile limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen 

kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere (3946 sayılı Kanun kapsamında Yap-ĠĢlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde yapan veya yaptıran mükellefler dahil) bu iĢlere iliĢkin olarak yapılan 

mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir. 

 93 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Limanlar ve Hava 

Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin Ġstisna baĢlıklı (1.3) 

bölümünde; 5228 sayılı Kanunla getirilen istisna hükmü uyarınca, liman ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya 

baĢkasına yaptıran mükellefler, bu düzenleme kapsamında iĢlemleriyle ilgili olarak bağlı 

bulundukları vergi dairesine baĢvurarak istisna belgeleri almaları gerekmekte olduğu 

belirtilmiĢtir.  

Bu nedenle, hava alanı inĢası ve yenilemesi iĢini yaptıran mükelleflerin bağlı 

bulunduğu vergi dairesine baĢvurarak istisna belgesi alması gerektiğini ve bu istisnadan 

sadece ilk aĢamada Ģirkete mal teslimi ve hizmet ifasında bulunanların faydalanacağını, 

taĢeron olarak ifa edilen mal teslimi ve inĢaat taahhüt iĢlerinin istisna kapsamında yer 

almadığı belirtilmiĢtir. 

Dolayısıyla mükelleflerce taĢeron olarak yapılacak mal teslimi ve inĢaat taahhüt 

iĢlerinin bu istisnadan faydalanması mümkün bulunmamaktadır (Gaziantep Defterdarlığı 

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü’nün B.07.4.DEF.0.27.11/04-515-105 sayılı muktezası) 

96 seri no’lu KDV Genel Tebliğinin “Ġstisnanın Muhatabı” baĢlıklı 3.1. bölümünde, 

tek safhada uygulanacak istisnadan, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları 

Ģartıyla, inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢlerini dıĢarıdan mal ve hizmet satın almak suretiyle 

kendi imkanları ile bizzat yapan veya kısmen veya tamamen yüklenicilere yaptıran kurum, 

kuruluĢ ve iĢletmelerin yararlanabileceği belirtilmiĢtir.  

Mükellefin iĢi bizzat yapması durumunda bu iĢe iliĢkin mal ve hizmet alımlarında 93 

seri no’lu KDV Genel Tebliğlerindeki düzenlemeler dikkate alınmak üzere istisnadan 
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faydalanabileceklerdir. Ancak bu kapsamdaki mal ve hizmetleri mükellefe temin edenlerin 

alıĢlarında ise KDV uygulanacaktır.  

KDV Kanunu 13/e kapsamındaki iĢlerin yüklenicilere yaptırılması halinde, 

yükleniciler bu iĢlere iliĢkin mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanmayacak ve genel 

hükümler geçerli olacaktır. Bu nedenle de alt yüklenici olan firmaların bu iĢlere iliĢkin mal ve 

hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisi uygulanacak ve 

yüklenilen bu vergiler indirim konusu yapılacaktır. Bu vergilerden indirim konusu 

yapılamayanların ise iadesi mümkün olamayacaktır.  

 

2.1.5.12.2.  TaĢeronlara yaptırılan iĢlerde tevkifat zorunluluğu 

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/e maddesinde limanlar ve hava 

meydanlarının inĢası ve yenilenmesi iĢinin katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir. Aynı 

Kanunun 9’uncu maddesi gereğince yayımlanan 91 Seri No’lu KDV Genel Tebliğine göre bir 

kısım kurum ve kuruluĢlarca alınan inĢaat taahhüt iĢleri ve hizmet alımlarına ait katma değer 

vergisinin tevkifata tabi tutulması zorunluluğu bulunmaktadır.  

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde gerekli görülen 

hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi iĢlemlere taraf olanları 

verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiĢtir. 

Maliye Bakanlığına verilen bu yetkiye istinaden yayımlanan 91 seri no’lu Katma Değer 

Vergisi Genel Tebliğinin “Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak KuruluĢlar” baĢlıklı 

A/2 maddesinde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluĢlar sayılıp, 3’üncü 

maddesinde de tevkifat uygulanacak iĢlemler açıklanmıĢtır. Tebliğin A/2 bölümünde tevkifat 

yapacak kuruluĢlar arasında mükellefler sayılmamıĢ olmakla birlikte aynı tebliğin “Tevkifata 

Tabii Tutulacak ĠĢlerin Kapsamı” baĢlıklı 5’nci maddesinin a) fıkrasının üçüncü bendinde 

“Bu Tebliğin yayımını izleyen ay baĢından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya 

kısmen alt yüklenicilere (taĢeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiĢ ve devredilecek 

yapım iĢlerinde, iĢi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer 

vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüĢtür.” 

Hükmüne yer verilmiĢtir. 
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Örneğin; hava limanı yenilenmesi iĢinin Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi tarafından 

bir baĢka Ģirkete ihale edildiğini, bu Ģirket tarafından da bir baĢka Ģirkete düzenlenen 

sözleĢmeyle taĢeronluk hizmeti verilmesi durumunda, taĢeronluk sözleĢmesi kapsamında 

devredilen yapım iĢlerine iliĢkin katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağına 

iliĢkin örnek olayımız üzerinden açıklamalarımız aĢağıda yer almaktadır. 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13/e maddesi istisnasından madde kapsamındaki 

iĢlerin sadece fiilen yapan veya yaptıranlar yararlanacağından bir Ģirketin baĢka bir Ģirkete 

verdiği söz konusu taĢeronluk hizmeti katma değer vergisine tabii olacaktır. 

91 seri no’lu KDV Genel Tebliğinin “Tevkifata Tabi Tutulan ĠĢlemlerin Kapsamı” 

baĢlıklı bölümünde yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere 

(taĢeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiĢ ve devredilecek yapım iĢlerinde iĢi 

devreden her yüklenici kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisinden tevkifat 

yapılacağı uygun görüldüğünden taĢeronluk sözleĢmesi kapsamında gerçekleĢtirilen yapım 

iĢlerinin katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir (Gaziantep Vergi 

Dairesi BaĢkanlığı Vergi Uygulama Müdürlüğü’nün 12.06.2006 tarih ve 

B.07.1.GĠB.4.27.15.01/06-515-98/ sayılı muktezası) Dolayısıyla KDV Kanunu 13/e bendi 

kapsamında liman ve hava meydanı inĢa iĢlerinin alt taĢeronlarca yapılması durumunda KDV 

tevkifatı yapılması gerekmektedir.  
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2.1.5.13.  KDV 13/e istisnasında iĢe baĢlama ve istisnadan yararlanma tarihleri 

 

19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “1.6. Devam Etmekte Olan ĠĢlerde Ġstisna Uygulaması” 

bölümünde; liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesine iliĢkin 

istisna kapsamına giren iĢlemlerin istisna hükmünün yürürlüğünden önce baĢlaması ve/veya 

sözleĢmeye bağlanması istisnanın uygulamasına engel teĢkil etmeyeceği belirtilmiĢtir.  

Bu nedenle istisna hükmünün yürürlük tarihinden sonra yapılan teslim veya hizmet 

ifaları için istisna kapsamında iĢlem yapılabilecektir. Ancak bu teslim ve hizmet ifaları için 

yüklenilen katma değer vergilerinin mükelleflere iade edilebilmesi için önceki dönemlerde 

indirim yoluyla telafi edilememiĢ olması gerekmektedir.  

ĠĢlemlerin, istisna hükmünün yürürlüğünden önce gerçekleĢen kısmına ise istisnanın 

uygulanmayacağı tabiidir. Bu nedenle istisnanın yürürlük tarihi olan 01.08.2004 tarihinden 

önce gerçekleĢen iĢlemlere istisna uygulanmayacaktır.  

Katma Değer Vergisi Kanunu 13/e bendi kapsamında yapılan iĢin anılan bendin 

yürürlük tarihi olan 01.08.2004 ile 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 

yayımlandığı 19.01.2005 tarihleri arasında baĢlaması veya baĢlayıp bitmesi durumunda, 

Tebliğ ekindeki 3 no’lu belgenin mükellef baĢvurusu üzerine ilgili vergi dairesi tarafından 

geriye dönük olarak düzenlenmesine engel teĢkil etmeyecektir (Gelirler Genel Müdürlüğü, 

2005). Dolayısıyla Katma Değer Vergisi Kanunu 13/e bendinin yürürlük tarihinden itibaren 

KDV Kanunu 13/e bendindeki istisna hükmünden, tebliğde belirtilen Ģekil Ģartları yerine 

getirilmek suretiyle yararlanılabilecektir. Bu nedenle de kanun ile tebliğ yürürlük tarihleri 

arasında yapılan iĢler istisna kapsamında değerlendirilecektir.  
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2.1.5.14.  Liman ve hava meydanı inĢaat iĢlerinde istisna belgesinin Ģartları 

taĢımaması veya kötüye kullanılmasında sorumluluk 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13/e maddesinde, limanlara bağlantı sağlayan 

demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi 

iĢlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu iĢlere 

iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢlerinin katma değer vergisinden istisna 

olduğu hüküm altına alınmıĢtır. 

19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliği ile 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 96 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanunu 13/e bendinde ifade edilen liman ve hava meydanları inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi ile ilgili Katma Değer Vergisi uygulamasında tereddütlerin ortaya çıkmasına 

neden olan diğer hususlarla ilgili olarak düzenleme ve açıklamalar yapılmıĢtır.  

Ancak uygulamada ortaya çıkan ve bazı durumlarda da uygulamada ortaya çıkan 

sorunlara iliĢkin yeterli düzenlemelerin bulunmaması nedeniyle bazı mükelleflerce haksız 

olduğunu düĢündüğümüz mağduriyetlerin ve istismarların yaĢandığı görülmektedir. Bu 

kapsamda KDV Kanunu 13/e bendi kapsamındaki istisna belgesinin Ģartları taĢımaması veya 

kötüye kullanılmasında ziyaa uğratılan vergilerden doğan sorumluluk düzenlemelerine veya 

diğer bir ifadeyle bu konuda diğer istisna hükümlerine benzer bir düzenleme olmaması 

nedeniyle oluĢan sorumluluğa iliĢkin açıklamalarımız aĢağıdaki bölümlerde yer almaktadır.  
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2.1.5.14.1.  KDV Kanunu 13/e istisnasından faydalanmak için vergi dairesinden 

alınacak istisna belgesine iliĢkin düzenlemeler 

 

93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “1.Katma Değer Vergisi 

Kanununun 13’üncü Maddesi Kapsamındaki Ġstisnalara ĠliĢkin Düzenleme ve Açıklamalar” 

bölümünde yapılan düzenleme gereğince; liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya baĢkasına yaptıran mükellefler, bu düzenleme 

kapsamında iĢlemlerinin olduğundan bahisle bağlı bulundukları vergi dairesine baĢvurarak 93 

seri no’lu KDV Genel Tebliği Ek:3'te yer alan belgeyi alacaklardır. Bu belge mükellefin bağlı 

olduğu vergi dairesi müdürü tarafından imzalanıp, mühürlenecektir. Ġstisna kapsamındaki 

iĢlemin belgede öngörülen tarihe kadar bitirilememesi halinde mükellef süre uzatımına iliĢkin 

belgelerle birlikte müracaat edecek ve vergi dairesince kendisine yeni bir belge verilecektir. 

Liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini kendisi yapan 

mükellefler, bu iĢlerin yapımı esnasında kullanacakları mal alımlarında, yaptıran mükellefler 

ise inĢaat taahhüt iĢlerinde vergi dairesinden temin ettikleri istisna belgesinin iĢletme 

yetkililerince mühür (kaĢe) ve imza tatbik edilerek onaylanmıĢ bir örneğini 

satıcılara/yüklenicilere vereceklerdir. Satıcılar/yükleniciler yaptıkları teslim ve hizmet 

ifalarına iliĢkin faturada Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince 

saklamak zorunda oldukları bu belgeye dayanarak, 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) 

bölümündeki açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle katma değer vergisi 

hesaplamayacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

2.1.5.14.2.  Ġstisna belgesinin kötüye kullanılması veya yapılan iĢin Ģartları 

taĢımamasında, satıcıların belge iptalinde sorumluluk 

 

KDV Kanunu 13/e bendinde yer alan istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal 

ve hizmetlerin liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi 

faaliyetlerinde kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle mobilya, mefruĢat ve benzeri 

demirbaĢlar ile binek otomobili, insan taĢımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç 

alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ġstisna kapsamında 

değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları 

ile ana hizmet birimlerinin tadıl, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro 

malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna 

uygulanmayacaktır. 

5228 sayılı Kanunla getirilen istisna hükmü uyarınca, liman ve hava meydanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen kendisi yapan veya baĢkasına yaptıran 

mükellefler, bu düzenleme kapsamında iĢlemleriyle ilgili olarak bağlı bulundukları vergi 

dairesine baĢvurarak istisna belgeleri almaları gerekmektedir. Bu nedenle yüklenici firma 

adına düzenlenen istisna belgesinin iptal edilmesi veya alınmamıĢ olması halinde katma değer 

vergisi istisna belgesi olmayan Ģirkete yapılacak teslimlerde katma değer vergisi istisnası 

uygulanması mümkün değildir (Gaziantep Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir 

Müdürlüğü’nün B.07.4.DEF.0.27.11/05-515-80 sayılı muktezası). 

Örneğin; “demir yolu hattı yapım iĢleri, iĢletmeciliği, bakım ve onarımı” iĢinden 

dolayı “KDV Ġstisnası” belgesi verilmesi halinde söz konusu istisna hükmü kapsamında vergi 

dairesine müracaat ederek alınan istisna belgesinde belirtilen faaliyetiyle ilgili yaptırılacak 

inĢaat taahhüt iĢlerinin katma değer vergisinden istisna tutulması mümkündür. Ancak söz 

konusu istisna belgesinde belirtilen faaliyet kapsamında olmayan herhangi bir iĢ yaptırılması 

durumunda ise katma değer vergisiyle ilgili istisna hükmü uygulanmayacaktır (Ġzmir Vergi 

Dairesi BaĢkanlığı, 2006d).  

Örneğin; tersanecilik faaliyetinin yürütülebilmesi için kullanılan liman benzeri yapılar 

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde yer verilen liman tanımına girmemektedir. Ġstisnadan 

yararlanabilecek limanlar yük ve yolcu taĢımacılığına dönük yapıları ifade etmektedir. Bu 

nedenle de tersanecilik faaliyetinin yürütülebilmesi için kullanılan liman benzeri yapılar 
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istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla tersane ve mütemmim cüzlerinin 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢinin KDV Kanunu 13/e maddesi kapsamındaki istisna 

hükümlerinden faydalanması mümkün değildir.  

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde liman tanımı çerçevesinde  deniz limanları, 

kruvaziyer ve yat limanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢi  istisna konusuna 

girmektedir. Bunların dıĢındaki yapılardan örneğin; balıkçı barınakları, balıkçı limanları, 

barınma yerleri,  çekek yerleri, iskeleler,  tersaneler, söküm tesisleri ile ilgili inĢa, yenileme ve 

geniĢletme iĢleri KDV Kanunu 13/e bendi istisnası kapsamına girmemektedir.  

Yine liman ve havaalanlarının idari veya ofis binaları inĢaatları tebliğ hükmü 

nedeniyle istisnadan faydalanamamaktadır.  

KDV Kanunu 13/e bendi kapsamındaki istisna ile ilgili yüklenici firma adına 

düzenlenen istisna belgesinin iptal edilmesi veya yapılan iĢin istisna hükümleri kapsamında 

olmaması nedeniyle yapılacak teslimlerde katma değer vergisi istisnası uygulanması mümkün 

değildir.  

Ancak istisna belgesine sahip mükelleflerce istisna Ģartlarını taĢımadığı gerekçesiyle 

iptal edilen istisna belgesinin istisnanın iptali nedeniyle; 

1-Vergi dairesine teslim edilmeyerek alt firmalardan KDV’siz alıĢlarda bulunulması,  

2-Ġstisna belgesinin alındığı tarih ile iptal edildiği tarih arasındaki yapmıĢ olduğu 

KDV’siz alıĢları, 

Nedeniyle istisna belgesi sahibi mükellefin istisna belgesini ibraz ederek yapmıĢ 

olduğu alıĢlarda ziyaa uğrayan KDV’lerin kimden ve ne Ģekilde tahsil edileceği konusunda 

KDV Kanunundaki diğer istisna düzenlemelerinin aksine (KDV Kanunu 13/a bendi 

istisnasına iliĢkin 48 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde olduğu gibi) herhangi bir özel 

düzenleme yapılmamıĢtır. Bu nedenle de istisnasının uygulanmasında yaĢanan sorunlar, 

istismarlar, mağduriyetler ve tereddütler bulunmaktadır.  

Nitekim KDV Kanunu 13/a bendine iliĢkin düzenlemelerin yer aldığı 13.07.1995 tarih 

ve 22342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 48 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nin müteselsil 

sorumluluk baĢlıklı bölümünde; araçlara iliĢkin istisna kapsamında iĢlem yapılabilmesi için, 

istisna uygulanabileceğini belirten vergi dairelerinden alınan bir yazının, teslim veya hizmeti 

yapacak olan mükellefe ibraz edilmesi gerektiği, mükelleflerin bu belge olmadan istisna 

uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve 
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faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan 

alıcının da müteselsilen sorumlu olacağı hususu düzenlenmiĢtir. Kendisine, teslim veya 

hizmetin istisna kapsamına girdiğini belirten vergi dairesi yazısı ibraz edilen mükellefler, 

baĢka bir Ģart aramadan istisna kapsamında iĢlem yapacaktır. Daha sonra iĢlemin, istisna için 

bu Tebliğ'de açıklanan Ģartları baĢtan taĢımadığı ya da Ģartların daha sonra ihlal edildiğinin 

tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna 

kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacaktır. Dolayısıyla KDV Kanunu 13/a 

bendine iliĢkin düzenlemeleri içeren 48 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde istisna 

uygulamasına iliĢkin sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle KDV Kanunu 13/a bendi istisnası 

kapsamı dıĢında bir durumun tespiti halinde veya bu durumun sonradan ortaya çıkması 

halinde ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan istisna kapsamında belge 

ibraz ederek alıĢ yapan firmanın sorumlu olacağı, istisna belgesine istinaden KDV’siz satıĢ 

yapan mükelleflerin ise sorumlu tutulmayacağı hususu düzenlenmiĢtir.   

KDV Kanunu 13/e bendinde yer alan istisna Ģartlarını taĢımayan iĢler yapılması ve söz 

konusu istisna belgesinin iptal edilmesi veya iptal edilmesine rağmen kullanılmaya devam 

edilmesi hallerinde 48 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde olduğu gibi istisna hükümlerinden 

faydalananların sorumluluğuna iliĢkin düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle de söz 

konusu teslimleri vergi dairesinden alınan istisna belgesine istinaden yapan alt firmalardan 

ziyaa uğratılan vergiler talep edilmektedir. Oysa kanunun ruhuna da uygun olarak 48 seri 

no’lu tebliğde belirtilen sorumluluk hükümlerinin KDV Kanunu 13/e kapsamındaki istisna 

düzenlemeleri için de düzenlenmesinde fayda vardır. Bunun olmaması durumunda vergi 

dairesinden alınan istisna belgesi kendilerine ibraz edilen mükellefler sorumlu tutulmakta 

ancak bu durum ise hakkaniyetle bağdaĢmamaktadır.  

3065 sayılı KDV Kanununun 13/e bendine iliĢkin usul ve esasların düzenlendiği 93 

seri no’lu KDV Genel Tebliğinde, istisna kapsamında olmadığı halde KDV tahsil edilmeden 

yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ziyaa uğratılan KDV’nin istisna kapsamında veya 

istisna kapsamında olduğunu sanarak kendisine vergi dairesince düzenlenen belge ibraz 

edildiği için KDV’siz olarak mal ve hizmet satan mükelleflerden aranması gerekmektedir.  

Ancak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 369’ncu maddesinde düzenlenen yanılma 

hallerinde vergi cezası kesilmemesi gerektiği belirtilmiĢtir. Bu hükme göre; yetkili 
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makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlıĢ izahat vermiĢ olmaları hali yanılma olarak 

nitelendirilmiĢ ve bu halde vergi cezası kesilmeyeceği belirtilmiĢtir.  

Dolayısıyla vergi dairelerince KDV Kanunu 13/e bendi kapsamında olduğu 

değerlendirilen ve vergi dairesince düzenlenen istisna belgelerinin iptal edilmesi hallerinde 

KDV’siz olarak alınan mal ve hizmetler nedeniyle doğan vergiler yönüyle Vergi Usul 

Kanununun 369’ncu maddesi kapsamında değerlendirilerek, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın bu vergilerin mal ve hizmet satan mükelleflerden Vergi Usul Kanununun 

112’nci maddesinde düzenlenen gecikme faizi ile birlikte alınması gerekmektedir.  

Bu durumun vergi kanunları açısından vergi dairesince iptal edildiği belirtilen istisna 

belgesini alt firmalara ibraz edilerek mal ve hizmet alınması durumu için de geçerliliği 

tartıĢma konusudur. Bu kapsamdaki mal ve hizmet satan firmalardan vergi ziyaı cezası ile 

birlikte söz konusu KDV’ler aranılmaktadır. Nitekim bu konuda iyi niyetli mükellefleri 

korumak adına acil düzenleme yapılması gerekmektedir.  
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2.1.5.14.3.  Ġstisna belgesini kötüye kullanan ve Ģartları taĢımayan nitelikte iĢ 

yapan mükellefin durumu 

 

Liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen 

kendisi yapan veya baĢkasına yaptıran mükellefler, bu düzenleme kapsamında iĢlemlerinin 

olduğundan bahisle bağlı bulundukları vergi dairesine baĢvurarak almıĢ oldukları istisna 

belgesine istinaden kendilerine yapılan mal teslimleri nedeniyle KDV ödemeyeceklerdir. 

Ancak söz konusu iĢin KDV Kanunu 13/e bendi düzenlemeleri kapsamında istisna 

olmadığının tespiti halinde ise bu nitelikteki mükelleflerin herhangi bir mağduriyetleri 

olmamaktadır. Ayrıca bazı mükelleflerce söz konusu belgenin vergi dairesince iptal 

edilmesine rağmen bu belgeye istinaden KDV ödemeksizin mal alımları yapmaları 

durumunda da herhangi bir mağduriyetleri söz konusu olmamaktadır.  

Nitekim KDV Kanunu 8’nci maddesine göre Katma Değer Vergisinin mükellefi mal 

teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu iĢleri yapanlar olarak belirlendiğinden dolayı istisna 

belgesine istinaden KDV’siz olarak mal tesliminde bulunanlardan bu verginin mükellefi 

olmalarından ve bu belgenin usulsüz kullananlara iliĢkin de herhangi bir sorumluluk 

düzenlemesi olmadığından dolayı ziyaa uğratılan KDV’ler ve vergi ziyaı cezası satıcılardan 

aranacaktır. Ancak bu kapsamdaki belgeyi usulsüz kullanandan bu fiili nedeniyle herhangi bir 

vergi ve buna bağlı vergi ziyaına iliĢkin sorumluluğu olmayacaktır.  

KDV Kanunu 13/e bendi düzenlemelerine iliĢkin hükümler içeren 93 ve 96 seri no’lu 

KDV Genel Tebliğlerinde istisna Ģartlarının ihlali halinde ziyaa uğratılan vergilerde 

sorumluluk uygulamasına iliĢkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ġstisna Ģartlarının 

ihlal edildiği durumlarda veya istisna düzenlemesine iliĢkin Ģartları taĢımayan mükelleflerin 

sorumluluğu ile ilgili iyi niyetli olarak mal ve hizmet satan mükelleflerin korunması adına, 

vergi aslı ve vergi ziyaının sorumluluğunun kötü niyetli olarak veya yanılma hali nedeniyle 

adına istisna belgesi verilen mükellefin sorumluluğu kapsamında olması gerektiği, 

nedenleriyle bu konuda düzenleme yapılmasına acilen ihtiyaç bulunmaktadır. 
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2.2.  Liman ve Hava Meydanı Hizmetlerinde KDV Ġstisnası 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13’ncü maddesi; “araçlar, kıymetli maden ve petrol 

aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” baĢlığını altındaki konuları 

düzenlemektedir. Bu kapsamda 13’ncü maddenin b bendi ile 01.08.2004 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere 5228 sayılı Kanunun 14’ncü maddesiyle yeniden düzenlen istisna hükmü 

ile deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden 

müstesna edilmiĢtir.  

5228 sayılı Kanunun 14’ncü maddesinin gerekçesinde; 5035 sayılı Kanunla mülga (b) 

bendi deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin 

uluslararası rekabete etkisi dikkate alınarak tekrar madde kapsamına dahil edildiği ifade 

edilmektedir. Ayrıca tasarının genel gerekçesinde de deniz ve hava taĢıma araçları için liman 

ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin tam istisna kapsamına alındığı ifade edilmiĢtir.  

Katma Değer Vergisi Kanunu 13/b bendinde yer alan düzenlemeyle deniz ve hava 

taĢıma araçlarına verilen hizmetler istisna kapsamına alınmıĢ olup kara yolu ve demir yolu 

taĢıt araçlarına yönelik hizmetler bu istisnanın kapsamı dıĢındadır. 

KDV Kanunu’nun 11, 13, 14, 16 ve 17’nci maddeleri açısından denizcilik ve havacılık 

sektörlerinde uygulamaya iliĢkin farklı görüĢler nedeniyle Gelir Ġdaresi, mükellefler ve yargı 

kararları arasında limanlarda, serbest bölgelerde, gümrüklü sahalarda yapılan hizmetlerde, 

gemi acenteliği faaliyetlerinde, eĢya için verilen hizmetlerde, konteynerlere verilen 

hizmetlerde oldukça farklı görüĢler bulunmaktadır. Bu görüĢ farklılıkları nedeniyle gelir 

idaresi ile mükellefler arasında doğan ihtilaflara vergi yargısınca nihai kararlar verilmektedir. 

Ancak bu süreçlerin uzun olması ve sonucuna iliĢkin belirsizliklerin varlığı nedenleriyle 

mükellefler yönüyle olumsuz sonuçların çıkması muhtemeldir. Nitekim uygulamaya iliĢkin 

görüĢ farklılıkları nedeniyle de gerek gelir idaresinden bu konudaki istenen muktezaların 

fazlalığı gerekse de yargı kararlarında bu konudaki ihtilafların çokluğu dikkati çekmektedir.  

Konuyla ilgili olmak üzere yapılan kanun ve idari düzenleyici iĢlemlerin sektörde 

ulaĢtırmacılığa iliĢkin hukuk düzeni ile uygulanan hükümleri kavramsal açıdan 

karĢılayamaması ve hizmetlerin verildiği sahaların bir kısmında da gümrük mevzuatının ve 

ulaĢtırmacılığa iliĢkin hukuk düzeninin uygulama alanı olması nedeniyle KDV Kanununda 

farklı istisna maddeleri içerisinde değerlendirilmesinden kaynaklanan ihtilaflar ve 
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uygulamadan doğan tereddütler bulunmaktadır. Bu nedenle de liman ve hava meydanlarında 

deniz ve hava araçlarına verilen hizmetlere iliĢkin istisna tanınması nedeniyle beklenen 

faydaların sağlanması tam olarak mümkün olamamaktadır.  

Ayrıca sektördeki geliĢimden kaynaklanan nedenlerle hizmetlerin baĢka Ģekillerde 

verilmesi halinde de idarenin düzenleyici iĢlemlerinde ayrıntılı açıklama olmaması nedeniyle 

istisna kapsamı dıĢında değerlendirilen idari görüĢler de bulunmaktadır.  

Bu nedenlerle de istisna uygulamasının kapsamının geniĢletilerek, sektörün global 

ihtiyaçlarına cevap verebilir hale gelmesi sağlanarak liman ve hava meydanlarında ve bu 

alanlara bağlı kalmaksızın deniz ve hava araçlarına verilen yük, yolcu, araç unsurlarına dönük 

hizmetlerin bütün olarak kavranmasında ülkemiz çıkarları ve sektörün geliĢimi açısından 

faydalar bulunmaktadır. 

Ülkemiz denizlerinde yerli ve yabancı bayraklı gemilere gerek limanlarımızda gerekse 

de transit seyirlerde çeĢitli hizmetler verilmektedir. Limanlarda verilen bir kısım hizmetler 

vergiden istisna olduğu halde liman sahası dıĢında verilen hizmetlerin tamamı KDV 13/b 

istisnası dıĢında olup KDV’ye tabidir.  

Mükellefler yürürlükteki ilgili mevzuata ve kabotaj mevzuatına riayet etmek kaydıyla; 

dünya çapında deniz araçlarının ve sair yüzen objelerin teknik uyum denetimleri, sörveyleri, 

sınıflandırma ve sertifikalandırma iĢlemlerine aracılık hizmetleri, acentelik, genel 

mümessillik, gemilere yakıt, kumanya, su ve malzeme ikmal faaliyetleri de dahil olmak üzere 

benzeri denizcilik hizmetleri vermektedirler (Ġstanbul Defterdarlığı, 2003). 

Limanlarda verilen rıhtım hizmetlerine iliĢkin örnekler aĢağıda yer almaktadır. 

-Gemi ve barçların yükleme ve boĢaltılması, 

-Geminin yerleĢtirilmesi, 

-Liman kontrolü ve gemi zamanlarının ayarlanması ve gemilerin rıhtıma bağlanması, 

-Nakil boru hattının sıralanması, 

-Yangın söndürme kaynaklarının hazırlanması, 

-Rıhtım ve diğer bölgelere giriĢ yollarının korunması, 

-Hortum bağlantısı ve rıhtıma personel yerleĢtirilmesi, 

-Emniyet kontrol listesinin hazırlanması, 

-Tanker ve demir yolu tanklarının yükleme ve boĢaltılması, 

-Yükleme istasyonlarındaki iĢlemler, 
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-Boru hatlarının sıralanması, 

-KoĢullara uygun karıĢtırma, 

-Sevkıyat belgelerinin verilmesi, 

-Envanter idaresi, (www.tr.sgs.com/tr: EriĢim; 23.10.2009). 

 

2.2.1. Katma Değer Vergisi Kanununda Tam veya Kısmi Ġstisna Uygulaması 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 11-17’nci maddeleri arasında yer alan istisnalara 

iliĢkin olarak, söz konusu iĢlemler kapsamındaki teslim ve hizmetlerin üretimi veya 

oluĢturulması için yüklenilen Katma Değer Vergilerinin, mükelleflerin vergiye tabi iĢlemleri 

üzerinden hesaplanan katma değer vergilerinden indirilebilmesinin mümkün olup olmamasına 

göre, tam istisna veya kısmi istisna uygulaması ortaya çıkmaktadır. 

Katma Değer Vergisi Kanununun “indirim” baĢlığını taĢıyan üçüncü bölümünde; 

mükelleflerin hesapladıkları ve hazineye intikali gereken katma değer vergisinden yüklenmiĢ 

oldukları katma değer vergilerinin indirilebileceği belirtilmektedir. Ġndirilemeyecek Katma 

Değer Vergisi baĢlığını taĢıyan 30’ncu maddede dört bent halinde sayılan durumlarda 

mükelleflerin yüklenmiĢ oldukları katma değer vergisi tutarlarını vergiye tabi iĢlemleri 

üzerinden hesapladıkları katma değer vergisi tutarından indiremeyecekleri belirtilmektedir. 

Söz konusu maddenin a bendi uyarınca vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiĢ 

bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alıĢ vesikalarında gösterilen veya bu mal ve 

hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır. 

1 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde indirilemeyecek katma değer 

vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde iĢin niteliğine göre gider veya 

maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı belirtilmiĢtir. Bu nedenle Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 30’ncu maddesi uyarınca indirimine imkan tanınmayan katma değer vergisinin 

mükellef üzerinde bir yük olarak bırakılmaması için gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 

alınması söz konusu olabilecektir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun aynı bölümünde yer alan 32’nci maddesi “Ġstisna 

EdilmiĢ ĠĢlemlerde Ġndirim” baĢlığını taĢımaktadır. Bu madde ile Katma Değer Vergisi 

Kanununda yer alan bir kısım istisna kapsamındaki iĢlemler için vergi indirimi esasa 

bağlanmıĢtır. Anılan madde hükmü uyarınca kanunun 11, 13, 14 ve 15’nci maddeleri ile 

http://www.tr.sgs.com/tr/terminal_services?serviceId=9325&lobId=24584
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vergiden istisna edilmiĢ iĢlemlerle ilgili olarak, bu maddeler kapsamındaki teslim ve 

hizmetlerin üretimi ve/veya oluĢturulması için yüklenilen katma değer vergisi, mükelleflerin 

vergiye tabi iĢlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilecektir. 

Vergiye tabi iĢlem olmaması veya indirilebilecek verginin hesaplanan vergiden fazla olması 

durumunda indirilemeyen katma değer vergisi mükelleflere iade edilecektir. 

Bu çerçevede, Kanunun 11, 13, 14 ve 15’nci maddeleri kapsamındaki istisna edilmiĢ 

iĢlemlere iliĢkin yüklenilmiĢ Katma Değer Vergisi, indirimi olanaklı Katma Değer Vergisidir. 

Ġndirilemeyen vergi iade edilecek olup, gider veya maliyet olarak dikkate alınması söz konusu 

değildir (Bilici, 2004). 

 

2.2.1.1.  Kısmi istisnalarla ilgili KDV yüklenimlerinin indirilmesi 

 

KDV Kanunu 17’nci maddesine göre; istisnaya konu edilen teslim ve hizmetlere 

iliĢkin yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılamaz. Bu nedenle de bu tip istisnalara kısmi 

istisna denilmektedir. 1 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde indirilemeyecek 

katma değer vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde iĢin niteliğine göre 

gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı belirtilmiĢtir. Bu nedenle Katma Değer 

Vergisi Kanunu’nun 30’ncu maddesi uyarınca indirimine imkan tanınmayan katma değer 

vergisinin mükellef üzerinde bir yük olarak bırakılmaması için gider veya maliyet unsuru 

olarak dikkate alınması söz konusu olabilecektir. 

Örneğin; mükelleflerce 100 TL bedelli malı %18 KDV’li olarak 118 TL’ye satın 

alınarak 150 TL’ye kısmi istisna kapsamında satılması durumunda KDV 

hesaplanmamaktadır. Ancak mükellefçe satıĢa konu edilen malın alımında ödenen KDV 

indirim konusu yapılamadığı için de satıĢı yapan mükellefçe maliyete eklenmek 

durumundadır.  

Alıcı açısından değerlendirildiğinde ise; alıcı tarafından 150 TL’ye KDV’siz olarak 

alınan maldan kaynaklanan avantajı 150*%18=27 TL değildir. Çünkü 150 TL’lik bedel 

bünyesinde malın satıcı tarafından alınmasında yüklenilen 18 TL’lik KDV’yi de ihtiva 

etmektedir. Eğer bu kiĢi KDV mükellefi olsaydı ve satıĢı aynı miktarda kar (32) ederek 

yapsaydı, KDV hariç satıĢ bedeli 132 TL olacak, bunun üzerine KDV konulmasıyla KDV 

dahil bedel 155,76 TL olacaktı.  



 99 

Bu örnekte istisnanın satıcıya sağladığı avantaj 155,76 TL – 150 TL = 5,76 TL’den 

ibaret olup bu avantaj sadece satıcının karı olan 32 TL’nin KDV dıĢında kalmasından 

kaynaklanmaktadır. SatıĢın nihai tüketiciye veya KDV indirimi yapamayan baĢka bir kiĢi 

veya kuruluĢa yapıldığı varsayımında söz konusu istisna 5,76 TL vergi avantajı 

sağlamaktadır.  

Aynı istisnanın KDV indirimi yapabilen mükellefe yapılmıĢ olması durumunda 

dezavantaja dönüĢmektedir. Çünkü bu satıcı aynı iĢlemi istisna kullanmadığı ortamda 

(KDV’li) yapsaydı, alıĢta yüklendiği KDV’yi indireceği için, maliyeti 118 TL değil, 100 TL 

olacak ve bu rakama 32 TL karını ekleyip KDV matrahını 132 TL olarak belirleyecekti. 

SatıĢını 132 TL’ye KDV ekleyerek yapacak olmakla birlikte, alıcı bu KDV’yi indirim konusu 

yapabileceği için alıcı açısından da maliyet 150 TL değil 132 TL olacaktı.  

Bu nedenle de indirim hakkı tanınmayan istisnalar duruma göre vergisel dezavantaja 

sebebiyet verebilmekte olup, bu olumsuzluktan kurtulmak isteyenler için KDV Kanunu 

18’nci maddesine göre “istisnadan vazgeçme” hükmü getirilmiĢtir (Maç, 2003). 

Yukarıda yer verilen örnekte olduğu gibi kısmi istisna uygulamasında mükellefin 

maliyeti 132/150= %8,8 oranında artmaktadır. Dolayısıyla tam istisna ve kısmi istisnaların 

maliyet ve giderleĢtirme yönüyle veya indirim veya iadeler yönüyle farklı sonuçlar 

doğurabilmektedir. Bu nedenle de mükelleflerin indirim ve istisna iĢlemlerinde karlılıklarını 

tespit edebilmeleri için doğru bir fiyatlama politikası izlemeleri gerekmektedir. Ayrıca 

stratejik sektörlere tanınan vergisel istisnalara iliĢkin düzenlemeler yapılırken de 

mükelleflerin gider, maliyet ve indirimlerine iliĢkin düzenlemelerde farklı sonuçlar doğuran 

kısmi ve tam istisnalara iliĢkin düzenleme yapılırken mükellefler açısından doğacak sonuçlar 

dikkate alınmak suretiyle istisnalar düzenlenmelidir.  
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2.2.2.  Liman ve Hava Meydanı Hizmetleri Vergisel Düzenlemeler Süreci 

 

Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlere iliĢkin istisna hükmünde maddenin 

metni ihdas edildiği günden itibaren defalarca değiĢikliğe maruz kalmıĢtır. Ayrıca istisnanın 

niteliğinde de değiĢikliğe gidilerek baĢlangıçtaki tam istisna niteliğinden kısmi istisnalara 

alınmıĢ ve sonra tekrar değiĢikliğe tabi tutarak yine tam istisnalar içerisinde yer alması 

sağlanmıĢtır. Ancak yapılan tüm bu değiĢikliklerin sektörün ihtiyacını gidermekten uzak 

olduğu, yaĢanan ihtilafları gideremediği ve kanun gerekçesinden beklenen amaçları da tam 

olarak yerine getiremediği görülmektedir.  

KDV Kanunu 13/b bendinde yer alan istisna hükmünde istisnanın ihdas edildiği 

günden itibaren yapılan değiĢikliklerin, kanun koyucunun amaçları ve gerekçesi ile idarenin 

bakıĢ açısının değerlendirilebilmesi amacıyla bilinmesinde fayda vardır. Bu kapsamda yapılan 

değiĢiklikler ve düzenlemelere aĢağıda değinilmiĢtir.  

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/b bendinin 3174 sayılı kanunla değiĢtirilmeden 

önceki ilk hali aĢağıdaki gibidir.  

“Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanları iĢletmeleri tarafından 

yapılan hizmetler”  vergiden müstesnadır.  

KDV Kanunu’nun 13/b bendinin 3174 sayılı kanunla değiĢtirildikten sonraki hükmü 

ise aĢağıdadır. 

“Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler”  

3174 sayılı kanunun gerekçesinde ise bu değiĢiklikle ilgili aĢağıdaki açıklamalara yer 

verilmiĢtir.  

“3065 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin b bendi “deniz ve hava taĢıma araçları için 

liman ve hava meydanları iĢletmeleri tarafından yapılan hizmetler” istisna kapsamına 

alınmaktadır. Ġstisnanın amacı bu araçların seyrüseferine dair bazı hizmetleri vergi dıĢında 

tutmaktır. Ancak bent hükmünün ifade ediliĢ Ģekli, istisnanın sadece liman ve hava 

meydanları iĢletmeleri tarafından ifa edilen hizmetlere münhasır olduğu intibaını 

uyandırmaktadır. Niteliği aynı olan hizmetlerin farklı kiĢi ve kuruluĢlar tarafından ifa 

edilmesinin istisnanın kapsamı bakımından önem taĢımaması gerektiği açıktır. Bu bakımdan 

uygulamada tereddütlere yol açan ve bent hükmü ile getirilmesi düĢünülen uygulamayı 

yeterince ifade etmeyen bendin değiĢtirilmesine gerek duyulmuĢtur.” 
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Söz konusu değiĢiklikle birlikte; 

-Sadece liman ve hava meydanı iĢletmeleri tarafından verilen hizmetlerle ilgili 

sınırlama geniĢletilerek bu kapsamda hizmet veren tüm mükelleflerin istisnadan yararlanması 

temin edilmiĢtir.  

-Kanun maddesinde yer almamakla birlikte Kanun gerekçesinde yerini bulan 

“araçların seyrüseferine dair” ibaresinin sonraki idari düzenleyici iĢlemlerden olan 

Tebliğlerde de yerini alması nedeniyle ve hangi hizmetlerin araçların “seyrüseferi” 

kapsamında olduğuna iliĢkin genel geçerli bir tanımlamanın da söz konusu Tebliğlerde 

yapılmamıĢ olması nedenleriyle uygulamada hangi hizmetlerin araçların seyrüseferine ait 

olduğu konusunda tereddütler ve ihtilaflar yaĢanmıĢ ve yaĢanmaktadır.  

Kanun gerekçesinde ifade edilen seyrüsefer ibaresi 1 seri no’lu KDV Genel 

Tebliğinden baĢlayarak diğer idari düzenleyici iĢlemlerde de istisna Ģartı olarak algılanarak 

düzenlemeler yapılmıĢ olması nedeniyle ve istisna Ģartı olarak algılanan seyrüsefere iliĢkin 

olarak da seyrüsefere iliĢkin hizmet türleri ile seyrüsefere iliĢkin olmayan hizmet türlerinin 

idare tarafından da net olarak belirlemesinin yapılmaması sorunlara neden olmaktadır.  
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2.2.2.1.  KDV Kanunu 13/b ile ilgili düzenleyici iĢlemler 

 

KDV Kanunu 13/b bendi hükmüne iliĢkin düzenleyici iĢlemler 1, 15, 59, 87, 88, 93 ve 

113 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde yer almaktadır. Söz konusu genel tebliğlerle liman 

ve hava meydanlarında deniz ve hava taĢıma araçları için yapılan hizmetlere iliĢkin istisna 

kapsamı ve uygulamasına iliĢkin açıklamalar yer almaktadır.  

 

2.2.2.1.1.  1 seri no’lu KDV tebliğinde yer alan düzenlemeler 

 

30.11.1984 tarih ve 18591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği VI. Ġstisnalar bölümü B-Deniz, hava ve demiryolu 

araçları istisnası kısmında KDV Kanunu 13/b bendi uygulamasına iliĢkin aĢağıdaki 

açıklamalar yapılmıĢtır.  

“Maddenin (b) bendi ile deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanları 

iĢletmeleri tarafından yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiĢtir. Gerek kamu kurumu 

niteliğinde olan Devlet Hava Meydanları ve Liman ĠĢletmeleri, gerekse diğer gerçek veya 

tüzel kiĢiler tarafından araçların seyrüseferine iliĢkin olarak yapılacak hizmetler vergiye tabi 

olmayacaktır.” 

 

2.2.2.1.2.  15 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler 

 

29.03.1985 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3174 sayılı Kanunla 

yapılan değiĢiklik sonrası 13/b bendi yeniden düzenlenerek “Deniz ve hava taĢıma araçları 

için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler” katma değer vergisinden müstesna 

tutulmuĢtur. 

3174 sayılı Kanun ile yapılan değiĢikliğe iliĢkin açıklamalar 21.07.1985 tarih 18818 

sayılı Resmi Gazete’te yayımlanan 15 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği A 

bölümünde yapılmıĢ olup 3174 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun 13’ncü maddesinin (a) 

ve (b) bentlerindeki değiĢikliğin esasa iliĢkin olmayıp Kanundaki düzenleme amacının daha 

açık olarak ifade edilmesine yönelik olduğu ifade edilmiĢtir. KDV Kanunu 13/b maddesine 

iliĢkin liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler ve teslimlere iliĢkin düzenlemeler 15 
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seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği B bölümünde yapılmıĢtır. Buna göre uygulama 

aĢağıdaki gibi olacaktır.  

1. Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesiyle, deniz ve hava taĢıma araçları 

için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiĢtir. Bu hükme 

göre söz konusu istisna, seyrüsefere iliĢkin olmak üzere liman ve hava meydanlarında araçlar 

için ifa edilen her türlü hizmeti kapsamaktadır. Bu hizmetlerin liman ve hava meydanları 

iĢletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından ifa edilmesi istisnanın 

uygulanmasına engel olmayacaktır.  

2. Uluslararası deniz ve hava taĢımacılığına  iliĢkin olarak araçlara yapılan akaryakıt, 

su, kumanya, teknik ve diğer malzeme Ģeklindeki teslimler aĢağıdaki açıklamalar 

çerçevesinde vergiye tabi olmayacaktır.  

a) Kabotaj hakkının düzenlendiği 20 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1. 

maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taĢıma yapma hakkı 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı bayraklı gemilere yapılan söz konusu teslimler "yurt 

dıĢındaki bir müĢteriye" yapılan teslim niteliğinde olduğu ve gümrük hattı dıĢında bulunan 

araca yapıldığında Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince ihracat 

istisnası kapsamına girmektedir.  

b) Uluslararası deniz taĢımacılığı yapan yerli gemiler ise "yurt içinde bulunan bir 

firmanın yurt dıĢında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren Ģubesi" niteliği taĢıdığından bu 

gemilere yapılan söz konusu teslimler de aynı Kanunun 11, 12/1-a ve 12/2 maddeleri 

gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir.  

3. Yukarıda açıklanan ve istisna kapsamına giren teslim ve hizmetlere iliĢkin iĢlem 

veya ödemelerin acentalar tarafından yapılması istisnanın uygulanmasına engel değildir. 

Acentalar, sayılan teslim ve hizmetlere muhatap olan alıcı ve faydalananların temsilcisi 

durumundadır. Bu bakımdan iĢlem ve ödemeler acentalar tarafından yapılsa bile teslim ve 

hizmetler asıl muhatap olan araçlara yapılmıĢ olacağından istisna kapsamına girmektedir.  

                                                 
 Tebliğdeki bu düzenleme ile ticari maksatlı deniz ve hava taĢıtlarına uluslararası seyrüsefere iliĢkin verilen 

hizmetler ve teslimler düzenlenmiĢtir.  Ancak sivil kullanıma mahsus yerli veya yabancı deniz ve hava araçları 

ile ilgili olmak üzere uluslararası seyrüseferde Gümrük Kanunu 176’ncı maddesi hükümleri kapsamında yapılan 

teslimler ihracat hükmündedir. Bu durum özellikle sivil kullanıma mahsus deniz ve hava aracı sahiplerince 

bilinmemektedir. 
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4. Katma Değer Vergisi Kanununun 16/c maddesinde, transit, aktarma, gümrük 

antreposu, geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge rejimlerinin uygulandıkları mal ve 

hizmetler istisna kapsamına alınmıĢtır. Bu hükme göre, söz konusu rejimler çerçevesinde 

yapılan yükleme, boĢaltma, depolama, tartı ve benzeri hizmetlerde katma değer vergisi 

uygulanmayacaktır. 
*
 

 

2.2.2.1.3.  87 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler 

 

Söz konusu istisna hükmü uygulamasına iliĢkin 18.06.2003 tarih ve 25142 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 87 seri no’lu KDV Genel Tebliğinin B. Araçlara ĠliĢkin Ġstisna 

bölümünde aĢağıdaki açıklamalar yapılmıĢtır.  

15 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(5) (B/1) bölümü aĢağıdaki 

Ģekilde değiĢtirilmiĢtir:  

"1. Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesiyle deniz ve hava taĢıma araçları 

için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiĢtir.  

Ġstisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil 

olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir.  

Bu hizmetlerin liman ve hava meydanları iĢletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel 

kiĢiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır." 

 

2.2.2.1.4.  88 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler 

 

01.09.2003 tarih ve 25216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 88 seri no’lu KDV 

Genel Tebliği C.Araçlara ĠliĢkin Ġstisna Bölümünde; 87 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliğinin (B) bölümü ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesindeki istisna 

hükmünün yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere 

araçların seyrüseferine iliĢkin olarak yapılan her türlü hizmet için geçerli olacağı belirtilmiĢtir.  

Bu nedenle, daha önce yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler için 

istisna uygulanmayacağı gerekçesiyle yapılan her türlü tarhiyata iliĢkin olarak ortaya çıkan 

                                                 
* 15 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki hükümlerin revize edilmesi gerekmektedir. Tebliğde ifade edilen KDV 

Kanunundaki bazı maddelerde değiĢiklik olmasına rağmen tebliğde değiĢikliğe gidilmemektedir. (KDV 16/1-c) 
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ihtilaftan vazgeçilmesi, yaratılmıĢ ihtilaflarla ilgili olarak Bakanlığımız veya vergi daireleri 

aleyhine verilmiĢ yargı kararı bulunması halinde bu kararların bir üst mercide dava konusu 

yapılmaması uygun görülmüĢtür.
*
 

 

2.2.2.1.5.  KDV 13/b bent hükmünün 17’nci maddeye alınması düzenlemesinin 

olumsuzlukları ve değiĢtirilmesi 

 

Katma Değer Vergisi Kanununa iliĢkin 13/b bendinde yer alan istisna hükmü 

02.01.2004 tarihinden itibaren 5035 sayılı Kanunla değiĢerek KDV Kanunu 17/4-ı bendi 

içerisinde “Sosyal ve Askeri Amaçlı Ġstisnalar ile Diğer Ġstisnalar” kapsamına alınmıĢtır. Bu 

durumda söz konusu istisna hükmü ile deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava 

meydanlarında yapılan hizmetler kısmi istisna haline gelmiĢtir.  

Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerin 

çok büyük bir bölümü gümrüklü sahalarla verilmektedir. Bu türden hizmetler gümrüklü 

sahalarda, serbest bölgelerde verilmesi durumunda Katma Değer Vergisi Kanunun 16’ncı 

maddesine göre kısmi istisnaya tabi olmakta; gümrüklü saha dıĢında bu Kanunun 13’ncü 

maddesine göre verilmesi durumunda ise yine bu Kanunun 32’nci maddesi gereği tam istisna 

kapsamında değerlendirilmekteydi. Ġstisnaların uygulanma biçimi nedeniyle doğan bu ikili 

yapı da tereddütlere yol açmaktaydı. Kanun koyucu uygulama güçlüklerine neden olan bu 

durum nedeniyle bu türden hizmetleri, kısmi istisnaya tabi iĢlemlerle ilgili ayrıntılı 

düzenlemelerin bulunduğu 17’nci madde kapsamına almıĢtır.  

Nitekim 16 Mart 2004 tarihli Dünya Gazetesinde Liman Hizmetleri de KDV 

Kapsamında baĢlıklı yazıda istisnaya iliĢkin düzenleme ile mükelleflerin 5035 sayılı kanunla 

yapılan değiĢiklikten olumsuz olarak etkilendikleri belirtilmektedir. “Bugüne kadar 

limanlarda verilen hizmetlerin KDV’den muaf olduğu, bu muafiyetin 2 Ocak tarihinde 

yürürlüğe giren kanun ile kaldırıldığı, yurtdıĢı bağlantılı fatura kesiminde KDV’li 

uygulamalarda sorun çıktığı, yurtdıĢı müĢterilerin KDV iadeleri almalarının pratikte pek 

mümkün olmadığını ve bunların maliyet artırıcı unsur olduğu belirtilmiĢ ve “Maliye 

Bakanlığı ile bu konuda yapılan görüĢmeler sonucunda liman iĢletmelerinin mahsup 

                                                 
* Bu tebliğ düzenlemesi yargı organlarınca ifade edilen görüĢlerin ve yaklaĢımların etkili olması nedeniyle Gelir 

Ġdaresi yargının mükerrer görüĢü doğrultusunda düzeltme yapmıĢtır.  
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edemeyecekleri KDV’leri masraf olarak göstermelerine olanak sağlandığı ifade edilmektedir. 

(Bilici, 2004) 

Limanlarımızda ihraç ve ithal mallarına yönelik verilen hizmetlere iliĢkin vergisel 

düzenlemeler yapılırken dikkatli davranmak gerekmektedir. Çünkü liman ve hava 

meydanlarında verilen hizmetler nedeniyle oluĢan maliyetin ithal ve ihraç mallarımızın 

maliyetlerini de belirleyen bir unsur olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de liman ve hava 

meydanlarında ithal ve ihraç mallarına iliĢkin teslim ve hizmetlerin KDV iadesi karĢısında 

tam veya kısmi istisna kapsamında olması veya birbiri içerisinde yer değiĢtirmesi ile ilgili 

düzenlemelerde dikkatli davranmak gerekmektedir. Özellikle eski haliyle serbest bölgelerde 

verilen hizmetleri ve limanlarda verilen hizmetleri kısmi istisnalar kapsamına alan 

düzenlemelerde ithalat ve ihracatçılara ek yükler getirilmiĢ olmaktaydı. Bu nedenle de  

ihracatçıların ve ihraç mallarının maliyetlerinde artıĢlar meydana gelebilecek ve limanlarda 

KDV uygulanması ihracatçılar üzerinde ek bir yük getirecektir. Nitekim bazı durumlarda da 

mükellefler vergisel yükler nedeniyle ortaya çıkan maliyetleri kardan feragat ederek geçici de 

olsa yansıtmayabilmektedirler. Ancak uzun vadede zincirleme bir mekanizmayla verginin 

maliyet olarak katlanılması imkanı bulunmadığından verilen hizmetlerin fiyatlarına yansıması 

kaçınılmaz olacaktır.  

Sektörden gelen tepkiler ve ülke menfaatleri de değerlendirildiğinde liman ve hava 

meydanlarında verilen hizmetleri kısmi istisnalar içerisine alan düzenleme hükmü 

değiĢtirilerek tekrar tam istisna kapsamındaki eski yerine 5228 sayılı Kanunla 01.08.2004 

tarihinden itibaren uygulanmak üzere getirilmiĢtir. Böylelikle sektörde yaĢanan 

olumsuzluktan yaklaĢık 8 ay sonra eski uygulamaya tekrar dönülmüĢtür. Bunun sonucunda da 

söz konusu istisna hükmü tam istisna niteliğini korumuĢ ve bu hizmetler nedeniyle yüklenilen 

ve indirimle giderilemeyen katma değer vergisinin iadesi yolu açılmıĢ ve eski düzenlemeye 

geri dönülmüĢtür. 
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2.2.2.1.6.  88 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler 

 

15 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile baĢlayan düzenlemelerde liman ve hava 

meydanlarında deniz ve hava taĢıtının yük ve yolcusuna yapılan hizmetleri seyrüsefere iliĢkin 

saymadığından dolayı Maliye Bakanlığı ile mükellefler arasında uzun bir süre ihtilaflar 

yaĢanmıĢtır. Bu ihtilaflara iliĢkin DanıĢtay Kararlarında da DanıĢtay genellikle mükellefleri 

haklı bulmuĢ ve yük ve yolcuya yapılan hizmetlerin da KDV Kanunu 13/b bendinde sayılan 

istisna kapsamında olduğuna karar vermiĢtir.  

DanıĢtay’ın verdiği kararların tamamına yakını, yük ve yolcuya verilen hizmetlerin, 

seyrüseferin bir parçası olduğu, yük ve yolcuya verilen hizmetlerin de istisna olması gerektiği 

yönündedir. DanıĢtay kararları müstakar haline geldiğinden 87 Seri no’lu KDV Genel 

Tebliği’nde yük ve yolcuya verilen hizmetlerin de KDV’den istisna olduğu yönünde 

düzenleme yapılmıĢtır.  

Bu süreçlerin sonunda Maliye Bakanlığı 87 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile “istisna 

kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere, 

araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet”in girdiğine iliĢkin belirleme 

yapmasıyla ihtilaf önemli ölçüde giderilmiĢtir.  

Bu dönemde 01.09.2003 tarih ve 25216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 88 seri 

no’lu KDV Genel Tebliği C.Araçlara ĠliĢkin Ġstisna Bölümünde yapılan yük ve yolcuya 

iliĢkin tahmil ve tahliye hizmetlerinin de istisnaya dahil olmasına iliĢkin belirleme nedeniyle 

daha önce yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler için istisna 

uygulanmayacağı gerekçesiyle yapılan her türlü tarhiyata iliĢkin olarak ortaya çıkan ihtilaftan 

vazgeçilmesi, yaratılmıĢ ihtilaflarla ilgili olarak Bakanlığın veya vergi daireleri aleyhine 

verilmiĢ yargı kararı bulunması halinde bu kararların bir üst mercide dava konusu 

yapılmamasının uygun görüldüğü belirtilmiĢtir.  
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2.2.2.1.7.  9 seri no’lu KDV sirküleri ile yapılan tanımlamalar 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-ı bendine iliĢkin deniz ve hava taĢıma araçları için 

liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler, katma değer vergisinden istisna edilecek 

iĢlemler ile vergiye tabi olacak iĢlemlere iliĢkin 19/02/2004 tarih ve KDVK-9 / 2004-9 sayılı 

Katma Değer Vergisi Sirküleri yayımlanmıĢtır.  

 Söz konusu sirkülerde istisna kapsamına giren ve girmeyen hizmetler ayrıntılı olarak 

sıralanmıĢtır. Ancak sirküler hükmü istisnanın kısmi istisnalar kısmına alındığı KDV Kanunu 

17/4-ı bendine iliĢkin açıklamaları ihtiva etse de istisna metninin KDV Kanunu 13/b bendine 

tekrar alınmasından sonra da metinde herhangi bir değiĢiklik olmaması nedeniyle Sirkülerde 

yapılan tanımlamalar KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında uygulamalar için de geçerliliğini 

kısmen korumaktadır. Bu nedenle sirkülerdeki tanımlamalara aĢağıdaki bölümlerde yer 

verilmiĢtir. Sirkülerde yapılan tanımlamalar uyarınca; istisna kapsamına giren ve girmeyen 

hizmetlerle ilgili ayrımlar nedeniyle tartıĢmalar vardır. 
*
 

02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5035 sayılı 

Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 13/b maddesi yürürlükten kaldırılmıĢ, aynı Kanun ile Katma Değer Vergisi 

Kanununun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının (ı) bendi yeniden düzenlenerek serbest 

bölgelerde verilen hizmetler, deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında 

yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıĢtır.  

Bu değiĢiklik sonrasında söz konusu hizmetlerin ifası ile ilgili alıĢ ve giderler 

dolayısıyla yüklenilen vergiler indirim ve iade konusu yapılamayacaktır. Ancak, mükellefler 

duruma göre, yüklendikleri vergileri gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 

alabileceklerdir. Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 18’inci maddesine göre istisnadan 

vazgeçilmesi de mümkün bulunmaktadır.  

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun yürürlükten kaldırılan 13/b maddesine 

iliĢkin olarak yayımlanan 87 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Araçlara 

ĠliĢkin Ġstisna" baĢlıklı B bölümünde, istisna kapsamına iliĢkin yapılan açıklama 17/4-ı hükmü 

                                                 
* 9 Seri No’lu KDV Sirkülerinde KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında KDV’den müstesna olmadığı belirtilen 

ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, gümrük depoları, geçici depolama yerleri veya gümrük hizmetlerinin 

verildiği gümrüklü sahalarda yapılmak kaydıyla, 9 seri no’lu KDV sirküleri sonrası yapılan değiĢiklikle KDV 

Kanunu 17/4-o bendi uyarınca KDV’den istisna edilmektedir. 
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için de uygulanabilecektir. Buna göre, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri 

hizmetler de dahil olmak üzere araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet istisna 

kapsamına girmekte olup bu hizmetlerin liman ve hava meydanları iĢletmeleri yanında diğer 

gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi 

bulunmamaktadır.   

Bu çerçevede, 87 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B bölümündeki 

açıklamalar uyarınca, liman ve hava meydanlarında yapılan hizmet sayılarak Katma Değer 

Vergisi Kanununun 17/4-ı maddesine göre, katma değer vergisinden istisna edilecek iĢlemler 

ile vergiye tabi olacak iĢlemler aĢağıda belirtilmiĢtir.  

Buna göre;  

a-Ġstisna Kapsamına Giren Hizmetler    

Tahmil ve Tahliye: Yükün (genel kargo, dökme yük, sıvı yük, konteyner, araç v.b) 

gemi ambarı, tankı veya güvertesinden liman sahasına alınması veya gemiye yüklenilmesi 

için verilen hizmetler.  

Yükün Shiftingi (Yükün Aktarılması): MüĢteri, acente veya armatörden herhangi 

birinin talebi ile konteyner veya diğer yüklerin gemi üzerinden karaya, karadan gemiye yer 

değiĢtirmesi hizmeti.  

Limbo: Konteyner ve diğer yüklerin gemiden gemiye veya Ģat, duba veya benzeri 

yüzer vasıtalara aktarma hizmeti.  

Vinç Hizmeti: Limanda kendi imkanları ile konteyner veya diğer yüklerin tahmil 

tahliyesini yapan üçüncü Ģahıslara veya doğrudan yüke verilen vinç hizmeti.  

Lashing (Kilitleme ve Bağlama): Gemiye yüklenen konteyner ve diğer yüklerin 

birbirine ve/veya gemiye bağlama/sabitleme malzemesi ile bağlanması hizmeti.  

Unlashing (Kilit ve Bağ çözme): Gemiden tahliye edilecek konteyner ve diğer 

yüklerin birbirlerine ve/veya gemilere bağlanmalarını sağlayan bağlama ve sabitleme 

malzemelerinin çıkarılması hizmeti.  

Nezaret Hizmeti: Konteyner ve diğer yüklerin gemiden sahaya indirilmesi veya 

gemiye yüklenmesi esnasında verilen gözetim hizmeti.  

Ambar Kapağı Açma/Kapama Hizmeti: Tahmil, tahliye yapılabilmesi için gemi ambar 

kapaklarının vinç marifetiyle açılması, gerekli hallerde iskele veya rıhtımda istiflenmesi ve 

kapatılması hizmeti.  
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Gemi ĠĢgaliye: Geminin tahmil, tahliye ve diğer operasyonlar amacıyla iskele, rıhtım 

veya demirleme sahalarında bağlı kalması esnasındaki barınma iĢgaliye ücreti.  

Gemi Fuzuli ĠĢgaliye Hizmeti: Gemilerin; iskele, rıhtım, demirleme sahaları gibi 

yerleri hizmet bitiminden sonra veya iĢletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak iĢgal 

etmelerinin ücreti.  

Gemi Shiftingi (Gemi Aktarma): Geminin rıhtım veya iskele üzerinde kendi imkanlar 

ve/veya römorkör, pilot yardımı ile yer değiĢtirilmesi hizmeti.  

Gemilerin Atıklarının Alınması: ĠĢletmeye ait rıhtım ve iskelelere yanaĢan liman 

içindeki demirleme sahasına demirleyen gemilerin katı ve/veya sıvı atıklarının alınması 

hizmeti.  

Tekrar Sevk Konteynerler (Transit): Hizmete baĢlamadan önce beyan edilmesi 

koĢuluyla, limana denizyoluyla gelip herhangi bir maniplasyona tabi tutulmaksızın tekrar 

denizyolu ile aynı limandan gidecek olan konteynerlere ait ücretler.  

b-Ġstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler: 

Konteyner Ġçi Lashing/Unlashing (Bağlama/Çözme) Hizmeti: Konteynerlerin içine 

konulan yüklerin bağlama/sabitleme malzemesi ile bağlanması (lashing), bağlı yüklerin 

bağlama sabitleme malzemelerinin çözülmesi (unlashing) hizmeti. 

Ardiye: Limana gelen konteyner ve diğer yüklerin, kapalı ve açık sahalarda, 

saklanması, depolanması, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri katma değerli hizmetler. 

Terminal Hizmeti: Konteyner ve diğer yüklerin limana giriĢ ve çıkıĢ ya da saha içinde 

yer değiĢtirme iĢlemi amacıyla vinç ve benzeri yükleme boĢaltma ekipmanları ile yükleme 

indirme hizmeti. 

Konteyner Dolum Hizmeti: Konteynerin yükleme boĢaltma ekipmanları ile insan gücü 

yardımı ile saha içinde doldurulması hizmeti. 

Konteyner BoĢaltma Hizmeti: Konteynerin yükleme boĢaltma ekipmanları ile insan 

gücü yardımı ile saha içinde boĢaltılması hizmeti. 

Konteyner Ġçi Aktarma Hizmeti: Saha içinde yükün bir konteynerin içinden diğer 

konteynerin içine aktarılması hizmeti. 

Konteyner Tam Tespit Hizmeti: Ġthal veya ihraç edilmek üzere, saha içinde bulunan 

konteynerin gümrük müdürlüğü birimlerince veya yetkili bir mercinin isteği üzerine beyana 
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ve gerekli evsafa uygunluğunun denetlenmesi için insan gücü veya yükleme boĢaltma 

ekipmanları kullanılarak komple boĢaltımı ve dolumu hizmeti. 

Konteyner Muayene/Numune Alma Hizmeti: Saha içinde bulunan konteynerin, 

gümrük müdürlüğü birimlerince veya yetkili bir mercinin isteği üzerine kapağının açılması, 

muayene edilmesi ve yükten numune alınması hizmeti.  

Konteyner Tamir Hizmeti: Hasarlı konteynerin acentenin veya yük sahibinin talimatı 

ile tamir edilmesi hizmeti. 

Konteynere Elektrik Verilmesi: Ġçinde barındırılan yükün özelliği gereği soğutma 

tertibatı bulunan özel konteynerler için sahada ardiye süresi içinde elektrik enerjisi verilmesi 

bir teslim niteliği olduğundan istisna kapsamına girmemektedir. 

Konteyner Temizleme (Yıkama-Kurutma): Konteynerin içinin temizlenmesi için 

verilen hizmetler.  

Konteyner Nakliye Hizmeti: Konteynerin bir yerden bir yere taĢınması hizmeti. 

Tartı Hizmeti: Konteyner veya diğer yüklerin kantar marifetiyle tartılması hizmeti. 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ı maddesine göre liman ve hava meydanlarında 

yapılan hizmetler sayılarak katma değer vergisinden istisna edilecek iĢlemler ile vergiye tabi 

olacak iĢlemlerin uygulanmasına iliĢkin hükümler içeren 19.02.2004 tarihinde yayımlanan 9 

seri no’lu Katma Değer Vergisi Sirküleriyle, katma değer vergisinden istisna edilecek 

hizmetler ile vergiye tabi olacak hizmetlere iliĢkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıĢtır. Ancak, 

sirkülerde yapılan ayrıntılı açıklamalar KDV Kanunu 13/b bendi ve 17/4-o bendi açısından 

sektördeki uygulama ve tanımları kavraması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle de bazı 

hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği konusunda tereddütler devam etmekte ve 

mükelleflerce sürekli olarak idarenin görüĢüne baĢvurulmaktadır.  
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2.2.3.  KDV Kanunu 13/b Bendi Yürürlükteki Düzenlemeler 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 5228 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklikler ve katma değer vergisi 

uygulamasında tereddüt yaratan diğer hususlarla ilgili olarak 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 93 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nin 1.1. Liman ve Hava 

Meydanlarında Yapılan Hizmetlere ĠliĢkin Ġstisna bölümünde aĢağıdaki düzenleme ve 

açıklamalar yapılmıĢtır.  

Katma Değer Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunla değiĢik 17/4-ı maddesinde yer 

alan "Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler"e 

iliĢkin istisna hükmü, 5228 sayılı Kanunla 13’üncü maddenin (b) bendi olarak düzenlenmiĢtir.  

Bu düzenleme sonucunda liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taĢıma araçları 

için ifa edilen hizmetler tam istisna kapsamında iĢlem görecektir.  

Ġstisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile 

araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir. Bu hizmetlerin liman ve 

hava meydanı iĢletmeleri dıĢında diğer gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından ifa edilmesinin 

istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.  

Ġstisna kapsamında iĢlemleri bulunan mükelleflerin iade talepleri, 84 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ihracat istisnasına iliĢkin esaslar çerçevesinde 

sonuçlandırılacaktır. Ġade için yeminli mali müĢavir tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da 

ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerli olacaktır.  

Ġade talebi bir dilekçe ile yapılacak, dilekçeye yüklenilen katma değer vergisi tablosu 

ile indirilecek katma değer vergisi ve istisna kapsamında düzenlenen satıĢ faturalarının listesi 

eklenecektir.  
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2.2.4.  KDV 13/b Ġstisnasında Alt Limitler ve Uygulaması 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesinde deniz ve hava taĢıma 

araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler Katma Değer Vergisinden istisna 

edilmiĢtir. Aynı maddenin son paragrafında yapılan belirlemeye göre ise Bakanlar Kurulu, 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta 

olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki 

katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına 

girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya iliĢkin usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir.” Hükmüne yer verilmiĢtir. Anılan yetki çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca 

27/08/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlan 2004/7765 sayılı Kararname ile bu yetki 

kullanılarak istisnanın uygulanmasında alt limit, katma değer vergisi hariç 500 Yeni Türk 

Lirası olarak tespit edilmiĢtir. Tespit edilen bu tutar 03/12/2004 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 2004/8127 sayılı Kararname ile yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

katma değer vergisi hariç 100 Yeni Türk Lirası olarak yeniden belirlemiĢtir.  

Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesinde belirtilen hizmetler 

için fatura ve benzeri belgelerde gösterilen iĢlem bedelinin Katma Değer Vergisi hariç 100 

YTL altında olması halinde, mal veya hizmet istisna kapsamına giriyor olsa dahi katma değer 

vergisi istisnası uygulanmayacak ve genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi 

hesaplanacaktır. Katma Değer Vergisi hariç tutarın 100 YTL ve daha fazla olması halinde 

bedelin tamamı için istisna kapsamında iĢlem yapılacaktır (Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 

2006a). 

Örneğin; deniz acentesi olan mükelleflerin acenteliğini yaptıkları gemilere yüklenen 

mallar için 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesi kapsamında 

düzenlenen konĢimento ücretinin 100.- TL altında olması durumunda Katma Değer 

Vergisinden istisna olsa dahi KDV tahsil edilecektir.  

KDV 13/b bendinde istisna düzenlemesine iliĢkin olarak istisnadan yararlanılabilecek 

olan alt limitlere iliĢkin olmak üzere 113 seri no’lu KDV Genel Tebliği 05.12.2009 tarih ve 

27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Tebliğin (C) 

bölümünde liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerde istisna uygulamasına iliĢkin 

düzenleme ve açıklamalar yapılmıĢtır. Buna göre; hava meydanlarında iĢletici kuruluĢlar 



 114 

tarafından yolculara verilen hizmetlere iliĢkin olarak "Yolcu Servis Ücreti" adı altında talep 

edilen ve havayolu Ģirketlerince bilet bedellerine eklenmek suretiyle yolculardan tahsil edilip 

hava meydanı iĢleticilerine aktarılan tutarların, KDV uygulamaları karĢısındaki durumu 

konusunda aĢağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuĢtur. 

KDV Kanununun 13/b maddesinde, deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava 

meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV'den müstesna olduğu hükme bağlanmıĢ, istisna 

uygulamasına iliĢkin usul ve esaslar ise muhtelif KDV Genel Tebliğleri ile belirlenmiĢtir. 

Ġstisna kapsamına, deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan 

seyrüsefere iliĢkin, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dâhil olmak 

üzere, her türlü hizmet girmektedir.  

Buna göre, hava meydanı iĢleticisi kuruluĢlar tarafından, yukarıda belirtilen "Yolcu 

Servis Ücreti" kapsamında yolculara verilen hizmetler, hava taĢıma araçları için seyrüsefere 

iliĢkin olarak verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler kapsamında KDV'den müstesnadır. 

Bu istisna kapsamında havayolu Ģirketlerinin bilet bedelleri içinde yer alan yolcu servis 

ücretlerinin, bilete iliĢkin KDV matrahına dâhil edilmeyeceği de tabiidir. 

Ayrıca, "Yolcu Servis Ücreti" kapsamında verilen hizmetlere iliĢkin tutarların hava 

yolu Ģirketlerince bilet bedellerine eklenmek suretiyle yolculardan tahsil edilip hava meydanı 

iĢleticisi kuruluĢlara fatura karĢılığında aktarılması, hizmet bedelinin tahsilini sağlamaya 

yönelik bir uygulamadır. Bu aktarma iĢlemi KDV'nin konusuna girmediğinden söz konusu 

faturalarda KDV hesaplanmayacaktır.    

Öte yandan, 2004/8127 sayılı Kararnameyle KDV Kanununun 13’üncü maddesinde 

düzenlenen istisnaların uygulanmasına imkân veren asgari tutar, KDV hariç 100 TL olarak 

belirlenmiĢtir. Yolculara verilen söz konusu hizmetler, hava taĢıma araçlarının seyrüseferleri 

ile ilgili hizmetlerdir. Bu nedenle, sözü edilen Kararname ile belirlenen asgari tutarın, her bir 

araçta yolculuk eden yolcu sayısına göre hesaplanacak yolcu servis ücretleri toplamı esas 

alınarak uygulanması gerekmektedir.  

Her bir hava taĢıma aracında seyahat eden yolculara ait toplam yolcu servis 

ücretlerinin 100 TL'nin altında olması halinde istisna uygulanmayacak, bu toplam tutar 

üzerinden hesaplanan KDV, hava yolu Ģirketlerince beyan edilecektir. Toplam tutarın 100 TL 

ve üstünde olması halinde ise istisna kapsamında iĢlem yapılacaktır.  
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Araç baĢına hesaplanan "Yolcu Servis Ücreti" tutarlarının istisna kapsamı dıĢında 

olması ve yukarıda belirtildiği Ģekilde hava yolu Ģirketlerince KDV hesaplanıp beyan edilmesi 

ve KDV indirim mekanizmasının iĢletilebilmesi bakımından, hava meydanı iĢleticileri 

tarafından yolcu servis ücretlerinin tahsili amacıyla hava yolu Ģirketlerine düzenlenen 

faturalarda KDV hesaplanması ve iĢleticiler tarafından beyan edilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla yukarıda yer verilen 113 seri no’lu KDV Genel Tebliği (C) bölümündeki 

düzenlemenin deniz taĢıma araçları için de uygulanabileceğini düĢünmekteyiz. Yolcu 

gemilerine verilen “yolcu servis ücretleri” adı altındaki hizmetlerin yolculardan tahsil edilip 

liman iĢleticisi kuruluĢlara fatura karĢılığında aktarılması durumunda, bu aktarma iĢlemi 

KDV'nin konusuna girmeyeceğinden söz konusu faturalarda KDV hesaplanmayacağı yorumu 

yapılabilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

2.2.5.  KDV Kanunu 13/b Bendi Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar 

 

2.2.5.1.  KDV Kanunu 13/b bendinde hizmetin yapıldığı yer problemi 

 

KDV Kanunu 13/b bendinde düzenlenen istisna hükmü ile deniz ve hava taĢıma 

araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden müstesna edilmiĢtir. 

Dolayısıyla madde lafzında liman veya hava meydanlarında yapılan hizmetlerin istisna 

kapsamında olduğu hususu ifade edilmiĢtir.  

KDV Kanunu 13/b bendi hükmünce; liman veya hava meydanında deniz veya hava 

taĢıma araçlarına yapılan hizmet istisna kapsamındadır. Dolayısıyla, liman veya hava 

meydanının içinde yer alan bölümlerin bütünü içerisinde, deniz ve hava taĢıma araçlarına 

yapılan hizmetlerin liman veya hava meydanının hangi bölümünde verildiği önem arz 

etmemektedir. Hizmetin liman ve hava meydanı hudutları dahilinde verilip verilmediği 

hususu istisna uygulamasında belirleyici rol oynamaktadır.   

3065 sayılı Kanun’un gerekçesine göre (b) bendinin konuluĢ amacı deniz ve hava 

ticaret filosunun geliĢtirilmesi, teĢviki ve dıĢ rekabete tahammül edebilir duruma 

getirilmesidir. TaĢıt araçlarının yegâne gelir kaynağı ve varlık nedeni yolcu ve yük olduğuna 

göre yolcuya ve yüke yönelik hizmetlerin kapsam dıĢında tutulması, hükmün konuluĢundaki 

amaca aykırı düĢer (Canbek, 2003).  

Ġstisna düzenlemesine iliĢkin maddede liman ve hava meydanlarında hizmetin 

yapılması Ģartı getirilmesi nedeniyle söz konusu maddenin lafzından hareketle, sadece liman 

sahası içinde veya sadece hava meydanlarında yapılan hizmetlerin istisna kapsamında olduğu, 

bu yerler dıĢında ifa edilen hizmetlerin gemiye veya uçağa (seyrüsefere) iliĢkin olsa dahî 

istisna kapsamına girmeyeceği yönünde görüĢler mevcut olup kanun metnindeki liman ve 

hava meydanı Ģartları ile bu görüĢlerin tutarlı olacağını düĢünmekteyiz. Ancak bu durum 

uygulamada yaĢanan ihtilaflar nedeniyle bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.  

Bu konuyla ilgili liman sahası dıĢında yer alan bekleme yerleri ve açık demir yerleri 

olarak belirlenen alanlarda yapılan hizmetlerin söz konusu alanların liman sahası dıĢında 

olması nedeniyle istisna kapsamında olup olmayacağı hususunda ihtilaflar bulunmaktadır.  

Örneğin; liman sahası içinde yapılan hizmetler istisna olarak belirtilmiĢse de gemi 

kaptanına verilen vekaletnamenin tercüme edilmesi veya bu tercümenin onaylanması iĢi liman 
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dıĢında (noterde) yapıldığı ve istisnaya konu olabildiği dikkate alındığında; idarenin de 

yapılan hizmetlerin sadece liman sahası ile sınırlı olarak istisnaya konu etmediği ifade 

edilmektedir (Maç, 2003). Ancak bu yerlerin liman sahası dıĢında bulunması nedeniyle bu 

sahalarda deniz taĢıma araçlarına verilen hizmetlerin KDV Kanunu 13/b bendi kapsamı 

dıĢında olması gerektiğini maddenin lafzından hareketle düĢünmekteyiz.  

Gemilerin demirleme ve bağlama yerleri, gemilerden yükleme ve boĢaltma yapılması 

belirli kurallara bağlanmıĢ olup gemiler liman tüzük, yönetmelik ve talimatları ile belirlenmiĢ 

ve liman iĢletmesince gösterilecek yerlerde bağlama ve demirleme yapabilirler. Ancak 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri Liman Hizmetleri Ücret Tarifesinde de belirtildiği üzere; liman 

sahasında gemilere klavuzluk, römorkör hizmetleri verilebildiği gibi liman hudutları dıĢında 

da klavuzluk ve römorkör hizmetleri ile can kurtarma hizmetleri verilebilmektedir.  

Ayrıca açık denizde seyrederken veya demirli iken arızalanan geminin romorkörle 

tamir için tersaneye çekilmesi hizmeti 13/b maddesi kapsamında istisna kapsamında 

olabileceğini ifade eden ancak bizim katılmadığımız görüĢler de bulunmakta olup bu 

görüĢlere göre liman ve hava limanı Ģartlarının istisna uygulamasında aranması durumunda 

limanın ve hava limanının nerede baĢlayıp bittiği yönünde sıkıntıların ortaya çıkacağı ifade 

edilmektedir.  

Kanun metninde yer alan “Liman ve Hava Meydanlarında” ibaresi bizce 

kaldırılmalıdır. Bu kavramın varlığı ile liman kara sularında, açık demir yerlerinde veya açık 

denizde gemilere hizmet verilmesi uygulamasında sıkıntılar doğurabilir. Aynı durum 

havacılık için de geçerlidir. Hava araçlarına her zaman hava meydanlarında hizmet 

verilmemektedir. Bu durumlar ise kanun gerekçesinde ifade edilen ve beklenen amacı 

gerçekleĢtirmekten uzak uygulamaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Araçlara yapılan 

hizmeti bizce liman ve hava meydanları olarak sınırlandırmamak gerekir (Canbek, 2003). 

Mükelleflerle idare arasında istisnaya iliĢkin bent uygulamasında sorun oluĢturan ve 

çağımızda deniz ve hava araçlarına verilen hizmetlerin geliĢim süreçleri dikkate alındığında 

anlamını yitiren KDV Kanunu 13/b maddesindeki “liman ve hava meydanlarında” ibaresinin 

yürürlükten kaldırılmasında fayda bulunmaktadır. Bu nedenle de liman ve hava meydanı 

sınırları dıĢında da deniz ve hava taĢıma araçlarına yapılan hizmetlerin istisna olması 

sağlanmalıdır. Çünkü KDV Kanunu 13/b bendindeki istisnada sadece liman ve hava 

meydanlarında hizmetin verilmesi Ģartı nedeniyle birçok sıkıntılar yaĢanmaktadır.  
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2.2.5.2.  Gemi kurtarma ve denizi kurtarma hizmetleri 

 

Teknelere denizde verilen yardım ve teknelerin çekilmesi (römorkaj) hizmetleri 

Kanunun 13/b maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisnadır. Ancak, söz konusu 

hizmetlerin limanlarda veriliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, söz konusu istisna 

uygulanamayacaktır. Öte yandan, Ġstanbul Liman Tüzüğüne göre, boğazın tamamı liman 

kapsamında değerlendirilmektedir (Koçak, 2007).  

14.04.1925 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu uyarınca 06.09.1996 tarih ve 22746 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.07.1996 tarih ve 96/8442 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Ġstanbul Liman Tüzüğü yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Tüzük ile Ġstanbul 

Limanının sınırları, yanaĢma ve demir yerleri, rıhtımlara yanaĢma, ticaret eĢyası ile patlayıcı, 

yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin boĢaltma ve yükleme yöntem, yer ve zamanları, 

gemilerin Limanda kalabilecekleri süreler ile Limanda genel güvenliğin ve disiplinin 

sağlanmasına iliĢkin öteki önlemler bu Tüzükte gösterilmiĢtir. Ayrıca Tüzüğün 3’ncü 

maddesinde Ġstanbul limanı “Liman Sınırları”, 4’ncü maddesinde “YanaĢma Yerleri”, 5’nci 

maddesinde “Demir Yerleri” belirlenmiĢtir. Dolayısıyla Ġstanbul Liman Tüzüğüne göre liman 

sınırları olarak belirlenen alanın oldukça geniĢ olarak belirlenmesi isabetli olmuĢ ve KDV 

13/b bendindeki istisnanın uygulama yeri olan alanın geniĢ kapsamlı olması sağlanmıĢtır.  

Ancak diğer limanların alanları oldukça sınırlı olup limanların belirlenen alanlarındaki 

sınırın bazen 1 santim dıĢı da liman alanı dıĢı olarak belirlendiği için KDV Kanunu 13/b 

bendindeki limanlarda hizmetin verilme Ģartı yerine getirilememekte dolayısıyla istisnadan 

faydalanılamamaktadır.  

Gemi veya uçağın taĢıma aracı vasfını sicilden terkin ederek veya hurdaya ayırması 

hallerinde, gemi ve hava aracı seyrüsefer özelliklerini yitirmiĢ olacağı için bu araca verilen 

hizmetler KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında değerlendirilemez. Araç seyrüseferini 

tamamlayıp bir daha seyrüsefere çıkamayacak olduğu durumda, deniz, hava taĢıma aracı olma 

vasfını kaybetmesi halinde, aracın müze haline getirilmesi durumlarında bu araçlara verilen 

hizmetlerin istisna kapsamında olması mümkün değildir. Bu durum baĢta belirtildiği üzere 

istisnanın deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin 

istisna kapsamında uygulanması için “aktif taĢıma aracı” unsurunun varlığını ortaya 

koymaktadır.  
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Gemilerin seyrüsefer özelliğini yitirdikten sonrada alması gereken mecburi hizmetler 

olup bu bağlamda gemiye verilen hizmetin istisna dıĢı bırakılması çok adaletsiz olmaktadır. 

Örneğin; bir limandan diğer bir limana yapılan çeki hizmetleri KDV istisnası kapsamına 

alınarak bu hükmün getirdiği adaletsizliği ortadan kaldıracaktır. 

Ayrıca gemilerin yaĢanan çeĢitli kazalar sonucu kurtarma hizmetine gerek duyulması 

hallerinde de bu hizmetten yararlanılacak alan itibariyle de KDV Kanunu 13/b bendinde 

sayılan istisna kapsamında hizmetin KDV istisnası kapsamında verilebileceği alanın sadece 

liman veya hava limanı olarak belirlenmesi nedeniyle sıkıntılar doğmaktadır. Bir baĢka ifade 

ile limanlarda verilen gemi kurtarma hizmetleri KDV 13/b bendi kapsamında istisna olduğu 

halde liman alanı dıĢında gemilere verilen kurtarma hizmetleri KDV 13/b bendi kapsamında 

istisna olamamaktadır. Nitekim her iki durumda da deniz araçlarına kurtarma hizmeti verildiği 

halde istisnaya iliĢkin düzenlemede istisnanın sadece limanda geçerli olmasında dolayı KDV 

13/b bendi istisnasının tüm deniz alanlarımızda uygulanması mümkün olamamaktadır. Bu 

nedenle de KDV 13/b bendindeki “liman ve hava meydanlarında” ibaresinin kanun metninden 

çıkarılması gerekmektedir. Bu değiĢiklikle ülkemiz denizlerinin tamamında deniz araçlarına 

verilen hizmetlerin istisna kapsamında olması temin edilebilir. Nitekim kanun gerekçesi ile de 

beklenen amaçların sağlanabilmesi için bu değiĢiklik gerekliliktir.  

Gemi kurtarma hizmetlerine iliĢkin olarak, özellikle uluslararası suyollarında olan 

ülkemizde meydana gelebilecek yabancı uyruğu olan gemilere verilen ve liman sahası dıĢında 

gerçekleĢen gemi kurtarma hizmetlerinde ise durum farklıdır.  

KDV Kanununun mal ve hizmet ihracı ile ilgili  düzenlemeleri içeren 11’nci 

maddesinin a bendinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere iliĢkin hizmetler, yurt dıĢındaki 

müĢteriler için yapılan hizmetler vergiden müstesnadır. Ġhracat teslimi ve yurt dıĢındaki 

müĢteriler için yapılan hizmetlere iliĢkin düzenlemeleri içeren KDV Kanununun 12’nci 

maddesi 2’nci fıkrasında yer alan “hizmet ihracı” ile ilgili hükümlerine göre ise; bir hizmetin 

yurt dıĢındaki müĢteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aĢağıdaki Ģartlar yerine 

getirilmiĢ olmalıdır.  

a) Hizmetler yurt dıĢındaki bir müĢteri için yapılmıĢ olmalıdır. 

b) Hizmetten yurt dıĢında faydalanılmalıdır. 

Bu maddeler gereğince; örneğin ülkemiz denizlerinde meydana gelen bir deniz kazası 

nedeniyle liman hudutları dıĢında yabancı bayraklı bir gemiye kurtarma hizmeti verilmesi 
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durumunda KDV Kanunu 12/2 bendi kapsamı dıĢında olmakta dolayısıyla da KDV 

Kanunundaki hizmet ihracına iliĢkin hükümlerden “hizmetten yurt dıĢında faydalanılmalı” 

Ģartı yerine getirilemediğinden yararlanılamamaktadır. Bu nedenle de özellikle yurt dıĢında 

sigorta Ģirketlerinden kurtarma hizmetleri nedeniyle firmalarımızın alacakları ücretlerde tüm 

dünyada olduğu gibi en azından hizmet ihracı kapsamında olması beklendiğinden hizmet 

bedeline ilaveten talep edilen KDV ödemeleri nedeniyle ihtilaflar yaĢanmaktadır. Bu nedenle 

bu konuda da düzenleme yapılmalıdır. Bu nedenle de ihracat istisnasına iliĢkin 

düzenlemelerin yer aldığı KDV Kanunu 12’nci maddesinde değiĢiklik yapmak yerine KDV 

Kanunu 13/b bendindeki “liman ve hava meydanlarında” ibaresinin kaldırılması yukarıda 

sayılan nedenlerle de yerinde olacaktır.  

Ayrıca gemilere verilen kurtarma hizmetleri dıĢında deniz kazalarında ortaya çıkan 

gemi kaynaklı kirliliğin temizlenmesi veya kazalara bağlı olmaksızın deniz kirliliğinin 

temizlenmesi, deniz kazaları sonrası batık çıkarma iĢlemleri, batıktaki atıkların veya diğer 

malzemelerin tekrar kullanımı veya kirliliğe neden olmamak üzere çıkarılması iĢlemleri KDV 

Kanunu 13/b bendi kapsamına alınmalıdır.  

Liman sahası içerisinde oluĢan kirliliğin ve deniz temizliğinin istisna kapsamına 

alınması hem ekolojik dengenin korunması hem de kanun hükmünün getirdiği adaletsizliği 

ortadan kaldırma açısından daha doğru bir çalıĢma olacaktır. Halihazırda limanlarda verilen 

ve gemilerin neden olduğu liman kirliliğinin temizlenmesi iĢlemlerinin KDV Kanunu 13/b 

bendi kapsamında olup olmadığı konusunda netlik bulunmamakta ve yaĢanan durumlara göre 

vergiyi doğuran olay bakımından ayrıca değerlendirme yapılması gerekmektedir.  
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2.2.5.3.  KDV 13/b bendi istisnasında hizmet verilen aracın türü 

 

15 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde uluslararası deniz ve hava taĢımacılığına iliĢkin 

olarak ticari araçlara yapılan akaryakıt, su, kumanya, teknik ve diğer malzeme Ģeklindeki 

teslimlerin vergiye tabi olmayacağına iliĢkin düzenleme ile ticari maksatlı deniz ve hava 

taĢıtlarına uluslararası seyrüsefere iliĢkin verilen hizmetler ve teslimler düzenlenmiĢtir.  

Nitekim 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 176’ncı maddesinde “Akaryakıt ve Kumanya ile 

Ġlgili Hükümler” düzenlenmiĢtir. Ġlgili madde hükmüne göre; 

 “1.Gemilerin, botların, diğer deniz taĢıtlarının ve hava gemilerinin dıĢ seferlerde 

kullanacakları yakıt ve yağları ile karaya çıkarılmamak Ģartıyla yurtdıĢından getirdikleri 

kumanyaları ithalat vergilerinden muaftır. 

2.Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaĢıma girmemiĢ olan yakıt ve yağlar ile 

kumanyalar, transit hükümlerine göre 1 inci fıkrada belirtilen taĢıtlara verilir. 

Serbest dolaĢımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dıĢ sefere çıkan gemi, bot 

ve diğer deniz taĢıtları ile hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir.” 

Sivil kullanıma mahsus yerli veya yabancı deniz ve hava araçları ile ilgili olmak üzere 

uluslararası seyrüseferde Gümrük Kanunu 176’ncı maddesi hükümleri kapsamında yapılan 

teslimler ihracat hükmündedir. Bu durum özellikle sivil kullanıma mahsus deniz ve hava aracı 

sahiplerince bilinmemektedir. 

 Liman ve hava meydanlarında hizmet alan deniz ve hava taĢıma araçlarının ticari 

araçlar olması durumunda istisnadan faydalanacağı kuĢkusuzdur. Ancak özel kullanım 

niteliğindeki deniz ve hava araçlarının istisnadan faydalanabileceği yönünde tartıĢmalar 

mevcuttur. KDV Kanunu 13/b bendinde “deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava 

meydanlarında yapılan hizmetler” istisna tutulmuĢtur. Madde metninde geçen “taĢıma” ibaresi 

nedeniyle deniz ve hava araçlarının “taĢıma” maksatlı araçlar olması hususu kanun koyucu 

tarafından vurgulanmıĢtır. Bu nedenle de kanun metninde geçen “taĢıma” ibaresinden bu 

araçların taĢıyıcı nitelikte yani kanun metninde yapılan belirleme ile deniz veya hava taĢıma 

aracı niteliğinde olması gerektiğini ve bu ibareden de ticari nitelikteki araçların bu istisnadan 

faydalanabileceğini düĢünüyoruz.  

19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 seri no’lu KDV 

Genel Tebliği’nin 1.1. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere ĠliĢkin Ġstisna 
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bölümünde; “istisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile 

araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir” belirlemesi yapılmıĢtır. 

Önceki genel tebliğ düzenlemelerine paralel olarak yük, yolcu ve araç unsurları tebliğde 

vurgulanmıĢtır. Buradan da hareketle gerek kanun metninde geçen “taĢıma” aracı ibaresi ve 

gerekse de tebliğlerde belirlemesi yapılan yük, yolcu ve araç unsurlarından istisnadan 

faydalanabilecek olan araçların yük veya yolcu unsurlarını ihtiva eden ticari nitelikteki araçlar 

olması Ģartını sağlanması gerektiğini düĢünmekteyiz. 

Bu nedenle de KDV Kanunun 13/b bendi hükmü ile taĢıma aracından ticari nitelikteki 

yani iĢletmelerin envanterine kayıtlı bulunan araçların istisnadan faydalandırılması ancak özel 

nitelikteki araçlar, kamuya ait ticari nitelikte olmayan araçlar, diplomatik haklara haiz 

nitelikteki araçların istisnadan faydalanamaması gerekmektedir.  

Ancak yukarıda yapılan açıklamaların aksi görüĢler de mevcuttur. Bu görüĢlere göre 

deniz ve hava taĢıtları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlere iliĢkin istisnadan 

tüm deniz ve hava araçlarının faydalanabileceği de ileri sürülmektedir. Bu görüĢlere göre 

deniz ve hava taĢıtlarında ticari veya özel kullanım ayırımı yapılmaksızın istisnadan 

faydalanılabileceği hususu ileri sürülmektedir.  

Nitekim gerek kanunda ve gerekse de tebliğlerde özel nitelikteki araçların istisnadan 

faydalanamayacağı yönünde bir belirleme olmamasına rağmen, ortaya çıkan görüĢlerde özel 

kullanıma mahsus araçların da her ne kadar istisna kapsamında olmadığını düĢünsek de 

uygulamada KDV’den istisna tutularak hizmet alındığı ve bu nedenle de vergi kayıp kaçağı 

olduğu da bilinmektedir.  

Nitekim yat limanlarında (yer iĢgali nedeniyle alınan kira dahil) bu yatlara yönelik 

olarak yapılan tüm hizmetler (limanın ve yatın kime ait olduğuna ve ne amaçla kullanıldığına 

bakılmaksızın) KDV’den istisna edilmektedir (Maç, 2007). 

Her ne kadar kanunun ve diğer düzenleyici iĢlemlerin Ģu haliyle özel nitelikteki deniz 

ve hava araçlarının istisnadan faydalanabileceğine imkan sağlamadığını düĢünsek de 

denizcilik sektöründe açılım yapılması gereği nedeniyle Kanunda yer alan istisnadan özel ve 

kamusal kullanıma mahsus araçların da faydalanabilmesine imkan veren düzenlemeler 

yapılmalıdır. Nitekim bu nedenle de uygulamada liman ve hava meydanlarında verilen bu 

hizmetler bakımından ticari-özel ayrımı yapılmasının uygulamada sorunlara ve tereddütlere 

neden olacağından yapılacak düzenlemelerde de ayırım yapılması anlamlı değildir.  
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Nitekim Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesi uygulamasına iliĢkin 

tebliğlerde “seyrüsefere iliĢkin olma” Ģeklinde bir Ģart mevcut olmamakla beraber kanunun 

lafzındaki taĢıma aracı ifadesinden dolayı bizce zımni olarak taĢıma yapabilecek nitelikteki 

araçların seyrüseferi kast edilmektedir. Nitekim bu taĢıma iĢlemini yapan araçlar da ticari 

araçlardır. Bu kapsamda kanun metninde geçen “taĢıma” ibaresi kaldırılarak ticari Ģekilde 

iĢletilmeyenler yani özel kullanıma mahsus araçlar dahil tüm deniz ve hava araçlarına yapılan 

hizmetler istisna hale getirilmelidir.  

 

2.2.5.4.  Deniz ve hava aracının uyruğu 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu 13/b bendinde düzenlenen istisna hükmü uyarınca deniz 

veya hava taĢıma aracının tabiyeti istisna uygulamasını etkilememektedir. Bu nedenle de yerli 

(Türkiye Cumhuriyeti tescilli) - yabancı ayırımı yapılmaksızın bütün deniz ve hava taĢıma 

araçlarına verilen KDV Kanunu 13/b bendi kapsamındaki hizmetler istisnadan 

faydalanabilecektir. Diğer taraftan, KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamında hizmet verilen 

geminin yabancı bayraklı olup iĢletmecilerinin Türk (Ģahıs veya Ģirket) olması da istisna 

uygulamasına engel teĢkil etmeyecektir. 

Limanlarda onarım ve donatım için gelen gemilere verilen palamar (bağlama ve rıhtım 

kirası) ve rıhtım hizmetleri (gemiye elektrik ve merdiven verme) kanunun 13/b maddesi 

kapsamında, katma değer vergisinden istisna olup söz konusu hizmetleri alan firma veya 

Ģahıslardan herhangi bir muafiyet yazısının istenilmesine gerek bulunmadığı gibi Kanunun 

13/b maddesi kapsamında hizmet verilen geminin yabancı bayraklı olup iĢletmecilerinin Türk 

(Ģahıs veya Ģirket) olması, istisna uygulamasına engel teĢkil etmeyecektir (Ġstanbul 

Defterdarlığı, 2002).  
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2.2.5.5.  Tebliğlerdeki seyrüsefer Ģartı kaynaklı sorunlar 

 

Seyrüsefer kelimesi, öncelikli olarak denizcilikte kullanılmıĢ ve daha sonra havacılığın 

geliĢmesi ile birlikte havacılıkta da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Kelimenin çok eskiden 

günümüze kadar yaygın olarak deniz, hava ve karadaki muhtelif hareketleri isimlendirmede 

kullanılmıĢ olması, kelimeye değiĢik anlamların yüklenmesine neden olmuĢtur.  

Seyrüsefer; Osmanlıca ve Arapça kökleri olan seyir ve sefer’in birleĢmesinden 

meydana gelmiĢtir. Seyir; yürüme, yürüyüĢ, gidiĢ, bir yerden bir baĢka yere gitmek üzere yola 

çıkma, yolculuk, sefer olarak tanımlanabilir. Ayrıca denizcilikte seyir; bir geminin kendi 

tahrik kuvveti ile hareket halinde bulunması (seyir hali) olarak tanımlanmaktadır. Sefer ise 

yolculuk anlamına gelmektedir. Seyir etmek yolculuğa gitmek, yolculuk yapmak, özellikle 

gemilerin belli bir rotayı takip ederek yolculuk etmesi, bir yerden baĢka bir yere gitmek için 

yola çıkma anlamında kullanılmaktadır. Seyrüsefer ise gidiĢ-geliĢ, trafik anlamına 

gelmektedir (http://tdkterim.gov.tr). 

Gümrük Yönetmeliğinin “seferin devamı sayılabilecek haller” baĢlıklı 746’ncı 

maddesinde seyrüsefere iliĢkin olmak üzere aĢağıdaki belirlemeler yapılmıĢtır.  

“Yabancı ülkelere sefer yapan Türk bandıralı gemilerden düzenli seferli olanlarının, 

yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanına dönerek, tekrar dıĢ sefere çıkmaları 

halinde, bu limandaki bekleme süreleri yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır. 

Yurt dıĢı seferden dönen gemilerin Türk limanlarında yüklerinin tamamını boĢalttıktan 

sonra diğer Türk limanlarına ihraç yükünü almak üzere boĢ veya kısmen ihraç yükü alarak 

hareket etmeleri hali de dıĢ seferin devamı sayılır.” 

3174 sayılı Kanunun gerekçesinde KDV Kanunu 13/b bendinde yapılan değiĢiklikte 

istisnanın amacının bu araçların seyrüseferine dair bazı hizmetleri vergi dıĢında tutmak 

olduğu belirtilmiĢtir.  

Kanun maddesinde yer almamakla birlikte Kanun gerekçesinde yerini bulan “araçların 

seyrüseferine dair” ibaresinin sonraki idari düzenleyici iĢlemlerden olan tebliğlerde de yerini 

alması ve hangi hizmetlerin araçların “seyrüseferi” kapsamında olduğuna iliĢkin genel geçerli 

bir tanımlamanın da yapılmamıĢ olması nedenleriyle hangi hizmetlerin araçların seyrüseferine 

ait olduğu konusunda tereddütler yaĢanmasına neden olmuĢtur. Bu nedenle de mükellefler ve 

idari merciler arasında ihtilaflar meydana gelmiĢ ve bu ihtilaflara iliĢkin sonuçlanan yargı 

http://tdkterim.gov.tr/
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kararlarında genel itibariyle seyrüseferin yolcu ve yükü de kapsadığı Ģeklinde değerlendirme 

yapılmıĢtır. Nitekim bu konuya iliĢkin DanıĢtay kararlarında geminin (veya uçağın) kendisine, 

yolcusuna ve yüküne yönelik tüm hizmetlerin istisna kapsamında olduğu belirtilmiĢtir. 

Ġstisna düzenlemesine iliĢkin 1, 15, 87 ve 93 seri no’lu Genel Tebliğlerde seyrüsefer 

Ģartı yer almakta olup, Maliye Bakanlığı KDV Kanunu 13/b maddesinin uygulanmasında 1 ve 

15 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde “seyrüsefere iliĢkin olma” hususunu; hizmetin 

doğrudan aracın kendisine ve iĢleyiĢine yönelik olması gerektiği yönünde algılayarak bu 

araçlar tarafından taĢınan veya taĢınacak olan yük ve yolcuya yönelik hizmetlerin istisna 

kapsamı dıĢında kaldığı yönünde belirleme yapmıĢtır.  

Kanun gerekçesinde ifade edilen “seyrüsefer” koĢuluna tebliğ düzenlemelerinde de 

ısrarla vurgu yapılması nedeniyle de kanun hükmünün geniĢ bir istisna düzenlemesi olarak 

ihdas edilmesine rağmen tebliğ hükmünün daha dar bir istisna uygulamasına neden olduğu 

görülmektedir. Nitekim idare tarafından da kanun gerekçesinde yer alan her ibarenin 

uygulamaya iliĢkin düzenleyici iĢlemlerde Ģart olarak belirlenmesi zorunluluğu da 

bulunmamaktadır.  

KDV Kanunu’nun 13/b maddesinde yer almayan “seyrüsefer” Ģartı idare tarafından 

yapılan düzenleyici iĢlemlerde kanun gerekçesinde yer aldığı için aranmaktadır. Ancak idare 

tarafından seyrüseferin ne olduğu ve hangi hizmetlerin seyrüsefere iliĢkin olduğu veya 

olmadığı konusunda kapsamlı bir düzenleyici iĢlem de yapılmadığından uygulamada sorunlar 

ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle de mükellefler bu belirlemeyi yorumlamak veya idareden görüĢ 

talep etmek zorunda kalmıĢlardır.  

1 ve 15 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılan belirleme nedeniyle istisna 

uygulamasında hizmetin seyrüsefere iliĢkin olması Ģartına bağlanması, deniz ve hava 

taĢıtlarına yönelik hizmetlerin seyrüsefere iliĢkin olan ve olmayan Ģeklinde ayırıma tabi 

tutulması zaruretini doğurmuĢ, araç, yolcu ve yük arasındaki sıkı bağlantı nedeniyle bu 

ayırımın yapılmasında güçlüklerle, çeliĢkili uygulamalarla, belirsizlik ve ihtilaflarla 

karĢılaĢılmıĢtır.  

Örneğin; eski düzenlemede gemi mürettebatının rıhtımla gemi arasında taĢınması 

istisna kapsamında görülürken yolcuların taĢınması kapsam dıĢı tutulmaktaydı. Böyle bir 

ayırım, taĢıma iĢi yapanın taĢıdığı insanların personel mi, yoksa yolcu mu olduğunu tespit ve 

ispat etmesini gerektirir. Aynı araçla hem yolcu hem de mürettebatın taĢınması halinde ne 
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yapılacağı ise meçhuldü. Gemi çöpünün alınması istisna kapsamında görülmektedir. Bir yolcu 

gemisinde, çöpün ekseri kısmının yolcular tarafından atılması karĢısında istisnanın nasıl 

uygulanacağı da tereddütlere neden olmaktaydı.  

KDV Kanunu 13/b bendinde yer almamasına rağmen idari düzenleyici iĢlemlerde yer 

alan seyrüsefere iliĢkin olma Ģartı ve bu Ģartın isabetsiz yorumları nedeniyle istisnanın 

uygulanmasında çözümü imkansız sorunların yaĢanmasına neden olmaktadır.  

Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir görüĢe göre limanlarda deniz taĢıma araçları 

için yapıldığı belirlenen aĢağıdaki hizmetler Kanun’un 13/b maddesiyle düzenlenen istisnadan 

yararlanabilecektir; 

- Geminin tonajına göre belirlenen acentelik komisyonu, 

- Polis, sağlık memuru, gemi personeli gibi kimselerin açıkta demirleyen gemiye 

götürülüp, getirilmesi, 

- Gemi ile ilgili parça ve malzemenin gemiye götürülmesi, 

- Personel için gemiye kumanya taĢınması, 

- Gemi çöpünün dökülmesi,  

- Palamar (çekek) hizmetleri, 

- Kılavuzluk hizmetleri, 

- Römork hizmetleri, 

-Servis motoru hizmetleri,  

- Geminin limana uğramasının sağlanması, 

- Kurtarma, yüzdürme, rıhtıma veya açığa çekme iĢleri,
*
 

- ĠĢgaliye, liman, fener, sağlık resimleri, 

- Deniz Ticaret Odası payları ve Vapur Donatanları Derneği ücretleri,  

- Kaptan vekalet yazısının tercümesi ve Noterce onayı
**

, 

- Radar ve sair haberleĢme ücretleri, 

- Temizlik ücretleri, 

- Yangın söndürme, 

                                                 
* Bu hizmetlerin liman ve hava meydanı dıĢında verilmesi halinde kanun maddesindeki liman ve hava 

meydanlarında verilen hizmetler kapsamı dıĢında olabileceğini düĢünmekteyiz.  
** Muktezada bu hizmetlerin istisna kapsamında olduğu belirtilmiĢse de kanun maddesinden liman ve hava 

meydanlarında bu hizmetlerin verilmesi gereğinden de bahsedildiği göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla bu 

hizmetlerin ilgili yerler dıĢında verildiği durumlar da mümkündür.  
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- Gemi personeli için gümrük, polis, konsolosluk ve diğer resmi dairelerde muamele 

yapılması, 

- F.I.O.S 
*
 liner ve nezaret ücretleri, 

- Yola elveriĢlilik belgesi verilmesi, 

- Koruyucu acentelik hizmetleri, 

- Gözetim hizmetleri,  

Bu hizmetlerin dıĢında iĢgaliye, liman, fener, sağlık resimleri ile Deniz Ticaret Odası 

payları ve Vapur Donatanları Derneği ücretlerinin Katma Değer Vergisinin konusuna 

girmediği ve bu masrafların acenteler tarafından yansıtılmasının da vergiye tabi bulunduğu 

belirtilmektedir. Ancak bu masrafların yansıtılmasında acenteler tarafından komisyon 

alınması halinde, komisyon tutarı vergiye tabi tutulacaktır (Gelirler Genel Müdürlüğü, 

1999a). 

Ayrıca baĢka özelgelerde, gemiye veya uçağa yönelik, ısıtma, soğutma, havalandırma 

gibi hizmetler istisna kapsamında sayılmıĢ, konĢimento ve ordino hizmetlerinin kapsam dıĢı 

olduğu belirtilmiĢtir (Maç, 2007). 

Bu hizmetlerden amaç deniz ve hava taĢıma aracının seyrüsefere hazırlanmasıdır. Bu 

nitelikteki hizmetler deniz ve hava taĢıma aracının seyrüseferinden sonra yapılan olağan veya 

olağanüstü kontroller, seyrüsefere çıkmak üzere yapılan deniz ve hava taĢıma aracının 

seyrüsefere elveriĢli olup olmadığının veya seyrüsefere elveriĢli hale getirilmesinin 

amaçlandığı hizmetler genellikle liman ve hava meydanlarında yapılmaktadır. Bu nedenle de 

KDV Kanunu 13/b kapsamında söz konusu hizmetler istisna hükmü kapsamındadır. 

1 ve 15 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde seyrüsefere iliĢkin olarak yapılan 

belirleme değiĢerek 87 ve 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde istisnanın kapsamının yük 

ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere 

iliĢkin her türlü hizmetin de girdiği belirtilmiĢtir.  

Gemi veya uçağın taĢıma aracı vasfını sicilden terkin ederek veya hurdaya ayırması 

hallerinde, gemi ve hava aracı seyrüsefer özelliklerini yitirmiĢ olacağı için bu araca verilen 

hizmetler KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında değerlendirilemez. Araç seyrüseferini 

tamamlayıp bir daha seyrüsefere çıkamayacak olduğu durumda, deniz, hava taĢıma aracı olma 

                                                 
*  Free in and out stow - taĢıyanın,yükün istifi dahil yükleme ve boĢaltma masrafları ile iliĢiği olmayacağının kısa 

yazılıĢı. (http://www.sozlukturkce.com/word/f.i.o.s./). 

http://www.sozlukturkce.com/word/f.i.o.s./
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vasfını kaybetmesi halinde, aracın müze haline getirilmesi durumlarında bu araçlara verilen 

hizmetlerin istisna kapsamında olması mümkün değildir. Bu durum baĢta belirtildiği üzere 

istisnanın deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin 

istisna kapsamında uygulanması için “aktif taĢıma aracı” unsurunun varlığını ortaya 

koymaktadır.  

Ayrıca gemilere limanlarda verilen muayene hizmetleri ile gemilerin limanda iken 

tamir edilmesi ile ilgili malzemelerin muayenesi iĢleminde hizmetin malzemeyi teslim edene 

veya tamiratı yapacak olana değil, gemi sahibine veya acentasına verilmesi Ģartıyla istisna 

uygulanacaktır. Ancak gemilerin havuza çekilmiĢ olması halinde ise, söz konusu hizmetler, 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesi kapsamına girmeyeceğinden, vergiye tabi 

tutulması gerekmektedir (Gelirler Genel Müdürlüğü, 1993). 

Yapılacak düzenlemelerle gemilere havuzda verilen hizmetlerde KDV Kanunu 13/a 

veya 13/b bendindeki istisna kapsamına alınmalı ve tanımlanmalıdır. 

Nitekim Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesi uygulamasına iliĢkin 

tebliğlerde “seyrüsefere iliĢkin olma” Ģeklinde bir Ģart mevcut olmamakla beraber kanunun 

lafzındaki taĢıma aracı ifadesinden dolayı bizce zımni olarak taĢıma yapabilecek nitelikteki 

araçların seyrüseferi kast edilmektedir. Nitekim bu taĢıma iĢlemini yapan araçlar da ticari 

araçlardır.  

Vergi kanunları yorumlanırken, madde metni esas alınır. Gerekçede yazılı unsurlara 

madde metni imiĢ gibi itibar edilemez. Gerekçe, maddenin yoruma muhtaç halde olduğu 

durumlarda bu yoruma katkısı olabilecek bir kaynak niteliği taĢıyabilir. Bu nedenlerle 

seyrüsefere iliĢkin olma Ģartının, madde metninde yazılı bir Ģart imiĢ gibi aranmasını doğru 

bulmuyoruz (Maç, 2007). Bizce bu tür bir kavram karmaĢasına düĢmeden, tebliğ 

düzenlemelerinde ısrarla üzerinde durulan ve söz konusu tebliğ düzenlemesinde de kendi 

içinde çeliĢkiye düĢüren, sektörün gereklerini de düĢünerek “seyrüsefer” kavramını çıkartarak 

tebliğ hükmünün daha geniĢ uygulanabilirliğini hukuki zemin içerisinde sağlamalıyız. ġu 

haliyle tebliğ hükmünde ifade edilen istisnanın kapsamına iliĢkin olarak liman ve hava 

meydanlarında bütünüyle yolcu ve yüke verilen hizmetlerin araçlara yapılan hizmet istisnası 

kapsamında olduğu görüĢü tutarlı değildir.  

Uygulamada sektörde görülen ve yük, yolcu ve araca dönük verilen hizmetlerin 

kavranmasında yaĢanan sorun; DanıĢtay, Gelir Ġdaresi ve mükellefler arasındaki anlayıĢ 
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farklılıklarından kaynaklanan ve bu farklılıkların sektördeki hizmet ve muhasebe 

yapılandırılmasına yansımıĢ olması sonucu araca, yolcuya ve yüke verilen hizmetlerin 

ayrıĢtırılma güçlüğüdür.  

Gemi ve uçaklara yapılan hizmetlerin seyrüsefere iliĢkin olan-olmayan Ģeklinde 

ayrıma tabi tutulması bizce uygun değildir. Deniz ve hava taĢıma araçlarına, yolcuya, yüke 

yönelik tüm hizmetlerin istisna kapsamında olması gerektiğini düĢünüyoruz. Çünkü 3174 

Sayılı Kanun’un gerekçesinde “seyrüsefer” tabirine yer verilmiĢ ise de, madde metnine 

yansımamıĢ olan böyle bir unsurun istisna Ģartı olarak dikkate alınması doğru değildir. Gemi 

ve uçak yolcu ve yükü ile bir anlam ifade eder. Yolcuyu ve yükü bu araçların iĢletilmesinde 

gündem dıĢı tutmak mümkün değildir.  

Katma Değer Vergisi Kanunu 13/b bendinde ifade edilen liman ve hava 

meydanlarında araçlara hizmet verilmesinin amacı seyrüseferin sağlanmasıdır. Seyrüsefer 

koĢulu olmadan araçlara yapılan bu hizmetler bir anlam ifade etmez. Ancak mevzuatta açık 

düzenlemeler yapmak yoluyla liman ve hava meydanlarında yolcu ve yük unsurlarına verilen 

tüm hizmetler KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında istisna kapsamına alınabilir. Bizce 

ülkemizin bulunduğu konum itibariyle bu ekonomik bir gerekliliktir.  

Eğer seyrüsefer koĢulunda yapılan idari düzenlemelerde ısrarla yer verilecekse, bu 

hizmetler seyrüsefer koĢuluyla çeliĢmeyecek nitelikte hizmetler olmalı veya yapılacak 

düzenlemelerde seyrüsefer koĢulu yer almamalıdır.  

Ancak kanun gerekçesinde ve tebliğ metninde seyrüsefer konusunda bir örtüĢme söz 

konusudur. Kanun hükmü geniĢ bir düzenlemeye yer verirken tebliğ hükümleri daha dar bir 

uygulamayı hedeflemektedir (Canbek, 2003). 
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2.2.5.6.  Tebliğ düzenlemelerindeki her türlü hizmet ve benzeri hizmetler sorunu 

 

15 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde sadece araçlara seyrüseferlerine iliĢkin olarak 

verilen hizmetlerin istisna olacağına iliĢkin belirleme 87 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile 

değiĢtirilerek yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak 

üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet istisna kapsamına alınmıĢtır. 

Ancak tebliğ düzenlemesinde ifade edilen bazı kavramların hukuki sıkıntılar taĢıdığını 

düĢünmekteyiz.  

18.06.2003 tarih ve 25142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 87 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıĢtır. Söz konusu Genel Tebliğ ile 15 seri no’lu KDV 

Genel Tebliği’nin (B/1) bölümünde istisna uygulaması kapsamını geniĢleten ve tebliğin 

yayımından önce yük ve yolcuya yapılan hizmetlerin bütünüyle istisna kapsamı dıĢında tutan 

idari görüĢ aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Ġstisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de 

dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir.” 

Yine 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 seri no’lu 

KDV Genel Tebliği’nin 1.1. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere ĠliĢkin 

Ġstisna bölümünde de aynı açıklama yapılmıĢtır.  

“…Ġstisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile 

araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir…” 

Tebliğlerde ifade edilen “benzeri hizmetler” ibaresi nedeniyle benzerliği olan 

hizmetlerin nasıl benzetileceği konusunda tereddütlerin doğacağı kuĢkusuzdur. Bu ibare 

nedeniyle mükelleflerce hataen veya idare tarafından benimsenen benzerliklerin dıĢındaki 

hizmetlerin de istisna kapsamından yararlanması veya yararlandırılmak suretiyle haksız 

Katma Değer Vergisi iadesine sebebiyet verilmesinden kimin sorumlu olacağı veya 

Anayasa’nın 73’ncü maddesinin dikkate alınıp alınmayacağı hususlarının da uygulamada 

önemle dikkate alınması gereği vardır. Nitekim uygulamada söz konusu istisnadan faydalanan 

kuruluĢ ve mükellefler ile Gelir Ġdaresi arasında ihtilafın doğması muhtemeldir.  

Nitekim Anayasamızın 73’ncü maddesinde; “vergi, resim, harç ve benzeri malî 

yükümlülükler kanunla konulur, değiĢtirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî 

yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına iliĢkin hükümlerinde kanunun 
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belirttiği yukarı ve aĢağı sınırlar içinde değiĢiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna 

verilebilir.” Hükümleri nedeniyle de idari iĢlemlerle vergi istisnalarının ihdas edilemeyeceği 

hususu düzenlenmiĢtir.   

Söz konusu tebliğ düzenlemelerinde “benzeri hizmetler” ile “her türlü hizmet” 

ifadelerinin kullanımı sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Öncelikli olarak istisna uygulamasına 

iliĢkin açıklamalar içeren idari bir iĢlemde istisna uygulamasının bütünüyle açık olarak ifade 

edilmesi ve “benzeri hizmetler” ve “her türlü hizmet” ibareleri kaynaklı doğacak 

muğlâklıkları giderici bir belirleme yapması gerekirken oldukça soyut belirlemeler 

yapılmıĢtır.  

Ayrıca araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin “her türlü hizmet”  istisna kapsamına 

girmekte iken “yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak 

üzere” sınırlaması yapılması çeliĢik bir durumu ortaya koymaktadır. Çünkü seyrüsefere iliĢkin 

her türlü hizmetten bu belirleme yapılmadan da “yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve 

benzeri hizmetlerin de dahil” olduğu anlaĢılıyor olmalıydı. Ama eğer “her türlü hizmet” 

kapsamına “yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler” de tebliğ 

düzenlemesi ile aracın seyrüseferine dönük hizmet olarak dahil edilmek isteniyorsa tebliğ 

düzenlemesiyle istisna, muafiyet konulamaz, geniĢletilemez, istisna ve muafiyetler Kanunla 

konulur. Bu nedenle de Anayasa’nın 73’ncü maddesinin dikkate alınmasında fayda vardır. 

Kanunla konan istisnalara iliĢkin tebliğ düzenlemesiyle açıklamalar yapılabilir, fakat 

istisnanın konusunun geniĢletilmesine iliĢkin düzenleme yapılamaz.  

Tebliğ düzenlemesinde yer alan “her türlü hizmet” kavramı ile “yük ve yolcuya 

verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere” belirlemesi arasında “ve 

benzeri hizmetler” ibaresinin kullanılması gereksizdir. Eğer “her türlü hizmet” genel 

belirlemesi dahi kapsamı açıklamakta yetersiz kalıyorsa “ve benzeri hizmetler de dahil” 

ifadesi ile istisnanın kapsamının açıklanmasında yeterli olması mümkün değildir. Bizce “her 

türlü hizmet” tanımlaması kullanılıyorsa ve bu her türlü hizmetin açıklaması yapılmayıp 

karmaĢaya neden oluyorsa, araca yapılan hizmetlerin ve seyrüseferin tanımı ve kapsamı 

belirlenmeden “benzeri hizmetler” kavramının getirilmesi tutarsız, anlamsız ve karmaĢaların 

artmasına neden olabilecek bir düzenleme olacaktır.  
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2.2.5.7.  Hizmete bağlı teslimlerde ve diğer teslimlerde istisna uygulaması 

 

KDV Kanunu 13/b bendinde liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taĢıma 

araçlarına yapılan hizmetler istisnadır. KDV Kanununda teslimler ve hizmetler ayrı ayrı 

düzenlenmiĢtir. Bu nedenle de hizmet ve teslim ayırımları istisna uygulamalarında önem arz 

etmektedir.  

KDV Kanununun 4’üncü maddesinin 1’inci bendinde;  

“hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dıĢında kalan iĢlemlerdir.  

Bu iĢlemler; bir Ģeyi yapmak, iĢlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, 

temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir Ģeyi yapmamayı 

taahhüt etmek gibi, Ģekillerde gerçekleĢebilir.” 

Liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taĢıma araçlarına verilen hizmetler, 

hizmete bağlı olarak bir teslimi de gerektiriyorsa bu teslimin de hizmete bağlı olması 

nedeniyle istisna kapsamında olması gerekmektedir. Yani hizmetin ifası için kullanılması 

zorunlu olan parça, madde ve malzemeler de hizmet bedeli içinde istisna olmalıdır.  

Bu konuyla ilgili olmak üzere Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak vermiĢ 

olduğu görüĢ aĢağıdadır.  

“Söz konusu Ģirkete ait geminin elektrik donanımı için bazı parçaların değiĢtirilmesini 

de içeren bakım hizmeti verilmesi katma değer vergisinden müstesnadır. Hizmetin ifası için 

kullanılması zorunlu olan parça, madde ve malzemeler de hizmet bedeli içinde istisna 

kapsamında değerlendirilecektir.” (Gelirler Genel Müdürlüğü, 1999b). 

Yedek parça, tamir-bakım-onarım hizmetleri nedeniyle yapılan teslimlerde 

mükelleflerin aktiflerine kayıtlı yolcu gemilerine verilen bakım ve onarım hizmetleri katma 

değer vergisinden istisnadır. Bu hizmetlerin ifası için zorunlu olan malzeme kullanılması 

halinde bu durum, malların teslimi değil bir hizmetin ifası söz konusu olacağından kullanılan 

malzemelere ait bedellerin hizmet bedeline dahil edilerek fatura edilmesi halinde istisna 

uygulaması mümkün olacaktır. Ancak, herhangi bir tamir-bakım ve onarım hizmeti 

verilmeden sadece malzeme alımı yapılması halinde istisna uygulamasından faydalanması 

mümkün olmayacaktır. Onarım için gerekli olan yedek parçaların 4458 Sayılı Gümrük 

Kanunu kapsamında donatım ve iĢletme malzemesi olarak gümrük vergisinden muaf olarak 
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ithal edilmesi halinde KDV Kanununun 16/1-b maddesi kapsamında katma değer vergisinden 

istisna olacaktır (Koçak, 2007). 

Ayrıca konuya iliĢkin DanıĢtay tarafından verilen bir kararda da “gemilere dökme su 

ikmali faaliyeti”, gemilerin seyir ve seferine iliĢkin liman hizmetlerinin bir parçası olup 3065 

sayılı Kanunun 13/b maddesi ile istisna kapsamında bulunduğu belirtilmiĢtir. Söz konusu 

kararda 3065 sayılı yasanın 13’üncü maddesinin b bendinin amacı, deniz ve hava taĢıma 

araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerden vergi alınmaması suretiyle bu 

hizmetleri ifa eden kiĢi ve kuruluĢların teĢviki ile diğer ülkelerle rekabetin sağlanması olduğu 

belirtilmiĢtir.  

UyuĢmazlık konusu olayda yükümlü Ģirket, dökme suya ihtiyaç duyan gemilerin bağlı 

oldukları acentalar kanalıyla talepte bulunmaları üzerine, günün yirmidört saatinde istek 

yapan gemiye pompalanmak suretiyle su ikmali yapmaktadır. Dökme su, gemilerin ambar ve 

personel temizliği, tank yıkama ve buhar temininde kullanılmaktadır.  Bu durumda dökme su 

ikmali faaliyeti, geminin seyrüseferi için verilen bir hizmet türü olup, liman hizmetlerinin bir 

parçasıdır. Her ne kadar bu faaliyet kapsamında bir madde olan suyun teslimi söz konusu ise 

de; yapılan iĢin esas niteliğini, yükümlü Ģirket tarafından geminin bağlı olduğu acentadan 

haber alınmasından itibaren baĢlayan ve suyun pompalanması suretiyle devam edip biten bir 

dizi hizmet teĢkil etmektedir. BaĢka bir ifade de, anılan faaliyet limanda günün yirmidört 

saatinde gemilerin seyrüseferi için gerekli olan bir hizmetin verilmesidir.  

Bu durumda, yükümlü Ģirketin yaptığı su ikmali faaliyeti, gemilerin seyir ve seferine 

iliĢkin liman hizmetlerinin bir parçası olduğundan ve 3065 sayılı Kanunun 13/b maddesi 

hükmü uyarınca liman hizmetleri Katma Değer Vergisinden istisna edildiğinden, bu faaliyetin 

seyrüsefere iliĢkin bir hizmet niteliğinde  olduğu belirtilmiĢtir.  

KDV Kanunun 2’nci maddesinde; “su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri 

Ģekillerde dağıtımlar da mal teslimidir” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle de su ve elektrik 

Ģeklinde ortaya çıkan dağıtımlar hizmet kapsamına girmemekte ve bu nedenle de teslim 

olarak nitelendirilmektedir. KDV Kanunu 13/b ve 17/4-o bentlerinde düzenlenen istisnalar ise 

verilen hizmetlere iliĢkindir. Bunun sonucu olarak; gemilere verilen su ve elektrik teslimleri 

KDV Kanunun 13/b maddesindeki istisnadan faydalanamayacağı gibi, liman sahasında veya 

ardiye, depolama tesisleri ile terminallerde konteynere verilen elektrik teslimleri de KDV 

                                                 
 DanıĢtay Dokuzuncu Dairesi’nin 1998/2270 esas  1999/185 no’lu kararında yer almaktadır.. 
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Kanununun 17/4-o maddesindeki istisnadan yararlanması istisna düzenlemesine iliĢkin KDV 

Kanunu 13/b ve 17/4-o bentlerinde tanınan istisnaların hizmetler için geçerli olması nedeniyle 

mümkün değildir. 

Ayrıca 9 seri no’lu KDV Sirkülerinde de aĢağıdaki açıklamalar yapılmıĢtır.  

“Konteynere Elektrik Verilmesi: Ġçinde barındırılan yükün özelliği gereği soğutma 

tertibatı bulunan özel konteynerler için sahada ardiye süresi içinde elektrik enerjisi verilmesi 

bir teslim niteliği olduğundan istisna kapsamına girmemektedir.” 

Nitekim yukarıda da yer alan DanıĢtay 9. Dairesi’nin 13.01.1999 tarih ve E.1998/2270 

ve K.1999/185 sayılı kararında; “UyuĢmazlık konusu olayda yükümlü Ģirket, dökme suya 

ihtiyaç duyan gemilerin bağlı oldukları acentalar kanalıyla talepte bulunmaları üzerine, günün 

yirmidört saatinde istek yapan gemiye pompalamak suretiyle su ikmali yapmaktadır. Dökme 

su, gemilerin ambar ve personel temizliği, tank yıkama ve buhar temininde kullanılmaktadır. 

Bu durumda dökme su ikmali faaliyeti, geminin seyrüseferi için verilen bir hizmet türü olup, 

liman hizmetlerinin bir parçası” olduğunu ve hizmet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 

yönünde görüĢ beyan etmiĢtir.  

Ayrıca bir görüĢe göre de; limanlarda onarım ve donatım için gelen gemilere verilen 

palamar (bağlama ve rıhtım kirası) ve rıhtım hizmetleri (gemiye elektrik ve merdiven verme) 

kanunun 13/b maddesi kapsamında, katma değer vergisinden istisna olup söz konusu 

hizmetleri alan firma veya Ģahıslardan herhangi bir muafiyet yazısının istenilmesine gerek 

bulunmadığı gibi Kanunun 13/b maddesi kapsamında hizmet verilen geminin yabancı 

bayraklı olup iĢletmecilerinin Türk (Ģahıs veya Ģirket) olması, istisna uygulamasına engel 

teĢkil etmeyecektir (Ġstanbul Defterdarlığı, 2002). 

Ancak limanlarda, sadece dökme su ihtiyacı değil, temiz içme su ihtiyaçları da 

karĢılanmaktadır. Ġçme su ihtiyaçları da gemilere aracılar tarafından verilmektedir. Ayrıca 

reefer konteynerlere (soğutmalı konteyner) limanda elektrik teslimi söz konusudur. Su ve 

elektriğin “teslim” niteliğinde olması ve Kanun’un 13/b ve 17/4-o maddelerindeki istisnaların 

ise sadece “hizmetleri” kapsaması nedeniyle, su ve elektrik teslimi bu maddelerdeki istisna 

hükümlerinden faydalanamazlar. Elektrik ve su teslimleri aracılar tarafından yerine 

getirildiğinden, aracılara teslimi ihracat istisnası kapsamına girmemektedir. Limanlarımızda 

rekabet avantajının sağlanması amacıyla düzenlenen istisna hükümlerine paralel olarak, su ve 

elektrik teslimlerinin de istisna kapsamına alınması yerinde olacaktır. Düzenlenecek bir KDV 
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tebliği ile aracılara yapılacak su ve elektrik teslimlerinin de ihracat istisnası kapsamında 

değerlendirilebilir (Rutbil, 2008). 

Ayrıca Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri Liman Hizmetleri Ücret Tarifesinde gemilere 

verilen tatlı su hizmetleri tarifenin gemi ile ilgili kısımlarında düzenlenmiĢtir. Bu nedenle de 

liman iĢletmelerince tatlı su tesliminin terminolojik olarak da bir hizmet olarak algılandığı 

anlaĢılmaktadır.  

Yukarıda yer alan DanıĢtay Kararında yükümlü Ģirketin yaptığı su ikmali faaliyetinin, 

gemilerin seyir ve seferine iliĢkin liman hizmetlerinin bir parçası olduğundan 3065 sayılı 

Kanunun 13/b maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuĢtur. 

Yapılan iĢin gemilere su teslimi olması ancak hizmet istisnası ile ilgili bent 

hükmünden faydalanılması, baĢka bir deyiĢle KDV Kanunu 13/b bendi hizmet yapılmasını 

düzenlediği halde teslimin de bu istisnadan faydalanabilmesi çeliĢki olarak gözükmekte ve 

bunun altında yatan nedenin ise hizmet unsurlarının tam ortaya konulamaması olduğu 

görülmektedir. 

Deniz ve hava taĢıma araçlarına verilen hizmetlerin içeriğinde çeĢitli teslimlerin de 

yapılabildiği durumlarda KDV Kanunu 13/b bendi istisnası uygulanamayabilmektedir. Bu 

konu ile ilgili olmak üzere KDV Kanunu 13/b bendinde hizmete bağlı teslimlerin de istisna 

kapsamına alınmasına iliĢkin düzenlemeler yapılmalı, kanun maddesinde veya tebliğ 

düzenlemeleriyle KDV Kanunu 13/b bendindeki; 

-Teslim-hizmet ayrımı, 

-Teslime bağlı olarak yapılan hizmetler ayrımı (yukarıda yer alan kararda böyle bir 

belirleme yapılmıĢtır), 

-Hizmete bağlı teslimler ayırımı, 

yapılması gerekli olup bu unsurların da verilen hizmetin niteliğine göre yapılacak 

kanun değiĢiklikleriyle istisna kapsamına alınmasında fayda vardır. Dolayısıyla gemilere 

verilen hizmetlerin içeriğinde yapılması zorunlu teslimlerin de istisna kapsamında 

algılanmasını temin etmek için düzenlemeler yapılmalıdır.  
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2.2.5.8.  Yabancı bayraklı gemilerin bakım onarım hizmetlerinde acentenin 

aracılık yapması ve hizmet ihracı 

 

Yabancı bayraklı gemilere verilecek bakım, onarım ve tamir hizmetleri için gerekli 

olan hizmet ihtiyaçlarının acenteler aracılığı ile karĢılanması halinde acenteler temsilci 

konumunda olacağından acenteler adına düzenlenen hizmet teslimlerine iliĢkin faturada gemi 

sahibinin ya da gemi adının belirtilmesi kaydıyla istisna uygulanması mümkün olacaktır.  

Ancak, hizmet ihracı istisnasının Ģartlarından biri de hizmet bedelinin yurt dıĢından 

döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi olduğundan, acente aracılığı ile yabancı bayraklı gemiye 

verilen bakım ve onarım hizmeti bedelinin, düzenlenen faturanın tarihi, sayısı ve tutarı da 

belirtilmek suretiyle hizmeti veren firmaya ödenmek üzere yurtdıĢından döviz olarak acente 

adına gönderilmesi, acentenin de söz konusu dövizin bakım onarım hizmetinin karĢılığı olarak 

gönderildiğini taahhüt etmesi halinde iade mahsup iĢleminin genel esaslara göre yapılması 

mümkün olacaktır.  

Yabancı bayraklı gemilere verilecek bakım, onarım ve tamir hizmetleri için gerekli 

olan malzeme ve hizmetlerin taĢeronlar aracılığı ile karĢılanması halinde (taĢeronlar, verilen 

bakım onarım hizmetlerine muhatap olan alıcı ve faydalananların temsilcisi durumunda 

olmadıklarından) taĢeronlara verilen bakım ve onarım hizmetlerine istisna uygulanmayacak, 

taĢeronlar tarafından yabancı bayraklı gemilere verilen bakım ve onarım hizmetlerinde 26 seri 

no’lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde belirtilen hizmet ihracına iliĢkin Ģartların mevcut 

olması halinde istisna uygulanacaktır (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2008b). 
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2.2.5.9.  Sahilde gemilere verilen bağlama ve palamar hizmetleri 

 

Limanlarda onarım ve donatım için gelen gemilere verilen palamar (bağlama ve rıhtım 

kirası) ve rıhtım hizmetleri (gemiye elektrik ve merdiven verme) kanunun 13/b maddesi 

kapsamında, katma değer vergisinden istisna olup söz konusu hizmetleri alan firma veya 

Ģahıslardan herhangi bir muafiyet yazısının istenilmesine gerek bulunmadığı gibi Kanunun 

13/b maddesi kapsamında hizmet verilen geminin yabancı bayraklı olup iĢletmecilerinin Türk 

(Ģahıs veya Ģirket) olması, istisna uygulamasına engel teĢkil etmeyecektir (Ġstanbul 

Defterdarlığı, 2002). Dolayısıyla sahilde gemilere verilen bağlama ve palamar hizmetleri 

KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında istisnadır.  

 

2.2.5.10.  Gemilerle taĢınacak vagonlara verilen yükleme hizmetleri 

 

Limanda bulunan gemilerin özel raylı vagonlarına verilen yükleme hizmetinin yükün 

vagonlara, vagonların da gemiye yüklenmesi Ģeklinde verilmesi halinde Kanunun 13/b 

maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olacaktır. Ancak, yükleme hizmetinin 

henüz yüklenme aĢamasına gelmemiĢ özel raylı vagonlara verilmesi halinde katma değer 

vergisine tabi olacaktır (Koçak, 2007). Dolayısıyla KDV Kanunu 13/b bendindeki deniz ve 

hava taĢıma araçlarına verilen hizmetleri düzenlediği için demiryolu ile liman veya 

havalimanının entegre olduğu durumlarda vagonların yüklenmesi veya boĢaltılması halinde 

KDV Kanunu 13/b istisnası uygulanabilecektir.  

 

2.2.5.11.  ĠnĢa halinde ve hizmete baĢlayan gemilerin klaslama hizmetleri 

 

Surveyörlük hizmeti ve inĢa edilen gemilerin servise girdikten sonraki klaslama 

hizmetleri, gemilere verilen hizmet olduğundan Kanunun 13/b maddesi kapsamında katma 

değer vergisinden istisnadır. Ancak, gemilerin inĢa safhasında yapılan klaslama hizmeti ise 

tadil, bakım, onarım Ģeklinde ortaya çıkan bir hizmet veya limanlarda yapılan hizmet olarak 

mütalaa edilemeyeceğinden, Katma Değer Vergisi Kanununun 13’ncü maddesinin (a) ve (b) 

bentleriyle düzenlenen istisna kapsamına girmemektedir. 
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Ancak, inĢa edilen geminin sahibinin sahibinin yabancı bir kiĢi veya kuruluĢ olması 

halinde 26 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin K bölümünde yapılan 

açıklamalar çerçevesinde hizmet ihracı istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır 

(Gelirler Genel Müdürlüğü, 1994). Nitekim Türk uyruğuna mensup müteĢebbislerimizin 

yabancı bayraklı gemileri tercihlerinin nedenlerini haklı çıkaracak bir uygulamadır. Yerli 

gemilerimize tersanede inĢa sırasında verilen hizmetler vergiye tabi iken yabancı Ģirketlere bu 

hizmetlerin verilmesinde istisna uygulanması tezat oluĢturmaktadır. Bu konu ile ilgili olmak 

üzere KDV Kanunu 13/a bendinde düzenleme yapılarak tersanelerde deniz araçlarına yapılan 

hizmetlerin de istisna kapsamında olması sağlanmalıdır. 

 

2.2.5.12.  Limanda gemilere yükleme, boĢaltma, Ģifting ve limbo hizmetleri 

 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Liman Hizmetleri Tarife Kitapçığında limanlarda 

eĢya ile ilgili hizmetler bölümünde yükleme-boĢaltma, Ģifting ve limbo hizmetleri 

düzenlenmiĢtir. Söz konusu tarifede yapılan tanımlamalara göre; 

Yükleme boĢaltma hizmeti; eĢyanın, rıhtım, ambarlama yerleri, kara veya deniz 

vasıtasından alınıp gemi bordasına getirilmesi, gemiye yüklenmesi, gemi ambar veya 

güvertesine istif edilmesi veya mukabil hizmetleri ile dökme katı ve sıvı eĢya için kuruluĢa 

veya izin verilmesi halinde iĢ sahibine ait mekanik vasıta ve tesisler (pnömatik, konveyör, 

payplayn) ile yapılan hizmetleri, 

ġifting hizmeti; bir gemideki eĢyanın bu geminin aynı veya diğer ambar veya 

güverteleri arasında gemiden indirilmeksizin yerinin değiĢtirilmesi hizmetlerini, 

Limbo hizmeti; iki geminin birbirine yanaĢarak (aborda) karĢılıklı güverte ve 

ambarları arasında eĢyanın bir gemiden boĢaltılması ve diğer gemiye yükletilmesi 

hizmetlerini (gerek kuruluĢa gerekse iĢ sahibine ait deniz vasıtası aracılıyla yapılan yükleme – 

boĢaltma hizmetleri hariç), 

ifade eder. 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Liman Hizmetleri Tarife Kitapçığında ilgili 

hizmetlerin gemilere eĢya ile ilgili verilen hizmetler kapsamında düzenlendiği 

anlaĢılmaktadır.  
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Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılan 13/b maddesine iliĢkin olarak 

yayımlanan 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yük ve yolcuya verilen 

tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere araçlar için yapılan seyrüsefere 

iliĢkin her türlü hizmet istisna kapsamına girmektedir. Bu çerçevede tahmil ve tahliye, yükün 

shiftingi (yükün aktarılması) ve limbo hizmetleri istisna kapsamındadır. Ancak liman içinde 

stoklama ve stok yüklerin bir yerden baĢka yere taĢınması iĢleri yani konveyör hizmetleri için 

KDV 13/b istisnası uygulanması mümkün değildir. 

 

2.2.5.13.  Yakıtın tedarikçi gemilere  deniz taĢıtlarıyla taĢınması 

 

KDV Kanununun 13/b maddesinde; “deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava 

meydanlarında yapılan hizmetlerin vergiden istisna olduğu” hükme bağlanmıĢtır. Buna göre; 

uluslararası taĢımacılık yapan Türk ve yabancı bayraklı gemilere yakıt tesliminde bulunan 

firmaların yakıtının bir baĢka firma tarafından tanker gemisiyle taĢınması iĢi, gemilere 

seyrüsefere iliĢkin verilen hizmet olarak değerlendirilemeyeceğinden, diğer bir ifade ile 

hizmet gemiye değil yakıt tesliminde bulunan firmalara verildiğinden  Kanunun 13/b maddesi 

kapsamına vergiden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Ġstanbul Vergi Dairesi 

BaĢkanlığı, 2007). 

Bir firma tarafından, baĢka bir firmanın gümrüksüz depolarından alınan yakıtın o 

firmaya ait tanker gemisiyle transitte bulunan yabancı ve yerli bayraklı gemilere taĢınması iĢi 

gemilere seyrüsefere iliĢkin verilen hizmet olarak değerlendirilemeyeceğinden, diğer bir 

ifadeyle hizmet gemiye değil gümrüksüz depoların sahibi firmaya verildiğinden Kanunun 

13/b maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna edilmesi mümkün olmayıp, aynı 

Kanunun 1/1’nci maddesi kapsamında katma değer vergisine tabi olacaktır (Koçak, 2007). 
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2.2.5.14.  Yat limanlarında yerli veya yabancı deniz araçlarına verilen hizmetler 

 

Yat limanı iĢletmeciliği yapan bir Ģirketin, limanda yerli veya yabancı deniz taĢıma 

araçlarına verdiği aĢağıda belirtilen hizmetler Kanunun 13/b kapsamında katma değer 

vergisinden istisna olacaktır. Buna göre; 

-ĠĢletme haricinde teslim alma/teslim etme (delivery), 

-Teknelerin etrafında, sundurma kurulması/hangara alma, 

-Teknelere denizde yardım hizmeti, 

-Teknelerin bakım ve tutumda bulundukları süre içindeki periyodik denetimi, 

-Teknelerin çekilmesi (römorkaj) 

-Teknelere havalandırma hizmeti, 

-Deneme seyri, 

-Teknelerin tüm unsurlarının olağan iĢlerliğinin ve durumun denetimi ve/veya 

raporlanması, 

-Fırtınadan ve sair dıĢ etkenlerden koruma ve emniyet altında tutma, 

-Teknenin kullanım dıĢı kalacağı süreye uygun olarak hazırlanması/depolanması 

(decomissioning) 

-Teknelerin karada aktarımı ve askıda tutulması, 

-Periyodik denetleme ve seyrüsefere hazır hale getirme (comissioning), 

-Nakliye aracına yükleme ve indirme, 

-Arıza teĢhisi koymak, 

Diğer taraftan gemi personeli için gümrük, polis, konsolosluk ve diğer resmi 

dairelerde muameleler yapılması da bu alandaki hizmetler (Gelirler Genel Müdürlüğü, 2001) 

istisna kapsamına girmektedir. Nitekim KDV Kanunu 13/b bendindeki istisnadan yük, yolcu 

ve ara unsurlarına hizmetlerin verildiği dikkate alındığında hizmet verilen yatların ticari 

nitelikte olması durumunda KDV Kanunu 13/b bendi istisnası uygulanabilecektir.  

Halihazırda deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan 

hizmetlere iliĢkin istisna tüm deniz ve hava taĢıtlarına (ticari-özel ayrımı yapılmaksızın) 

yönelik olarak uygulanmalıdır. Nitekim yat limanlarında (yer iĢgali nedeniyle alınan kira 

dahil) bu yatlara yönelik olarak yapılan tüm hizmetler (limanın ve yatın kime ait olduğuna ve 

ne amaçla kullanıldığına bakılmaksızın) KDV’den istisna Ģekilde uygulanmalıdır. 
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Denizciliğimizin ve sektörün geliĢimi için gerekli olan bu düzenleme ihtiyacına cevap 

verilmesi ile uygulama ile kanun hükmü arasındaki uyumsuzluk da giderilecektir (Canbek, 

2003). 

 

2.2.5.15.  Liman sahasında konteynerlere verilen hizmetler 

 

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinin (1.1) bölümünde, liman ve hava meydanlarında 

deniz ve hava taĢıma araçları için ifa edilen hizmetlerin tam istisna kapsamında iĢlem 

göreceği, istisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile 

araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmetin gireceği açıklanmıĢtır.  

Buna göre, deniz ve hava taĢıma araçları için yapılan ve seyrüsefere iliĢkin bir hizmet 

olan ''gemilere verilen fümigasyon hizmeti'' KDV Kanunun 13/b maddesi uyarınca katma 

değer vergisinden müstesna bulunmaktadır. 

Öte yandan konteynırların temizlenmesi kapsamında verilen fümigasyon hizmetlerinin 

ise, 9 seri no’lu KDV Sirkülerindeki açıklamalar çerçevesinde KDV Kanununun 13/b 

maddesinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir (Ġzmir Vergi Dairesi 

BaĢkanlığı, 2008). 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin (b) bendi ile 

düzenlenen yüke verilen hizmetlere ait istisna kapsamında ve 17'nci maddesinin (4-o) 

maddesi ile düzenlenen ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar için verilen depolama 

hizmetine ait istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmayan ve konteynerin 

içinin temizlenmesi amacıyla konteyner için yapılan hizmetlerin genel hükümler çerçevesinde 

katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir.  

Bu itibarla liman ve hava meydanlarında gerçekleĢtirilen ve yüke değilde konteynere 

verilen fümigasyon, dezenfeksiyon, ve ilaçlama faaliyetinin, konteyner temizleme hizmeti 

kapsamında değerlendirilerek vergiye tabi tutulması gerekmektedir (Ġzmir Defterdarlığı, 

2005). 

Liman ve hava meydanlarında doğrudan gemiye veya gemiye yükleme ve boĢaltma ile 

ilgili olmak Ģartıyla yüke ve yolcuya verilen yükleme, boĢaltma, gözetim, nezaret, formen, 

puantör, fio, konĢimento ve ordino hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır. 
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Ancak bu hizmetler liman sahasında da olsa henüz gemiye yüklenme aĢamasına gelmemiĢ 

konteynerlere verilmesi halinde vergiye tabi olacaktır.  

 Yine yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarına uğramaları ve boğazlardan transit 

geçiĢleri dolayısıyla verilecek acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, 

formen, puantör, nezaret, muhaberat hizmetleri de yukarıda belirtilen Ģartların taĢınması 

halinde katma değer vergisinden istisna olacaktır (Ġstanbul Defterdarlığı’nın 19.07.2004 tarih 

ve 4807 sayılı muktezası). 

 Sektörde yukarıda belirtildiğinin aksine olarak konteynere verilen hizmetin de aynen 

gemiye verilen hizmette olduğu gibi istisna kapsamına alınması yönünde talepler mevcuttur. 

Bu nedenle de sektörde liman sahasında konteynerlere verilen hizmetlerin de deniz taĢıma 

araçlarına verilen hizmetlere tanınan istisna kapsamına alınması yönünde beklentiler 

mevcuttur.  

Uygulamada da liman sahası içinde yüklenen veya boĢaltılacak yükler olarak aynı 

nitelikteki bir hizmetin vergisel yönden ayrıĢtırılarak verilmesi de mümkün değildir. 
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2.2.5.16.  Yolcular adına alınan müsaadeli silah taĢıma hizmetleri 

 

Yurt içi ve yurt dıĢına tarifeli ve charter olmak üzere havayolu ulaĢımı ile ilgili 

faaliyette bulunan mükelleflerin bir kısım yolculara ait silah taĢıma iĢlemi için 

havalimanlarında çeĢitli firmalar aracılığıyla müsaadeli silah taĢıma hizmetinin katma değer 

vergisine tabi olup olmadığı hakkında tereddütler doğmaktadır. Deniz ve hava taĢıma araçları 

için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerin kapsamına iliĢkin açıklamalara 15, 87, 

88, 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğleri ile 9 sayılı KDV Sirkülerinde yer verilmiĢtir. Buna 

göre; bir kısım yolcular adına alınan müsaadeli silah taĢıma hizmeti, deniz ve hava taĢıma 

araçları için liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerin kapsamına iliĢkin açıklamaların 

yapıldığı yukarıda belirtilen tebliğlerde ya da sirkülerde yer almadığından söz konusu 

hizmetin KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2008b). 

Ancak konunun baĢka bir açıdan ele alındığında ise istisnadan faydalanabileceği 

yönünde görüĢler de ortaya çıkabilmektedir. ġöyle ki; havayolu seyrüseferi ve denizyolu 

seyrüseferi içinde ulusal ve uluslararası güvenlik kriterleri belirlenmiĢ olup bu kriterlere 

uyulmaması halinde seyrüsefere izin verilmeyen durumlar bulunmaktadır. Dolayısıyla gerek 

yolcuların ve mürettebatın güvenliği gerekse de aracın ve seyrüseferin güvenliği nedeniyle 

yolculara ait silah ve benzeri tehlike oluĢturabilecek madde ve malzemelerin taĢınması 

iĢlemlerinin KDV 13/b kapsamında istisna olması gerektiğini düĢünmekteyiz.  

Özellikle iç hat veya kabotaj yolculukları dahil olmak üzere deniz ve hava araçlarının 

ve hatta bunlara bağlı olarak da liman ve hava meydanı güvenlik kriterlerinde uymakla 

mükellef olduğumuz uluslararası güvenlik kriterleri mevcut olup bu amaçla yapılan 

hizmetlerin KDV 13/b kapsamında istisna olması gerekmektedir. 
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2.2.5.17.  Limanlarda iĢgücü temininde tevkifat uygulamaları 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9’ncu maddesinde gerekli görülen 

hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi iĢlemlere taraf olanları 

verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiĢtir. 96 

seri no’lu KDV Genel Tebliği’nin “ĠĢgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması” baĢlıklı (5.1.) 

bölümünde; “Katma değer vergisi mükellefi bazı iĢletmeler mal veya hizmet üretimlerine 

iliĢkin olarak ihtiyaç duydukları iĢgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde 

hizmet erbabı çalıĢtırarak temin etmek yerine, alt iĢverenlerden veya bu alanda faaliyette 

bulunan diğer kurum, kuruluĢ veya organizasyonlardan satın almaktadırlar.  

Katma Değer Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu 

Tebliğin yayımını izleyen aybaĢından itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisi 

mükelleflerinin alt iĢverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer iĢletmelerden temin 

ettikleri iĢgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90'ının tevkifata tabi tutulması ve 

bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüĢtür.” açıklamalarına yer 

verilmiĢtir. 

31.12.2005 tarihli ve 26040 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97 seri 

no’lu KDV Genel Tebliği’nin “Tevkifat Uygulayacak KuruluĢlar” baĢlıklı (2.1.) bölümünde; 

“ĠĢgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluĢlar kapsamına bu Tebliğin yayımını 

izleyen 5. günde (05.01.2006) baĢlamak üzere, KDV mükelleflerinin yanı sıra, KDV 

mükellefi olmasalar dahi 91 seri no’lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan 

kurum, kuruluĢ ve iĢletmelerin de dâhil edilmesi uygun görülmüĢtür. Buna göre, gerçek 

usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 seri no’lu 

KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluĢ ve iĢletmelerin 

faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iĢlemlerde kullanacakları iĢgücü temin hizmeti 

alımlarında %90 oranında tevkifat uygulanacaktır.” denilmiĢ olup aynı tebliğin “Tevkifat 

Uygulamasının Kapsamı” baĢlıklı (2.2.) bölümünde de; “sözü edilen düzenleme, eleman 

temini Ģeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Eleman temin hizmeti dıĢındaki hizmet ifaları, bu 

bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, diğer 

genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmıĢ olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler 

uyarınca tevkifat uygulanacağı tabiidir.” denilmiĢtir. 
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96 seri no’lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) bölümünde düzenlenen iĢgücü temini 

hizmetlerinde tevkifat uygulamasına iliĢkin açıklayıcı örnekler aĢağıdadır.  

Örnek 2:  

(A) firması, ürünlerinin pazarlama ve tanıtımını, müĢteri ile birebir temas kuran 

elemanlar aracılığıyla yapmaktadır. Firma bu iĢi;  

- kendisiyle ücret akdi bulunan,  

- kiĢisel baĢvuruları üzerine anlaĢmaya varılan,  

- (B) firmasından temin edilen,  

elemanlar aracılığıyla yürütmektedir.  

Ġlk iki gruba giren elemanlar bakımından tevkifatın söz konusu olmayacağı tabiidir. 

(B) firmasından yapılan eleman temini iĢgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan yani 

elemanların sevk, idare ve kontrolü fiilen (A) firmasında bulunduğundan tevkifat kapsamında 

iĢlem yapılacaktır.” denilmiĢtir. 

Bu durumda, 96 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde düzenlenen iĢgücü temin hizmeti, 

alt iĢverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer iĢletmelerden temin edilen 

elemanların, hizmeti alan iĢletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıĢtırılması 

halinde tevkifat kapsamına girmektedir. Buna göre, firma bordrosunda kayıtlı elemanların, 

baĢka firmanın sevk, idare ve kontrolü doğrultusunda yükleme boĢaltma hizmetlerinde 

çalıĢtırılmak üzere görevlendirilmesi iĢlemi 96 ve 97 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerine göre 

iĢgücü hizmeti sunumu kapsamında olduğundan, bu hizmete ait hesaplanan KDV’nin 

%90’ının diğer firma tarafından tevkifata tabi tutarak, sorumlu sıfatıyla 2 no’lu KDV 

beyannamesiyle beyan edilip, kanuni süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, yükleme, boĢaltma, tasnif, tahmil ve tahliye hizmetlerinin tüm 

sorumluluğu firmaya ait olmak üzere firma bordrosunda kayıtlı elamanlar vasıtasıyla firma 

tarafından verilmesi  halinde yükleme, boĢaltma, tasnif, tahmil, tahliye hizmetleri 96 ve 97 

seri no’lu KDV Genel Tebliğleri kapsamında iĢgücü temini olarak 

değerlendirilemeyeceğinden tevkifata tabi olmayacaktır (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 

2008c).  

Ayrıca; 96 ve 97 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde düzenlenen iĢgücü temin 

hizmeti, alt iĢverenlerden temin edilen elemanların hizmeti alan iĢletmenin bilfiil sevk ve 

idaresi altında çalıĢtırılması halinde tevkifat kapsamına girmektedir. Buna göre, bordrolarında 
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kayıtlı elemanlar vasıtasıyla sözleĢme yaptığı ana firmaların depolarındaki malların tahmil-

tahliye (yükleme-boĢaltma) iĢlemlerini yapan mükelleflerin, bu hizmeti elemanlarını bilfiil 

kendi sevk ve idareleri doğrultusunda çalıĢtırmak suretiyle sunmaları halinde verilen hizmet 

eleman temini değil topyekün hizmet iĢi olarak değerlendirileceğinden, ana firmaya sunulan 

söz konusu hizmete ait KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.  

Ancak, ana firmaya verilen tahmil-tahliye hizmetinde çalıĢan, mükelleflerin 

bordrolarında kayıtlı elemanların, ana firmanın sevk ve idaresi altında çalıĢmaları halinde, 

sunulan hizmet iĢgücü temin hizmeti olarak kabul edileceğinden, hizmete iliĢkin KDV’nin 

%90’ı ana firma tarafından tevkif edilerek 2 no’lu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla 

beyan edilerek kanuni süresi içerisinde ödenecektir (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 

2009b). 

Dolayısıyla limanlarda gemilerin yüklenmesi, boĢaltılması, tahmil ve tahliye 

iĢlemlerinde iĢgücü teminlerinde tevkifat uygulanmasının gerektirebilecek durumlar 

olabilecektir. Bu nedenle de ortaya çıkan durumlara iliĢkin mükelleflerce taĢeronlardan alınan 

hizmetlerde KDV mevzuatı hükümleri uygulamasına dikkat edilmelidir.  
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2.2.5.18.  TaĢeronlarca limanlarda verilen hizmetlerde KDV  

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b bendinde liman ve hava meydanlarında deniz 

ve hava taĢıma araçlarına verilen hizmetlerde vergi istisnasının uygulanmasında limanlarda 

taĢeron olarak verilen yükleme ve boĢaltma hizmetlerinin istisna kapsamında olup olmadığı 

yönünde çeĢitli ihtilaflar ve uygulama farklılıkları bulunmaktadır. GörüĢ farklılıklarına dayalı 

olarak uygulamada sektörde faaliyet gösteren mükelleflerden bazılarının limanlarda taĢeron 

olarak verdikleri yükleme ve boĢaltma hizmetlerinin KDV 13/b bendi kapsamında istisna 

olduğu yönündeki algıları ile uygulamayı sürdürdükleri ve buna karĢın da vergi idarelerinin 

de aksine görüĢler verdiği, bu nedenle de ihtilafların yaĢandığı gözlenmektedir.  

KDV Kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.1985 tarihinde Katma Değer Vergisi 

Kanununun 13/b maddesi "Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanları 

iĢletmeleri tarafından yapılan hizmetler" Ģeklindeki halinin daha sonra yapılan değiĢikliklerle 

anılan maddenin "Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan 

hizmetler" olarak değiĢtirilmesi sonucu, hizmetin liman ve hava meydanları iĢletmeleri 

tarafından yapılması koĢulu kaldırılmıĢtır. Diğer taraftan konuya iliĢkin olarak 15, 87 ve 93 

seri no’lu KDV Genel Tebliğlerindeki; liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin 

liman ve hava meydanları iĢletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından ifa 

edilmesinin istisnanın uygulanmasına engel teĢkil etmeyeceği yönündeki açıklamalar hizmeti 

veren alt taĢeron firmalarında istisnadan faydalanacağı anlamını vermektedir. Ancak, 

istisnanın deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde 

bu hizmeti direkt sunan iĢletmelere tanındığı ve bu iĢletmelerin kamu veya özel sektör 

kuruluĢu olmalarının istisnaya etkisi bulunmadığı yönünde görüĢler mevcuttur (Gürboğa, 

2009). 

Gelir Ġdaresi tarafından Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesinde yer alan 

istisnadan deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında hizmet ifa eden 

mükelleflerin yararlanacakları dolayısıyla da limanda gemi yükleme ve boĢaltma hizmeti 

sunan A firması söz konusu iĢi B firmasına yaptırmıĢ olması halinde B firmasının A firması 

adına düzenlediği faturada katma değer vergisi hesaplanacak, A firması ise hizmet sunduğu 

firma adına düzenlediği faturada ise katma değer vergisi hesaplamayacağı yönünde görüĢleri 

bulunmakta ve bu yönde uygulamaya yön vermek eğilimindedir (Gürboğa, 2009). 
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KDV Kanunu 13/b bendine iliĢkin 15 ve 87 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerindeki; 

liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin liman ve hava meydanları iĢletmeleri 

yanında diğer gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından ifa edilmesinin istisnanın uygulanmasına 

engel teĢkil etmeyeceği yönündeki açıklamalar hizmeti veren alt taĢeron firmalarında 

istisnadan faydalanacağı anlamını vermekte olduğu ve deniz taĢıma araçları için  limanlarda 

ifa edilen  hizmetlerin katma değer vergisinden istisna  olmasına karĢın  istisna kapsamında 

ifa edilen bu hizmetlere iliĢkin olarak her türlü alıĢ ve gider yanında alt yüklenicilerden temin 

edilecek hizmetlerin ise genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi olacağı ve 

bu nedenle limanlarda taĢeron olarak verilen hizmetlerin kanunun 13/b maddesi kapsamında 

değerlendirilmesi ve vergiden istisna tutulmasının mümkün bulunmadığı (Gürboğa, 2009) 

konusunda görüĢler mevcuttur.  

Nitekim konuyla ilgili olmak üzere Gelir Ġdaresinin görüĢleri aĢağıdaki bölümlerde yer 

almaktadır.  

Liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri 

hizmetler de dahil olmak üzere deniz ve hava taĢıma araçları için yapılan seyrüsefere iliĢkin 

her türlü hizmet 3065 sayılı KDV Kanununun (13/b) maddesi gereğince katma değer 

vergisinden müstesna olup, bu hizmetlerin gemi ve yük sahibi firmaların acentalarına 

yapılması, liman ve hava meydanı iĢletmeleri dıĢında diğer gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından 

yapılması istisna uygulaması açısından önem arz etmemektedir.  

Geminin ve yükün limanda kaldığı süre ile sınırlı kalınmak üzere gemi veya yük 

sahibi firmalara veya acentelerine verilen sigortalama ve güvenlik hizmetleri, yüke yönelik 

tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile doğrudan seyrüsefere iliĢkin olarak araçlara verilen 

hizmetler kapsamında değerlendirilemeyeceklerinden genel esaslar çerçevesinde katma değer 

vergisine tabi olacaktır. 

Ayrıca; söz konusu istisna uygulaması tek safhalı bir uygulama olduğundan, gemi ve 

yük sahibi firmalara veya acentalarına doğrudan ilk safhadaki asıl yüklenici tarafından verilen 

ve fatura edilen hizmetler istisna kapsamında değerlendirilebilecek olup bu mükelleflerin 

istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili mal ve hizmet alımları katma değer vergisine tabi 

olacaktır. Dolayısıyla, alt taĢeronlar tarafından verilen ve asıl yükleniciye (ilk safhaya) fatura 

edilen hizmetler (doğrudan gemi ve yüke yönelik olarak verilmiĢ olsalar dahi) istisna 

kapsamında değerlendirilemeyecektir. 
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Bu nedenle, Kanunun (13/b) maddesi kapsamında değerlendirilebilecek hizmetlerin alt 

iĢletmeciler tarafından gemi ve yük sahibi firmalar veya acenteleri dıĢındaki bir firmaya 

sunulması veya fatura edilmesi halinde bu hizmetler katma değer vergisine tabi olacak ancak, 

bu hizmetlerin asıl yüklenici tarafından gemi veya yük sahibi firmalara veya acentelerine 

fatura edilmesi safhasında istisna kapsamında iĢlem tesis edilebileceği (Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı’nın 14.06.2007 tarih ve B.07.1.GĠB.0.01.53/5313-852-53644/53644 sayılı 

muktezası) ifade edilmektedir.   

Bir baĢka görüĢ;  

Limanları iĢletme hakkı bulunan Ģirketler tarafından, limanlarda ifa edilen tahmil-

tahliye hizmeti katma değer vergisinden istisnadır. Ancak söz konusu Ģirketler tarafından 

istisna kapsamında ifa edilen bu hizmete iliĢkin olarak her türlü alıĢ ve gider yanında alt 

yüklenicilerden temin edilecek hizmetler ise genel hükümler çerçevesinde katma değer 

vergisine tabidir.  

Bir baĢka görüĢ;  

Ġstisna kapsamında tanımlanan hizmetlerin liman iĢletmeleri tarafından gemi ve yük 

sahibi firmalara yapılması halinde bu hizmetler katma değer vergisinden istisna tutulacak, söz 

konusu hizmetlerin liman iĢletmeleri tarafından bilfiil yapılmayıp, yüklenici ya da taĢeron 

firmalara yaptırılması halinde bu firmalar tarafından liman iĢletmelerine yapılan hizmetler 

nedeniyle düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi hesaplanması gerekeceği (Ġzmir Vergi 

Dairesi BaĢkanlığı, 2007b) bildirmiĢtir. 

Bir baĢka görüĢ;  

Mükelleflerce limanlarda taĢeron olarak verilen yükleme ve boĢaltma hizmetlerinin 

Kanunun 13/b maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve vergiden istisna tutulması mümkün 

bulunmamaktadır. Ancak, limanlarda ifa edilen tahmil-tahliye hizmetinin çoğunun alt 

yüklenici (taĢeron firmalardan) karĢılandığı, bu nedenle yüklenicilerden (taĢeron firmalardan) 

karĢılanan yükleme, boĢaltma ve benzeri hizmetlerin katma değer vergisine tabi olması 

gerekirken büyük çoğunluğunun Kanunun 13/b kapsamında katma değer vergisinden istisna 

olarak iĢlem yapıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Konuya iliĢkin madde hükmünün KDV Kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.1985 

tarihinde "Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanları iĢletmeleri tarafından 

yapılan hizmetler" Ģeklinde düzenlenmiĢken daha sonra yapılan değiĢikliklerle "deniz ve hava 
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taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler" olarak düzenlenmesi 

sonucu hizmetin liman ve hava meydanları iĢletmeleri tarafından yapılması koĢulunun 

kaldırılmıĢ olması ve konuya iliĢkin olarak 15 ve 87 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerindeki; 

liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin liman ve hava meydanları iĢletmeleri 

yanında diğer gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından ifa edilmesinin istisnanın uygulanmasına 

engel teĢkil etmeyeceği yönündeki açıklamalar bu yöndeki uygulamaya neden olmaktadır.  

Bu bağlamda limanda gemi ve yük sahiplerine mal teslimi ve hizmet sunumu 

gerçekleĢtiren iĢletmeler ile liman iĢletmelerine taĢeron olarak hizmet sunan alt yüklenici 

firmaların gemi ve yük sahibi firmalarla herhangi bir acentelik sözleĢmesi bulunmamasına 

rağmen, bu hizmetlerin istisna kapsamında değerlendirildiği anlaĢılmıĢtır. Mükelleflerce tam 

istisna kapsamında değerlendirilen bu teslimler nedeniyle yüklenilen vergilerin indiriminin 

mümkün olmaması durumunda nakden veya mahsuben iade talebine konu edilmiĢ olması, 

vergi dairelerince de ilgili kanun hükmünün lafzında "Acentelik SözleĢmesi" bulunup 

bulunmaması gibi bir açıklamaya yer verilmemesi nedeniyle bu taleplerin yerine getirilmiĢ 

olması kuvvetle muhtemeldir.  

Bu durumun evvelce istisna kapsamında yapılan iĢlemler bakımından geriye dönük 

olarak inceleme ve tarhiyat yapılmasını gerektirdiğinden benzer durumdaki mükellefler 

açısından mağduriyet yaratabilecektir.  

Bu nedenle, bugüne kadar olan iĢlemlerin istisna kapsamında değerlendirilmesi, 

bundan sonraki iĢlemlerde ise yalnızca doğrudan doğruya araçları iĢleten firmalara ya da 

bunların acentalarına belge düzenlenmiĢ olması halinde istisnadan yararlanılabileceği; 

taĢeronlar tarafından liman iĢletmelerine fatura düzenlenmesi halinde bunların KDV'li olarak 

düzenlenmesi gerektiği yönünde açıklayıcı bir genel tebliğ ya da sirküler düzenlemesi 

yapılmasının yerinde olacağı (Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2007b) Ģeklinde görüĢ 

bildirilmiĢtir.  

Bir baĢka görüĢ;  

Yabancı bayraklı gemilere verilecek bakım, onarım ve tamir hizmetleri için gerekli 

olan malzeme ve hizmetlerin taĢeronlar aracılığı ile karĢılanması halinde (taĢeronlar, verilen 

bakım onarım hizmetlerine muhatap olan alıcı ve faydalananların temsilcisi durumunda 

olmadıklarından) taĢeronlara verilen bakım ve onarım hizmetlerine istisna uygulanmayacak, 

taĢeronlar tarafından yabancı bayraklı gemilere verilen bakım ve onarım hizmetlerinde 26 seri 
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no’lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde belirtilen hizmet ihracına iliĢkin Ģartların mevcut 

olması halinde istisna uygulanacaktır (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2008b). 

Bir baĢka görüĢ;  

KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamında değerlendirilebilecek hizmetlerin alt 

iĢletmeciler tarafından gemi ve yük sahibi firmalar veya acenteleri dıĢındaki bir firmaya 

sunulması veya fatura edilmesi halinde bu hizmetler katma değer vergisine tabi olacak ancak, 

bu hizmetlerin asıl yüklenici tarafından gemi veya yük sahibi firmalara veya acentelerine 

fatura edilmesi safhasında istisna kapsamında iĢlem tesis edilebilecektir (Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı’nın 14.06.2007 tarih ve B.07.1.GĠB.0.01.53/5313-852-53644/53644 sayılı 

muktezası). 

TaĢeronlarca verilen hizmetlerin de istisna olduğuna iliĢkin görüĢler aĢağıda yer 

almaktadır.  

3065 sayılı Kanunun 13/b maddesinin uygulamasına yönelik olarak özetle, limanlarda 

taĢeron olarak verilen yükleme ve boĢaltma hizmetlerinin genel hükümler çerçevesinde katma 

değer vergisine tabi olduğu ileri sürülerek limanlarda taĢeron olarak yapılan yükleme ve 

boĢaltma hizmetlerinin Kanunun 13/b maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca 

liman iĢletme hakları bulunmadığı ve yaptıkları iĢ sözleĢmelerinde firmalarının taĢeron olarak 

yazıldığının belirtildiği yönündeki idari görüĢ ve uygulamalara karĢı açılan davalarda yargının 

konuya iliĢkin görüĢü aĢağıda yer almaktadır.  

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’ncü maddesinin 1’nci fıkrasında 

aĢağıdaki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu belirtilmiĢ ve (b) 

bendinde, deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan 

hizmetlerinin bu kapsamda olduğu düzenlemesine yer verilmiĢtir. Yapılan teslim ve 

hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna tutulabilmesi için iki Ģartın arandığı: bunların 

deniz ve hava taĢıma araçları için yapılmıĢ bir hizmetin bulunması ve bu hizmetin liman ve 

hava meydanlarında yapılmıĢ olması gerektiği anlaĢılmaktadır. Mükelleflerin limanda deniz 

taĢıma araçları için hizmet sunduğu tartıĢmasızdır. Bu durumda, kanun maddesinde aranan 

koĢulları taĢıdığı tartıĢmasız olup mükelleflerin bu istisna hükmünden yararlandırılmamasına 

yönelik idare iĢleminde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır (Ġzmir Vergi Mahkemesi’nin 

30.05. 2007 tarihli kararı). 
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Limanlarda taĢeron olarak verilen hizmetlerin kanunun 13/b maddesi kapsamında 

değerlendirilmesi ve vergiden istisna tutulmasının mümkün bulunmadığı konusundaki 

görüĢlerin karĢısında ise KDV Kanunu 13/b hükmü uyarınca taĢeronlarca verilen deniz ve 

hava taĢıma araçları için yapılan söz konusu hizmetlerin madde hükmüne göre KDV'den 

istisna olacağı yönünde gerekçeli yargı kararları da bulunmaktadır. Bu nedenle; uygulamanın 

muhatapları bakımından ne yönde iĢlem yapılacağı tereddüdü bir an evvel giderilmeli, buna 

iliĢkin olarak Bakanlık yazısında yer alan uygulamanın genel tebliğ ya da sirküler vasıtasıyla 

duyurulması, karmaĢanın giderilmesi bakımından önem taĢımaktadır. Ancak Kanun 

maddesinin amacına ve gerekçesine bakıldığında idarenin yaptığı uygulamanın haklı 

nedenlere dayandığını söylemek mümkün değildir. Madde hükmünde bu doğrultuda yapılacak 

bir düzenleme ile ancak düzenleme tarihinden sonraki olay ve iĢlemlere Bakanlık yazısı 

kapsamında iĢlem yaptırılması mümkün olabilecektir (Sakal, 2009). 

KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında liman ve hava meydanlarında deniz ve hava 

taĢıma araçlarına verilen hizmetlerin taĢeronlar tarafından yapılması durumunda istisna 

hükümlerinin uygulanmasında mükellef, Gelir Ġdaresi, yargı arasında görüĢ ve uygulama 

birliği bulunmamaktadır. Nitekim yargı organlarınca da liman ve hava meydanlarında 

taĢeronlar tarafından KDV 13/b bendi kapsamındaki hizmetlerin istisna kapsamına girdiği 

hususundaki yaklaĢımının isabetli olduğunu ve Gelir Ġdaresinin de benzer yaklaĢım 

göstermesinin faydalı olacağı düĢünmekteyiz. 
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2.2.5.19.  Limandaki tahmil-tahliye giderlerinin ithal eĢyasının matrahına etkisi 

 

Hacimleri, ağırlıkları veya türleri yönünden taĢıtüstü iĢleme konu edilen eĢyalar geçici 

depolama yerlerine veya bir antrepoya alınmaksızın doğrudan ilgililerine teslim edilmektedir. 

Genellikle bu iĢlemlerin özelliğinden dolayı, ithalat beyannameleri bu iĢlemlerden önce tescil 

edilmektedir. EĢya sahiplerine sunulan bu hizmetler nedeniyle tahmil-tahliye ücreti 

ödenmektedir. TaĢıt Üstü Gümrük ĠĢlemine tabi tutulan eĢyaların ithalatında verilen tahmil ve 

tahliye hizmetleri sonucunda ödenen ücretlerin ithalatta alınan KDV matrahına katılıp 

katılmayacağı konusu bir hayli tartıĢma konusudur. Tahmil ve tahliye hizmetleri sonucunda 

ödenen ücretlerin ithalatta alınan KDV matrahına katılıp katılmayacağı konusu gümrük 

idaresi ve vergi mükellefleri arasında ihtilaf konusu yapılıp, taraflar arasında dava konusu 

edilmiĢtir (Ortapolat, 2008). 

Limanlarda taĢıtüstü gümrük iĢlemine tabî tutulan eĢyalara verilen tahmil tahliye 

hizmetleri sonucu ödenen ücretlerin KDV matrahına dahil edilip edilmemesi konusundaki 

açıklamalar aĢağıda yer almaktadır.  

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ithalatta matrah baĢlıklı 21’nci 

maddesine göre; 

Ġthalatta verginin matrahı aĢağıda gösterilen unsurların toplamıdır; 

a) Ġthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin 

kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta 

ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit 

edilecek değeri,  

b) Ġthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,  

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden 

vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler. 

Bu unsurların ithalat matrahına ilave edilmesi gerekmektedir.  

Bu nedenle KDV Kanunu 21/c bendi düzenlemesi kapsamında KDV Kanunu 13/b 

bendinde sayılan ve limanlarda deniz taĢıma araçlarına verilen hizmetler kapsamında istisna 

olması nedeniyle de vergilendirilmeyen bir ödeme olan tahmil-tahliye ücretlerinin ithalatta 

KDV matrahına ilave edilmesi gerektiği izlenimi doğmaktadır.   
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KDV Kanunu 21/c bendinde de ifade edildiği üzere bu ödemenin matraha ilave 

edilebilmesi için gümrük beyannamesinin tesciline kadar bu ödemenin yapılmıĢ olması 

gerektiği ifade edilmiĢtir. Bu nedenle de gümrük beyannamesinin tescilinden önce veya sonra 

ödemenin yapılabilir niteliği bu kapsamda önem arz etmektedir.  

Ancak; taĢıt üstü gümrük iĢlemlerine tabi eĢyanın tahmil-tahliye hizmetleri, ithalatta 

gümrük beyannamesinin tescilinden sonra yapıldığı için, bu hizmetler sonucu yapılan 

vergilendirilmeyen ödemelerin ithalatta KDV matrahına eklenmesi imkânı kanunun lafzı 

gereği ortadan kalkmaktadır. Çünkü, KDV Kanununda, beyanname tescil tarihine kadar 

yapılan giderler ile ödemelerden vergilendirilmeyenlerin matraha dahil edileceği belirtilmiĢtir. 

Kanımızca, bu yanlıĢ ve eksik düzenleme Kanun maddesinin hazırlık aĢamasında Gümrük 

Mevzuatını ilgilendiren bir konuda Gümrük idaresinin fikrinin alınmamasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, yukarıda bahsedilen durumlar vergide adalet ilkesi açısından 

değerlendirildiğinde; aynı durumda olan, eĢyasını taĢıt üstü iĢleme tabi tutmadan normal 

Ģekilde tahmil-tahliye edip geçici depolama veya antrepoya alıp daha sonra serbest dolaĢıma 

giriĢ rejimi, geçici ithalat rejimi, dahilde iĢleme rejimi ve gümrük kontrolü altında iĢleme 

rejimi çerçevesinde ithal eden vergi mükellefi açısından vergi adaletsizliğine sebep 

olmaktadır. Çünkü bu durumda, vergi mükellefi, tahmil tahliye iĢlemini gerçekleĢtirdikten 

sonra bu rejimlere konu ithalat beyannamesini tescil ettirip eĢyasını ithal etmekte ve ödediği 

tahmil tahliye ücreti ithalatta KDV matrahı hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Diğer 

taraftan; bu durum devlet açısından da vergi kaybına neden olmaktadır. Aynı durumda olan 

vergi mükellefleri açısından vergi adaletsizliği doğuran bu durumun ortadan kaldırılması için 

ilgili maddede Gümrük idaresinin görüĢü alınmak suretiyle değiĢikliğe gidilmesinde hem 

vergi adaletsizliğinin giderilmesi hem de Kanun önünde aynı durumda olanlar arasında 

eĢitliğin sağlanması bakımından kamu yararı söz konusudur.  

Bu nedenle, KDV Kanun'da yapılacak değiĢiklikle “gümrük beyannamesinin tescil 

tarihîne kadar” ibaresi yerine, “Gümrük Mevzuatına göre eĢyanın gümrük idarelerince 

ilgilisine teslimine kadar" ibaresinin konulması uygulamada ortaya çıkan haksızlıkları 

giderme anlamında önemli bir yenilik sayılacak, özelliği gereği taĢıt üstü gümrük iĢlemlerine 

tabi tutulan eĢyanın tahmil-tahliye hizmetleri beyanname tescilinden sonra yapılsa bile, bu 

hizmetler nedeniyle ödenen ücretlerin ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi imkanı 

sağlanacaktır (Ortapolat, 2008). 



 155 

2.2.6.  Limanlarda Acentelerin Verdikleri Hizmetler 

 

Gemi acentesi; deniz taĢıt veya araçları ile yolcu ve yük  taĢımalarında, gemi sahibi, 

kaptanı, iĢleticisi ve kiracısı nam ve hesabına üçüncü kiĢi ve kuruluĢlara karĢı hak ve 

menfaatlerini tayin edilen bölge içinde koruyan ve bunun karĢılığında ücret alan gerçek ve 

tüzel kiĢileri ifade etmektedir.  

Gemi acenteleri, Türk limanlarına gelen her türlü deniz taĢıt ve araçlarının yolcu, yük, 

bakım/onarım, sörvey, ikmal, personel değiĢikliği, yükleme/boĢaltma, kılavuz/romorkör alma 

vb. iĢlemlerinin ilgili kuruluĢ ve birimler nezdinde ifasını ve Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarının ön gördüğü kuralların noksansız uygulanması ve bu iĢlerle ilgili her türlü 

bilginin zamanında doğru ve noksansız olarak bildirilmesini hizmetlerini ifa etmektedirler.  

Gemi acentalığı, konteynerli veya konteynersiz yurt dıĢı taĢımacılık ile ilgili hizmetler, 

nakliye aracılığı veya nakliye takip hizmetleri, liman ve gümrükleme hizmetleri ile sigorta 

iĢlemleri, deniz-kara ve hava taĢıma araçlarının teslimi, tamiri, bakımı, yedek parçaları, 

bunlara yönelik olan veya bunların taĢıdığı yük yahut yolcuya yönelik hizmetler KDV 

uygulaması bakımından pek çok özellik ve ayrıntı taĢımaktadır. Söz konusu iĢlemler KDV 

Kanunu’nda yer alan ilgili maddelere göre; KDV’ye tabi olabileceği gibi KDV kapsamı 

dıĢında olabilir veyahut KDV Kanunu’nun 11, 13 veya 14’ncü maddelerine göre indirim ve 

iade hakkı bulunacak Ģekilde KDV’den istisna edilmiĢ hatta anılan Kanun’un 16 veya 17’nci 

maddelerine göre de indirim ve iade hakkı söz konusu olmaksızın KDV’den müstesna olabilir 

(Alptürk, 2005).  

Bu nedenle de liman hizmetlerinde acentelerin vermiĢ oldukları hizmetlerin istisna 

düzenlemeleri karĢısındaki durumuna göre farklı sonuçlar doğabilmektedir. AĢağıdaki 

bölümlerde limanlarda hizmet veren acentelerin KDV Kanunu 13/b bendinde yer alan istisna 

karĢısındaki durumları ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  
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2.2.6.1.  Gemi acentelik hizmetleri  

 

KDV Kanunu 13/b bendinde ifade edilen bazı hizmetlerin acenteler tarafından 

verilmesi halinde ortaya çıkabilecek hukuksal sorunlara veya tanımı vergi mevzuatında 

yapılmayan faaliyetlere iliĢkin belirlemelerden bir kısmı Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret 

Tarifesine ĠliĢkin Tebliğ ile tanımlanmıĢtır.  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.03.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine ĠliĢkin Tebliğ (Ġç Ticaret: 2008/1) 

Türkiye Karasularında, iç sularında ve nehirlerinde sefer yaparak yük ve yolcu taĢıyan veya 

Türk Boğazları’ndan geçen deniz taĢıt ve araçlarının acentelik hizmetlerini ifa eden “Gemi 

Acenteleri” nin hizmet ücret tarifesinin belirlenmesi amacıyla yayımlanmıĢtır. Bu tebliğle 

yapılan tanımlamalar ve belirlemeler de önem arz etmektedir.  

Bu tebliğle Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuĢ ve Deniz Ticaret Odalarına 

kayıtlı olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiĢilerin  verdikleri acentelik hizmetleri 

ücretlerinin asgari düzeyini belirlenir. Ayrıca kabotaj seferleri dıĢında, Türkiye karasularına, 

limanlarına, tersanelerine, iç sularına ve nehirlerine gelen, Çanakkale ve Ġstanbul 

Boğazlarından geçen her türlü deniz taĢıt ve araçlarına bu tebliğ hükümleri uygulanır. Bu 

tebliğde yapılan tanımlar sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin faaliyetlerinde uyacakları 

kuralları da beraberinde getirmektedir.  

Bu nedenle de tebliğde ifade edilen ve çalıĢmamızda değerlendirilecek hususlara 

iliĢkin belirlemelerin açıklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu belirlemelerden bazıları 

aĢağıda yer almaktadır.  

Gemi acentesi; deniz taĢıt veya araçları ile yolcu ve yük  taĢımalarında, gemi sahibi, 

kaptanı, iĢleticisi ve kiracısı nam ve hesabına üçüncü kiĢi ve kuruluĢlara karĢı hak ve 

menfaatlerini tayin edilen bölge içinde koruyan ve bunun karĢılığında ücret alan gerçek ve 

tüzel kiĢileri ifade eder. 

Gemi acentelik hizmeti; Türk limanlarına gelen her türlü deniz taĢıt ve araçlarının 

yolcu, yük, bakım/onarım, sörvey, ikmal, personel değiĢikliği, yükleme/boĢaltma, 

kılavuz/romorkör alma vb. iĢlemlerinin ilgili kuruluĢ ve birimler nezdinde ifasını ve Türkiye 

Cumhuriyeti Kanunlarının ön gördüğü kuralların noksansız uygulanması ve bu iĢlerle ilgili 

her türlü bilginin zamanında doğru ve noksansız olarak bildirilmesini kapsar. 
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Koruyucu acentelik hizmeti; taĢıma mukavelesi hükümleri gereğince tayin edilen 

acenteye ilaveten, gemi donatanı, kaptanı veya  iĢleticisinin, gemi adına yaptırmak istediği 

hizmetler için tayin edilen gemi acentesinin yapacağı iĢ ve hizmetleri kapsar.  

Acenteler tarafından alınacak ücretler de Sanayi Bakanlığı Gemi Acentelik Hizmetleri 

Ücret Tarifesine ĠliĢkin Tebliğ ile tanımlanmıĢ ve belirlenmiĢtir. Buna göre; 

Acentelik ücreti; gemi acenteliği hizmeti yapan kiĢi ve kuruluĢlara, yaptıkları 

hizmetlere karĢı bu Tebliğin ekinde bulunan taban ücretlerinden az olmamak üzere gemi 

sahibi, kaptanı, iĢleteni veya kiracısı  tarafından ödenecek  ücreti, 

Gözetim ücreti; acentelik ve koruyucu acentelik hizmetlerine ek olarak, gemi 

iĢlemlerinin ilgili kuruluĢ ve birimler nezdinde acente tarafından takip edilmesi, yerine 

getirilmesi, iĢin hızlandırılması, en kısa süre içinde ve salimen eĢyanın tahliyesi ve 

yüklemenin sağlanması, evrak iĢlemlerinin yapılması, yükün teslim alınması ve teslim 

edilmesi,  eĢyadaki eksiklik veya fazlalıkların takibi karĢılığı, deniz taĢıt ve araçlarının sahibi, 

kaptanı, iĢleteni veya kiracısı (acentelik ücretini ödeyen kiĢi ve kuruluĢlar) tarafından ödenen 

ücreti, 

Primaj ücreti; çıkıĢ limanında yüklemede gösterilen ihtimama karĢılık, navluna ek 

olarak yük sahibi (navlun ödeyeni) tarafından ödenen ücreti, 

 Ġfade eder. 

Ayrıca söz konusu tebliğle Ġstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından geçen gemilere 

uygulanmak üzere diğer hizmet ücretleri de belirlenmiĢtir. Bu hizmetler; 

i) Personel gözetimi; 

Sefer yapan deniz taĢıt ve araçların personel değiĢikliği, hastalığı veya izine 

çıkmasında, acente tarafından yapılan vize harcı, karĢılama, otel, vasıta, doktor, hastane, ilaç 

vb. gibi yapılan masraflara ek olarak, bu Tebliğin ekinde bulunan tarifeye göre gemi sahibi, 

kaptanı, kiralayanı veya iĢleticisi tarafından ödenen ücreti ifade eder. 

ii) Transit gemi aksam ve malzeme aktarma ücreti; 

Donatanı, kiracısı veya iĢleticisi tarafından deniz taĢıt ve araçlarının ihtiyacı için 

gönderilen gemi aksam ve malzemenin deniz taĢıt ve araçlarına verilmesini, bu hizmetlerin 

yerine getirilmesi için yapılan masraflara ilave olarak ekte bulunan tarifeye göre donatanı, 

kaptanı, kiracısı veya iĢleticisi tarafından ödenen ücreti ifade eder. 
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iii) Gemi kaptanına verilen nakit avans; 

Donatanı, kiralayanı ve iĢleticisi tarafından gemi kasasına gönderilen paranın acente 

tarafından gemiye verilmesi, yapılan masraflara ek olarak gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı 

veya iĢleticisi tarafından acenteye ekli tarifeye göre ödenen ücreti ifade eder. 

Söz konusu tebliğe göre her tarife cetvelinde belirtilen ücretler, tanımlarda belirtilen iĢ 

ve hizmetlerin karĢılığı olup deniz taĢıt ve araçlarının yük, yolcu ve eĢyaya iliĢkin vergi, 

resim, harç, pul ve zorunlu giderleri ile bu taĢıt ve araçların makine, teçhizat, malzeme ve 

personeline mevzuata uygun olmayan durum ve hallerde ödenmesi gereken giderler, navlun 

tahsili ve havale giderleri, acentelik ücretine dahil değildir.  

Dolayısıyla bu tür giderler ayrıca tahsil edilmekte ve acentelik ücreti de ayrıca tahsil 

edilmektedir. Buradan hareketle acentenin nam ve hesabına faaliyet yürüttüğü mükellef adına 

alınan yukarıda ifade edilen gider karĢılığı olan ödemeler acentenin aldığı ücretin kapsamında 

değildir. 

 

2.2.6.2.  KDV 13/b kapsamında gemi acentelik hizmetlerinin değerlendirilmesi 

 

KDV Kanunu 13/b maddesine iliĢkin liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler 

ve teslimlere iliĢkin düzenlemeler 15 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği B 

bölümünde yapılmıĢtır. Söz konusu bölümde acentelerin yapmıĢ oldukları hizmetlere iliĢkin 

açıklamalar da yer almaktadır.  

1. Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesiyle, deniz ve hava taĢıma araçları 

için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiĢtir. Bu hükme 

göre söz konusu istisna, seyrüsefere iliĢkin olmak üzere liman ve hava meydanlarında araçlar 

için ifa edilen her türlü hizmeti kapsamaktadır. Bu hizmetlerin liman ve hava meydanları 

iĢletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından ifa edilmesi istisnanın 

uygulanmasına engel olmayacaktır.  

2. Uluslararası deniz ve hava taĢımacılığına iliĢkin olarak araçlara yapılan akaryakıt, 

su, kumanya, teknik ve diğer malzeme Ģeklindeki teslimler aĢağıdaki açıklamalar 

çerçevesinde vergiye tabi olmayacaktır.  

a) Kabotaj hakkının düzenlendiği 20 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1’nci 

maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taĢıma yapma hakkı 
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bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı bayraklı gemilere yapılan söz konusu teslimler "yurt 

dıĢındaki bir müĢteriye" yapılan teslim niteliğinde olduğu ve gümrük hattı dıĢında bulunan 

araca yapıldığında Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince ihracat 

istisnası kapsamına girmektedir.  

b) Uluslararası deniz taĢımacılığı yapan yerli gemiler ise "yurt içinde bulunan bir 

firmanın yurt dıĢında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren Ģubesi" niteliği taĢıdığından bu 

gemilere yapılan söz konusu teslimler de aynı Kanunun 11, 12/1-a ve 12/2 maddeleri 

gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir.  

3. Yukarıda açıklanan ve istisna kapsamına giren teslim ve hizmetlere iliĢkin iĢlem 

veya ödemelerin acentalar tarafından yapılması istisnasının uygulanmasına engel değildir. 

Acentalar, sayılan teslim ve hizmetlere muhatap olan alıcı ve faydalananların temsilcisi 

durumundadır. Bu bakımdan iĢlem ve ödemeler acentalar tarafından yapılsa bile teslim ve 

hizmetler asıl muhatap olan araçlara yapılmıĢ olacağından istisna kapsamına girmektedir.  

Liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taĢıma araçlarına KDV Kanunu 13/b 

maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamına giren hizmetlerin acenteler aracılığı ile verilmesi 

istisnanın uygulanmasına engel teĢkil etmeyecektir. Çünkü acenteler, vekil sıfatıyla gemi 

sahibinin veya iĢleticisinin her türlü iĢlemlerini yapmak suretiyle aracılık faaliyetinde 

bulunmaktadırlar. Bu iĢlemlerin yapılması sırasında masraflara iliĢkin fatura ve benzeri 

belgeleri gemi sahibinin veya iĢleticisinin adına alırlar. Ancak, bazı durumlarda zorunlu 

olarak bu belgeler acente adına da düzenlenebilmektedir. Bu durumda acente, düzenlenen 

fatura veya benzeri belgelerin üzerine temsilcisi bulunduğu gemi sahibinin veya gemi 

iĢleticisinin adını veya unvanını yazdırmak suretiyle söz konusu belgeleri kendi kayıtlarına 

almaksızın ilgilisine aktaracaktır (Koçak, 2007). Söz konusu hizmetler KDV Kanunu 13’ncü 

maddesi kapsamında ise, acenteye fatura edilmiĢ olsa bile KDV hesaplanmayacaktır (Maç, 

2000). 

KDV Kanunu 13/b kapsamında acenteler tarafından limanlarda deniz taĢıma araçları 

için yapıldığı belirlenen aĢağıdaki hizmetler istisnadan yararlanabilecektir; 

- Geminin tonajına göre belirlenen acentelik komisyonu, 

- Polis, sağlık memuru, gemi personeli gibi kimselerin açıkta demirleyen gemiye 

götürülüp, getirilmesi, 

- Gemi ile ilgili parça ve malzemenin gemiye götürülmesi, 
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- Personel için gemiye kumanya taĢınması, 

- Gemi çöpünün dökülmesi,  

- Palamar (çekek) hizmetleri, 

- Kılavuzluk hizmetleri,  

- Römork hizmetleri,  

- Servis motoru hizmetleri, 

- Geminin limana uğramasının sağlanması, 

- Kurtarma, yüzdürme, rıhtıma veya açığa çekme iĢleri, 

- ĠĢgaliye, liman, fener, sağlık resimleri, 

- Deniz Ticaret Odası payları ve Vapur Donatanları Derneği ücretleri,  

- Kaptan vekalet yazısının tercümesi ve Noterce onayı, 

- Radar ve sair haberleĢme ücretleri, 

- Temizlik ücretleri, 

- Yangın söndürme, 

- Gemi personeli için gümrük, polis, konsolosluk ve diğer resmi dairelerde muamele 

yapılması, 

- F.I.O.S 
*
 liner ve nezaret ücretleri, 

- Yola elveriĢlilik belgesi verilmesi, 

- Koruyucu acentelik hizmetleri, 

- Gözetim hizmetleri,  

Ayrıca iĢgaliye, liman, fener, sağlık resimleri ile Deniz Ticaret Odası payları ve Vapur 

Donatanları Derneği ücretleri ise katma değer vergisinin konusuna girmediğinden, bu 

masrafların acenteler tarafından yansıtılması da vergiye tabi bulunmamaktadır. Ancak bu 

masrafların yansıtılmasında komisyon alınması halinde, komisyon tutarı vergiye tabi 

tutulacaktır (Maliye Bakanlığı’nın 14.04.1999 tarih ve 216 sayılı muktezası) 

Yukarıda yer verilen hizmetler dıĢında da sektördeki geliĢmelere ve yeni hizmet 

alanlarının ortaya çıkması nedeniyle istisna uygulaması yönünden değerlendirilmesinde fayda 

olan durumlar ortaya çıkabilecektir.  

 

                                                 
* Free in and out stow - taĢıyanın,yükün istifi dahil yükleme ve boĢaltma masrafları ile iliĢiği olmayacağının kısa 

yazılıĢı. (http://www.sozlukturkce.com/word/f.i.o.s./). 

http://www.sozlukturkce.com/word/f.i.o.s./
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2.2.6.3.  Acenteler tarafından kumanya, yakıt, yağ teslimleri 

 

KDV Kanunu 13/b maddesinde yer alan istisna deniz ve hava taĢıma araçları için 

liman ve hava meydanlarında seyrüsefere iliĢkin verilen hizmetlere yönelik olup mal 

teslimlerini kapsamamaktadır. Ancak 15 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde açıklandığı üzere 

uluslararası deniz ve hava taĢımacılığına iliĢkin olarak araçlara yapılan akaryakıt, su, 

kumanya, teknik ve diğer malzeme Ģeklindeki teslimler tebliğde belirtilen Ģartların yerine 

getirilmesi halinde vergiye tabi olmayacaktır.  

DıĢ sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taĢıtları ile hava gemilerine teslim edilen 

yakıt ve yağlar ile kumanyaların serbest dolaĢımda olup olmaması gümrük mevzuatına 

aykırılık teĢkil etmemektedir. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 ve 12’nci 

maddelerinde ihracat istisnası ile ilgili özel hükümler yer aldığından 15 seri no’lu KDV Genel 

Tebliğinde açıklanan iĢlemlerin ihracat sayılabilmesi için teslim konusu malların serbest 

dolaĢımda bulunması gerekmektedir (Koçak, 2007). 

KDV Kanunu 13/b maddesine iliĢkin liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler 

ve teslimlere iliĢkin düzenlemeler 15 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği B/2 

bölümünde yapılmıĢtır. Buna göre; uluslararası deniz ve hava taĢımacılığına iliĢkin olarak 

araçlara yapılan akaryakıt, su, kumanya, teknik ve diğer malzeme Ģeklindeki teslimler 

aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde vergiye tabi olmayacaktır.  

a) Kabotaj hakkının düzenlendiği 20 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1. 

maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taĢıma yapma hakkı 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı bayraklı gemilere yapılan söz konusu teslimler "yurt 

dıĢındaki bir müĢteriye" yapılan teslim niteliğinde olduğu ve gümrük hattı dıĢında bulunan 

araca yapıldığında Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince ihracat 

istisnası kapsamına girmektedir.  

b) Uluslararası deniz taĢımacılığı yapan yerli gemiler ise "yurt içinde bulunan bir 

firmanın yurt dıĢında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren Ģubesi" niteliği taĢıdığından bu 

gemilere yapılan söz konusu teslimler de aynı Kanunun 11, 12/1-a ve 12/2 maddeleri 

gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir.  

Yukarıda açıklanan ve istisna kapsamına giren teslim ve hizmetlere iliĢkin iĢlem veya 

ödemelerin acentalar tarafından yapılması istisnasının uygulanmasına engel değildir. 
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Acentalar, sayılan teslim ve hizmetlere muhatap olan alıcı ve faydalananların temsilcisi 

durumundadır. Bu bakımdan iĢlem ve ödemeler acentalar tarafından yapılsa bile teslim ve 

hizmetler asıl muhatap olan araçlara yapılmıĢ olacağından istisna kapsamına girmektedir.  

Yiyecek ve içeceklerin teslimi Ģeklinde ortaya çıkan kumanyanın seyrüseferle 

doğrudan ilgili bir iĢlem olmadığından ve hizmet değil teslim mahiyeti taĢıdığından 3065 

sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesinde düzenlenen istisna kapsamına 

girmediği, ancak kumanyanın uluslararası taĢıma iĢleri yapan yerli ve yabancı gemilere 

tesliminde 15 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (B) bölümündeki açıklamalar 

çerçevesinde aynı kanunun 11 ve 12’nci maddelerine göre ihracat istisnası kapsamında iĢlem 

yapılabilecektir (Bursa Defterdarlığı, (2003). 

Bu nedenle de özellikle gemilere yapılan teslim ve hizmetlerin ihracat istisnası veya 

KDV 13/b istisnası kapsamında olup olmadığının ve yapılacak teslimlerde ise geminin 

uluslararası sefere çıkıp çıkmayacağının belirlenerek bu teslimlerin yapılmasında fayda 

vardır. 

 

2.2.6.4.  Yurt dıĢına sefer yapan uçaklara verilen yakıt ikmal teslimi 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesine göre deniz ve hava 

taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden 

istisna olduğu hükme bağlanmıĢtır. Yine, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a maddesi 

ile ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiĢ, aynı Kanunun 12/1’nci maddesinde ise bir 

teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; 

- Teslimin yurt dıĢındaki bir müĢteriye yapılması, 

- Teslim konusu mal TC. gümrük bölgesinden çıkarak dıĢ ülkeye vasıl olması, 

gerektiği hükme bağlanmıĢtır. 

Katma Değer Vergisi yönünden ihracat istisnası, dıĢ ticaret mevzuatının ihracat 

saydığı iĢlemlerin yukarıdaki hükümler karĢısındaki durumuna göre uygulanmaktadır. Konu 

ile ilgili olarak yayımlanan 15 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin B/2 

bölümünde;  uluslararası deniz ve hava taĢımacılığına iliĢkin olarak araçlara yapılan 

akaryakıt, su, kumanya, teknik ve diğer malzeme Ģeklindeki teslimler aĢağıdaki açıklamalar 

çerçevesinde vergiye tabi olmayacaktır. 
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a. Kabotaj hakkının düzenlediği 20 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1’inci 

maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taĢıma yapma hakkı 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı bayraklı gemilere yapılan söz konusu teslimler “yurt 

dıĢındaki bir müĢteriye” yapılan teslim niteliğinde olduğu ve gümrük hattı dıĢında bulunan 

araca yapıldığından Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince 

ihracat istisnası kapsamına girmektedir. 

b. Uluslararası deniz taĢımacılığı yapan yerli gemiler ise “yurt içinde bulunan bir 

firmanın yurt dıĢında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren Ģubesi” niteliği taĢıdığından bu 

gemilere yapılan söz konusu teslimler de aynı Kanunun 11, 12/1-a ve 12/2 maddeleri 

gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir” Ģeklinde açıklanmıĢtır. 

Kanunun 32’nci maddesinde ise; 11, 13, 14 ve 15. maddeleri uyarınca vergiden istisna 

edilmiĢ bulunan iĢlemlerle ilgili yüklenilen verginin, vergiye tabi iĢlemler üzerinden 

hesaplanacak vergiden indirileceği, indirim konusu yapılamaması halinde iade edileceği 

açıklanmıĢtır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2003 gün ve 2003/1 sayılı Genelgesinde; “Bu 

genelgenin  uygulanması esnasında Gümrük Yönetmeliği’nin 739’ncu maddesi bağlamında 

yabancı taĢıtlar ile yabancı ülkelere sefer yapan yerli taĢıtların personeli ve yolcularına 

verilecek yiyecek, alkollü ya da alkolsüz her türlü içecek, sigara, kiĢisel tüketim ve temizlik 

malzemeleri ile taĢıt için gerekli olan yakıtlar, yağlayıcı maddeler, güverte ve donatım 

malzemeleri dahil olmak üzere her çeĢit taĢıt ihtiyaç malzemesinin kumanya olarak teslim 

edilecek eĢya olarak mütalaa edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. 

Maliye Bakanlığı’nın 04.07.2006 tarih, 49147 sayılı yazısında ise; Kanunun 13/b  

maddesinde yer alan istisna hükmünün, yalnızca deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve 

hava meydanlarında seyrüsefere iliĢkin verilen hizmetlere yönelik bir düzenleme olduğundan 

ve mal teslimlerini kapsamadığından, transit rejimi çerçevesinde gemilere “ihrakiye” 

tesliminin Kanunun 13/b maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı 

ifade edilmektedir.  

Ayrıca, dıĢ sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taĢıtları ile hava gemilerine teslim 

edilen yakıt ve yağlar ile kumanyaların serbest dolaĢımda olup olmaması gümrük mevzuatına 

aykırılık teĢkil etmemektedir. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12’nci 

maddelerinde ihracat istisnası ile ilgili özel hükümler yer aldığından 15 seri no’lu Katma 
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Değer Vergisi Tebliğinde açıklanan iĢlemlerin ihracat sayılabilmesi için teslim konusu 

malların serbest dolaĢımda bulunması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 28.08.1996 tarih, 22741 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5’nci maddesinde; havaalanları yer hizmetleri 

türleri; 

-Temsil  

-Yolcu trafik 

-Yük kontrolü ve haberleĢme, 

-Ramp: Ramp, kargo ve posta uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü, 

-Uçak Hat Bakım: Uçak hat bakım, yakıt ve yağ 

-UçuĢ operasyon, 

-UlaĢım, 

-Ġkram Servis, 

-Gözetim, Yönetim, 

-Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi  

Ģeklinde gruplandırılmıĢtır. 

Yine aynı yönetmeliğin 18/a maddesi gereğince yer hizmetleri kuruluĢları ve hava 

taĢıyıcıları  aĢağıdaki esaslara uymak zorundadır. 

a) Hava taĢıyıcılarının uluslararası seferleri için, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde 

belirtilen hizmetlerden ulaĢım, temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve 

denetimi ile ikram servis hizmeti dıĢındaki hizmet türlerinin yapılması veya yaptırılması 

zorunludur. 

Ancak, yabancı hava taĢıyıcıları tarafından uçak hat bakım ve uçuĢ operasyon 

hizmetlerinin ülkemiz havaalanlarında kendi hava araçları için yapılmasının gerekli 

olmadığının veya yapılmadığının veya dispeçer teknisyen gerektirmeksizin yapılabildiğinin 

belgelenmesi halinde söz konusu hava taĢıyıcıları bu zorunluluktan muaftır.”denilmektedir. 

Buna göre; liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taĢıma araçları için verilen 

hizmetler Kanunun 13/b maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olup, mal 

teslimlerinin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, yabancı uçaklar ile yabancı hava limanlarına sefer yapan Türk bandralı 

uçaklara verilen yakıt ikmali (yakıt teslimi) yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 
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Kanunun 11/1-a ve 12’nci maddelerine göre ihracat istisnası kapsamında KDV’den istisna 

olacaktır. 

             Diğer taraftan, yakıt teslimi yapılmaksızın sadece uçak hat bakım hizmeti veya yakıt 

yağlama hizmeti verilmesi halinde Kanunun 13/b maddesi kapsamında istisna uygulanacaktır 

(Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2006b). 

 

2.2.6.5.  KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında primajlar 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.01.2004 tarih ve 25340 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine ĠliĢkin Tebliğ’de primaj ücreti; çıkıĢ 

limanında yüklemede gösterilen ihtimama karĢılık, navluna ek olarak yük sahibi (navlun 

ödeyeni) tarafından  ödenen ücret olarak tanımlanmıĢtır. Bu prim, navlunu ödeyecek olan kiĢi 

tarafından yükleme veya boĢaltma limanında Türkiye’deki acente lehine ödenir ve navluna 

dahil değildir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesiyle deniz ve hava taĢıma 

araçları için liman ve hava meydanlarında taĢıma araçları için yapılan hizmetler katma değer 

vergisinden istisna edilmiĢtir. Söz konusu istisna liman iĢletmeleri ile diğer gerçek ve tüzel 

kiĢiler tarafından seyrüsefere iliĢkin olmak üzere ifa edilen her türlü hizmeti kapsamaktadır.   

            KDV Kanunu13/b bendi gereğince, primaj ücretleri de yabancı gemilerin Türk 

limanlarına uğramaları ve boğazlardan transit geçiĢleri dolayısıyla verilen acentalık, koruyucu 

acentalık, gözetim hizmetleri ile komisyon, simsarlık gibi ödemelerde olduğu gibi vergiye 

tabi tutulmayacaktır (Ġstanbul Defterdarlığı, 2002). 

Yüke dönük ve yükleme esnasında verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak elde edilen 

bir ücret olması nedeniyle ve yükleme kaynaklı seyrüseferi de etkileyecek unsurları da 

barındırmasından dolayı primaj bedellerinin KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında istisna 

olduğunu düĢünmekteyiz.  
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2.2.6.6.  Acentelerden elde edilen royalti gelirlerinin durumu 

 

Liman ve hava meydanlarında acentelik faaliyetleriyle uğraĢan mükelleflerin söz 

konusu faaliyetler nedeniyle elde edilen gelirler üzerinden baĢka bir acente tarafından alınan 

royalty bedeli olarak adlandırılan komisyon gelirlerinin durumuna iliĢkin doğan tereddütler 

bulunmaktadır.  

Hukuk terimleri sözlüğünde royalti kavramı; bir lisans veya marka sahibinin sahip 

olduğu hakları bir baĢkasına devretmesi karĢılığı aldığı bedel olarak, lisans kavramı ise; 

maddi olmayan hukuki bir malın, bir ihtiranın veya eserin, ücret karĢılığında belli bir süre 

kullanmak üzere bir baĢkasına devrettiği sözleĢme olarak tanımlanmaktadır. Bütün bu 

tanımlardan da anlaĢıldığı gibi, royalti ve lisansta bir bedel veya ücret ödeme söz konusudur 

(Yayla, 2009).  

KDV Kanunun 13/b maddesine göre; deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava 

meydanlarında yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme 

bağlanmıĢtır. Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen 

hizmetlerin kapsamına iliĢkin açıklamalara 15, 87, 88, 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğleri ile 

9 sayılı KDV Sirkülerinde yer verilmiĢtir. 

Buna göre; mükellefler tarafından liman ve hava meydanlarında KDV Kanunu'nun 

13/b maddesine istinaden verilen hizmet bedelleri üzerinden ana Ģirket tarafından alınan 

royalty bedeli olarak adlandırılan gelirler, deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava 

meydanlarında verilen hizmetlerin kapsamına iliĢkin açıklamaların yapıldığı yukarıda 

belirtilen tebliğlerde ya da sirkülerde yer almadığından söz konusu gelirlerin KDV 

Kanununun 13/b maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp genel oranda (% 

18) katma değer vergisine tabi bulunmaktadır (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 

2009a). Acenteler tarafından royalti adı altında ana Ģirketlere yapılan ödemeler nedeniyle elde 

edilen gelirler KDV Kanunu 13/b kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. 
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2.2.6.7.  Liman sahasında konteynerlere verilen hizmetler 

 

Liman ve hava meydanlarında doğrudan gemiye veya gemiye yükleme ve boĢaltma ile 

ilgili olmak Ģartıyla yüke ve yolcuya verilen yükleme, boĢaltma, gözetim, nezaret, formen, 

puantör, fio, konĢimento ve ordino hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır. 

Ancak bu hizmetler liman sahasında da olsa henüz gemiye yüklenme aĢamasına gelmemiĢ 

konteynerlere verilmesi halinde vergiye tabi olacaktır.  

 Yine yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarına uğramaları ve boğazlardan transit 

geçiĢleri dolayısıyla verilecek acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, 

formen, puantör, nezaret, muhaberat hizmetleri de yukarıda belirtilen Ģartların taĢınması 

halinde katma değer vergisinden istisna olacaktır (Ġstanbul Defterdarlığı 19.07.2004 tarih ve 

4807 sayılı muktezası). 

 Sektörde yukarıda belirtildiğinin aksine olarak konteynere ve yüklere limanlarda 

verilen hizmetin de aynen gemiye verilen hizmette olduğu gibi tam istisna kapsamına 

alınması yönünde talepler mevcuttur. Bu nedenle de sektörde liman sahasında konteynerlere 

ve yüklere verilen hizmetlerin de deniz taĢıma araçlarına verilen hizmetlere tanınan tam 

istisna kapsamına alınması yönünde beklentiler mevcuttur. Uygulamada da liman sahası 

içinde yüklenen veya boĢaltılacak yükler olarak aynı nitelikteki bir hizmetin vergisel yönden 

ayrıĢtırılarak verilmesi de mümkün değildir. 
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2.2.6.8.  Lojistik hizmetleri veren acentenin durumu 

 

Liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri 

hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet katma değer vergisinden 

istisna tutulmuĢ olup, 9 no’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde de hangi hizmetlerin istisna 

olduğu, hangi hizmetlerin istisna kapsamına girmediği belirlenmiĢtir. 9 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Sirküleri 1/a bölümünde istisna kapsamına giren hizmetler;  

-Tahmil ve tahliye,  

-Yükün shiftingi (yükün aktarılması), 

-Limbo,  

-Vinç hizmeti,  

-Lashing (kilitleme ve bağlama),  

-Unlashing (kilit ve bağ çözme),  

-Nezaret hizmeti,  

-Ambar kapağı açma/kapama hizmeti,  

-Gemi iĢgaliye,  

-Gemi fuzuli iĢgaliye hizmeti,  

-Gemi shiftingi (gemi aktarma),  

-Gemilerin atıklarının alınması,  

-Tekrar sevk konteynerler (transit) olarak sıralanmıĢtır. 

Sirkülerin 1/b bölümünde ise istisna kapsamına girmeyip vergiye tabi olan hizmetler; 

-Konteyner içi lashing/unlashing (bağlama/çözme) hizmeti,  

-Ardiye,  

-Terminal hizmeti,  

-Konteyner dolum hizmeti,  

-Konteyner boĢaltma hizmeti,  

-Konteyner içi aktarma hizmeti,  

-Konteyner tam tespit hizmeti,  

-Konteyner muayene/numune alma hizmeti,  

-Konteyner tamir hizmeti,  

-Konteynere elektrik verilmesi,  
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-Konteyner temizleme (yıkama-kurutma),  

-Tartı hizmeti olarak belirlenmiĢtir.  

Bu nedenle, konĢimento düzenleme, ordino düzenleme gibi hizmetler, yük ve yolcuya 

verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin 

hizmetler kapsamında değerlendirilemeyeceği ve 9 seri numaralı Katma Değer Vergisi 

Sirkülerinde de istisna kapsamına giren hizmetler arasında yer almadığından, söz konusu 

hizmetlerin katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte, konteynır dolum, boĢaltma, yıkama, elektrik verilmesi, tamiri, 

kontrolü ve nakliyesi, numune alma, muayene, tartı gibi hizmetlerin, 9 numaralı Katma Değer 

Vergisi Sirkülerinin 1/b bölümünde istisna kapsamına girmeyip vergiye tabi olan hizmetler 

olarak belirlenmiĢ olması nedeniyle, söz konusu hizmetlerin de katma değer vergisinden 

istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır (Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı,2006b). 

KDV Kanunu 13/b bendi uygulamasında yüke verilen hizmetlerin araçla iliĢkisi 

kurulmadığında KDV 13/b bendi istisnası kapsamında olduğunu söylemek doğru 

olmayacaktır. Nitekim KDV Kanunu 13/b bendinde verilen hizmetlerin araçların 

seyrüseferine dönük olduğu belirlemesi bulunmaktadır.  

 

2.2.6.9.  Acentelerin gemi ve yüke maçuna ile tahliye, pazar çalıĢması ve gemi içi 

shift hizmetleri 

 

Liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri 

hizmetler de dahil olmak üzere deniz ve hava taĢıma araçları için yapılan seyrüsefere iliĢkin 

her türlü hizmet katma değer vergisinden müstesnadır. Aynı Ģekilde, bu hizmetlerin söz 

konusu araç ve yük sahibi firmaların acentalarına yapılması da bunların alıcıların temsilcileri 

olmaları nedeniyle istisna kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, acentalar dıĢında deniz 

ve hava taĢıma araçlarına yönelik olarak yukarıda belirtilen hizmetleri sunan mükellefler 

tarafından bu hizmetlerle ilgili mal ve hizmet alımları genel esaslar çerçevesinde katma değer 

vergisine tabidir.  

Ancak hizmetin verildiği yer bakımından çeĢitli ayrımlar da bulunmaktadır. Buna 

göre; KDV Kanununun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına 5228 sayılı Kanunla eklenen (o) 

bendi uyarınca, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 
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verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar için verilen ardiye, 

depolama ve terminal hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Buna göre; 

mükellefler ile gemi veya yük sahibi firmalar arasında acentalık sözleĢmesi bulunması 

halinde, liman iĢletmesi tarafından firmalara fatura edilen;  

1-Seyrüsefere iliĢkin olarak gemiye ve yüke verilen maçuna ile tahliye, pazar 

çalıĢması (yüke veya araca verilen hizmetlerle ilgili olmak Ģartıyla) ve gemi içi shift 

hizmetleri KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamında katma değer vergisinden müstesna 

olacaktır.  

2-BoĢ bekleme, maçuna kiralama ve terminal hizmetlerinin ise KDV Kanunu 13/b 

maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

3-Terminal hizmetleri, prensip olarak KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamına 

girmemektedir. Ancak, bu hizmetlerin KDV Kanunu 17/4-o maddesinde belirtilen yer ve 

sahalarda ithalata ve ihracata konu mallara yönelik olarak verilmesi halinde, bu madde 

kapsamında katma değer vergisinden müstesna olacaktır.  

Mükellefler ile gemi veya yük sahibi firmalar arasında acentalık sözleĢmesi 

bulunmaması durumunda, liman iĢletmesi tarafından mükellefe verilen yukarıda belirtilen 

hizmetler katma değer vergisine tabi olacaktır. Bu hizmetlerin adı geçen mükellef tarafından 

gemi veya yük sahibi firmalara fatura edilmesi safhasında, yukarıdaki açıklamalar 

çerçevesinde iĢlem tesis edilecektir. (Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2006c). 

Limanlarda yüklere verilen hizmetlere iliĢkin KDV Kanunu 13/b ve 17/4-o 

kapsamının mükellefler tarafından değerlendirilmesinde ortaya çıkabilecek olumsuz 

durumların engellenmesini teminen fayda vardır. Her iki istisnanın uygulanmasının sonucu 

birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu nedenle de uygulayıcıların özellikle liman ve hava 

meydanlarında yüklere hangi aĢamada hizmet verdiklerini değerlendirmeleri gerekmektedir.  
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2.2.6.10.  Acentelere verilen sigortalama, güvenlik ve ISM hizmetleri 

 

Mükellefler yürürlükteki ilgili mevzuata ve kabotaj mevzuatına riayet etmek kaydıyla; 

dünya çapında deniz araçlarının ve sair yüzen objelerin teknik uyum denetimleri, sörveyleri, 

sınıflandırma ve sertifikalandırma iĢlemlerine aracılık hizmetleri, acentelik, genel 

mümessillik, gemilere yakıt, kumanya, su ve malzeme ikmal faaliyetleri de dahil olmak üzere 

benzeri denizcilik hizmetleri vermektedirler.  

Yabancı bandıralı gemiye verilen güvenlik ve ISM standartlarına uygunluğunun 

sağlanması ile ilgili denetim ve sertifikalandırma hizmeti KDV 13/b bendi kapsamında katma 

değer vergisinden istisna olup, söz konusu hizmetlerin yabancı bayraklı gemilere verilmesi 

halinde KDV Kanunu’nun 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince hizmet ihracı kapsamında 

değerlendirilecektir (Ġstanbul Defterdarlığı, 2003).  

Geminin ve yükün limanda kaldığı süre ile sınırlı kalınmak üzere gemi veya yük 

sahibi firmalara veya acentelerine verilen sigortalama ve güvenlik hizmetleri, yüke yönelik 

tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile doğrudan seyrüsefere iliĢkin olarak araçlara verilen 

hizmetler kapsamında değerlendirilemeyeceklerinden genel esaslar çerçevesinde katma değer 

vergisine tabi olacaktır. Ancak, söz konusu istisna uygulaması tek safhalı bir uygulama 

olduğundan, gemi ve yük sahibi firmalara veya acentelerine doğrudan ilk safhadaki asıl 

yüklenici tarafından verilen ve fatura edilen hizmetler istisna kapsamında 

değerlendirilebilecek olup bu mükelleflerin istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili mal ve 

hizmet alımları katma değer vergisine tabi olacaktır. Dolayısıyla, alt taĢeronlar tarafından 

verilen ve asıl yükleniciye (ilk safhaya) fatura edilen hizmetler (doğrudan gemi ve yüke 

yönelik olarak verilmiĢ olsalar dahi) istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.  

KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamında değerlendirilebilecek hizmetlerin alt 

iĢletmeciler tarafından gemi ve yük sahibi firmalar veya acenteleri dıĢındaki bir firmaya 

sunulması veya fatura edilmesi halinde bu hizmetler katma değer vergisine tabi olacak ancak, 

bu hizmetlerin asıl yüklenici tarafından gemi veya yük sahibi firmalara veya acentelerine 

fatura edilmesi safhasında istisna kapsamında iĢlem tesis edilebilecektir (Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı’nın 14.06.2007 tarih ve B.07.1.GĠB.0.01.53/5313-852-53644/53644 sayılı 

muktezası). 
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2.2.6.11.  Acentenin yabancı bayraklı gemilere mal teslimleri, hizmet ifaları, 

bakım onarım hizmetlerine aracılık yapması ve hizmet ihracı 

 

Mükellefler tarafından yabancı bayraklı gemilere verilen yakıt, su, boya ve kumanya 

teslimi Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a ve 12’nci maddelerine göre mal ihracı 

kapsamında, yabancı bayraklı gemilere verilen personel temini, brokerlik (yük bağlantısı), 

gemilerin sigortalarının takibi, bakım-onarım ve giderlerin karĢılanması hizmeti, hizmet ihracı 

kapsamında, mahkeme ve arbitrasyon hizmetleri, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye'de 

katma değer vergisi mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyetinin bulunmaması 

kaydıyla Türkiye'de aleyhine açılan davada verilecek kararın yine, Türkiye'de herhangi bir 

merciye ibraz edilmeden yurt dıĢında infaz edilmesi halinde verilen hizmetten yurt dıĢında 

yararlanılmıĢ olacağından hizmet ihracı kapsamında katma değer vergisinden istisna olacaktır 

(Koçak, 2007).  

Yabancı bayraklı gemilere verilecek bakım, onarım ve tamir hizmetleri için gerekli 

olan hizmet ihtiyaçlarının acenteler aracılığı ile karĢılanması halinde acenteler temsilci 

konumunda olacağından acenteler adına düzenlenen hizmet teslimlerine iliĢkin faturada gemi 

sahibinin ya da gemi adının belirtilmesi kaydıyla istisna uygulanması mümkün olacaktır.  

Diğer taraftan, yabancı bayraklı gemilere verilecek bakım, onarım ve tamir hizmetleri 

için gerekli olan malzeme ve hizmetlerin taĢeronlar aracılığı ile karĢılanması halinde 

(taĢeronlar, verilen bakım onarım hizmetlerine muhatap olan alıcı ve faydalananların 

temsilcisi durumunda olmadıklarından) taĢeronlara verilen bakım ve onarım hizmetlerine 

istisna uygulanmayacak, taĢeronlar tarafından yabancı bayraklı gemilere verilen bakım ve 

onarım hizmetlerinde 26 seri no’lu KDV Genel Tebliğinin (k) bölümünde belirtilen hizmet 

ihracına iliĢkin Ģartların mevcut olması halinde istisna uygulanacaktır (Ġstanbul Vergi Dairesi 

BaĢkanlığı, 2008b). 

Hizmet ihracı istisnasının Ģartlarından biri de hizmet bedelinin yurt dıĢından döviz 

olarak Türkiye’ye getirilmesi olduğundan, acente aracılığı ile yabancı bayraklı gemiye verilen 

bakım ve onarım hizmeti bedelinin, düzenlenen faturanın tarihi, sayısı ve tutarı da belirtilmek 

suretiyle hizmeti veren firmaya ödenmek üzere yurtdıĢından döviz olarak acente adına 

gönderilmesi, acentenin de söz konusu dövizin bakım onarım hizmetinin karĢılığı olarak 
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gönderildiğini taahhüt etmesi halinde iade mahsup iĢleminin genel esaslara göre yapılması 

mümkün olacaktır.  

Ancak; denizcilik sektöründe gemilere verilen hizmetlerde hizmet ihracı uygulaması 

için yapılan idari düzenlemelerde hizmet bedelinin yurt dıĢından döviz olarak Türkiye’ye 

gelmesi Ģartı bulunmakta olup bu durum mükellefler açısından oldukça büyük sıkıntılara 

neden olmaktadır. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların hizmet bedellerini nakit 

olarak ödeyebilmeleri durumu sektörde sıklıkla yaĢanmakta ve bazı ödemeler Türk bankaları 

üzerinden gerçekleĢebilmektedir. Burada ana etkenin Türk vatandaĢlarına ait yabancı bayrak 

taĢıyan gemilerin yönetim ve idare merkezinin ülkemiz olduğu gerçeği bu konuda göz ardı 

edilmektedir. Bu nedenle de denizcilik sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin hizmet 

ihracına iliĢkin bedellerin yabancı bankalardan gönderilmesi Ģartı anlamını yitirmekte olup bu 

kapsamdaki hizmet bedellerinin yurt dıĢından döviz olarak getirilmesi uygulaması 

kaldırılmalıdır. Bu düzenleme ile uygulamada Türk bankalarından veya nakten ödeme 

yapılmasında sorun çıkmakta ve mükellefler gereksizce mağdur olmaktadır.  

 

2.2.6.12.  Yabancı bayraklı gemilere yapılan torna ve metal iĢleri 

 

KDV Kanunu 13’üncü maddesinin (b) bendi ile deniz ve hava taĢıma araçları için 

liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna edildiği 

hükme bağlanmıĢtır. 15 seri no’lu KDV Genel Tebliğine göre; yabancı bayraklı gemilerin 

kumanya, su, yakıt, teknik ve diğer malzeme gibi ihtiyaçlarının satın alınmasında, bu teslim 

ve hizmetlere iliĢkin düzenlenecek faturada gemi sahibinin veya iĢleticisinin adının veya 

unvanının yada gemi adının belirtilmesi kaydıyla istisna uygulanabilecektir.  Muhtelif yerli ve 

yabancı bayraklı gemilere teslim edilmek üzere mal ve hizmet alımlarında istisna 

uygulanmayacaktır (Antalya Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2006). 
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2.2.6.13.  Gemilerde kullanılmak üzere teslimi yapılan malzemelerin depodan 

limana kadar taĢınması hizmeti 

 

Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerden 

hangilerinin istisna edilip edilmeyeceği 9 no’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde ismen 

sayılmıĢ olup, gemilere kumanya kapsamında, teslimi yapılan saç, profil, demir, conta vb. 

malzemelerin depodan limana kadar taĢınması hizmetine istisna iĢlemler içinde yer 

verilmemiĢtir. Buna göre gemiye kumanya olarak teslim edilecek emtiaların depodan limana 

kadar taĢınması hizmetinin Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (13/b) maddesi hükmü uyarınca 

Katma Değer Vergisinden istisna tutulması mümkün olmayıp aynı kanunun (1/1) maddesi 

uyarınca vergiye tabi tutulması gerekmektedir.  

Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün, 01.03.2003 tarih ve 2003/1 

sayılı Genelgesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 600'üncü maddesi kapsamında, yabancı taĢıtlar 

ile yabancı ülkelere sefer yapan yerli taĢıtların personeli ve yolcularına verilecek yiyecek, 

alkollü ya da alkolsüz her türlü içecek, sigara, kiĢisel tüketim ve temizlik malzemeleri ile taĢıt 

için gerekli olan yakıtlar, yağlayıcı maddeler, güverte ve donatım malzemesi dahil olmak 

üzere her çeĢit taĢıt ihtiyaç malzemesinin kumanya olarak teslim edilecek eĢya olarak 

mütalaası ve uluslararası deniz taĢımacılığı faaliyetinde bulunan gemilere ihtiyaç ve sarf 

malzemesi olarak kullanılmak üzere teslim edilen, geminin yükü niteliğinde olmayan ve 

alıcısı tarafından ticarete konu edilmek amacıyla satın alınmamıĢ malların kumanya olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca, deniz ve hava taĢıtlarına teslim edilen kumanya ile ilgili kontrollerin gümrük 

idaresinin görev ve yetki alanında olduğu hususu dikkate alınarak, teslim edilen kumanya için 

düzenlenen faturanın üzerine gümrük idaresi tarafından Ģerh düĢülerek yapılan teslimin 

kumanya teslimi olduğunun ve faturanın ilgili gümrük idaresinde kumanya listesi olarak iĢlem 

gördüğünün ifade edilmiĢ olması, fatura muhteviyatı eĢyanın kumanya olarak 

değerlendirilmesi için yeterli bulunmaktadır. 

Buna göre, limanda bulunan yabancı gemiler ile yabancı ülkelere sefer yapan yerli 

gemilere kumanya listesi kapsamında yapılan saç, profil, demir, conta vb. teslimlerin ihracat 

                                                 
 Ancak alternatif durumlar düĢünüldüğünde; gemilerin seyrüseferine dönük teslimi yapılan malzemelerin 

taĢınması hizmetinin de istisna kapsamına alınmasında fayda bulunmaktadır.  
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istisnası kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olduğundan; ihracat teslimine konu olan 

eĢyaların depolardan alınarak limana kadar taĢınması hizmeti nedeniyle ödenen (yüklenilen) 

vergilerin, Katma Değer Vergisi Kanunu 32'nci maddesine göre; vergiye tabi iĢlemleriniz 

üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi, indiriminin mümkün olmaması 

halinde ise, genel esaslar çerçevesinde iadesi gerekmektedir (Ġzmir Defterdarlığı, 2004). 
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2.2.7.  Gözetim Hizmetlerinin KDV Kanunu 13/b KarĢısındaki Durumu 

 

Sanayi Bakanlığı Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine ĠliĢkin Tebliğ’de 

gözetim ücreti aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢtır.  

“Gözetim ücreti; acentelik ve koruyucu acentelik hizmetlerine ek olarak, gemi 

iĢlemlerinin ilgili kuruluĢ ve birimler nezdinde acente tarafından takip edilmesi, yerine 

getirilmesi, iĢin hızlandırılması, en kısa süre içinde ve salimen eĢyanın tahliyesi ve 

yüklemenin sağlanması, evrak iĢlemlerinin yapılması, yükün teslim alınması ve teslim 

edilmesi,  eĢyadaki eksiklik veya fazlalıkların takibi karĢılığı, deniz taĢıt ve araçlarının sahibi, 

kaptanı, iĢleteni veya kiracısı (acentelik ücretini ödeyen kiĢi ve kuruluĢlar) tarafından ödenen 

ücreti,” ifade eder. 

Türkiye’de yapılan gözetim hizmetleri ticari veya mesleki faaliyet olarak icra 

edilmekte ise KDV’nin konusuna girmekte olup genel oranda KDV’ye tabidir. Mükelleflerce 

ithal ve ihraç edilen mallarla ilgili limanlarda gemilerden mal boĢatılması veya yüklenmesine 

yönelik gözetim hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı konusunda 

uygulamada çeĢitli yorum ve görüĢ farklılıkları bulunmaktadır.   

Gözetim hizmetinin kim tarafından, kimin için, nerede, hangi mala yönelik olarak 

yapıldığına göre muhtelif KDV istisnaları söz konusu olabilmektedir. Kimi zaman nezaret 

hizmeti olarak da isimlendirilen gözetim hizmeti, geniĢ anlamı ile baĢkası adına belli bir mal 

veya iĢlemin gözlem altında tutulmasıdır. Ticari alanda gözetim hizmeti daha çok alım-satıma 

konu mal veya malzemelerin miktar ve kalitesinin sipariĢe yahut ilgili dökümanında yazılı 

hususlara uyup uymadığının tesbiti, bu malların sandık, konteyner gibi kaplara konulması, 

taĢıt aracına yüklenmesi ve indirilmesi gibi iĢlemlerin sağlıklı yapılması amacıyla bu 

iĢlemlerin yapıldığı mahalde bulunularak iĢleme nezaret edilmesi Ģekillerinde ortaya çıkmakta 

olup bilhassa ithal edilen veya ihraç edilen mallarda gözetim hizmeti yaptırıldığı 

görülmektedir (Maç, 2007). 
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 Gözetim hizmetlerine örnek olarak aĢağıdaki hizmetler sayılabilir.  

-Marine Survey
*
, 

-Draft survey
**

, 

-Ambar durum gözetimi, 

-Ambar temizlik gözetimi, 

-Ambar kapak kontrolü (Su sızdırmazlık testi), 

-Gemi kiraya giriĢ/çıkıĢ gözetimi, 

-Likit gözetimi, 

-Yükleme öncesi gözetim, 

-Miktar tespiti, 

-Puantaj, 

-Kantar tartı kontrolü, 

-Yük gözetimi, 

-Yükleme tahliye nezareti, 

-Paket ve marka kontrolleri, 

-Hasar tespit gözetimi, 

-Stowage survey, 

-Numune alımı ve numune hazırlama (http://www.avrasyagozetim.com). 

Deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler 

KDV Kanunu 13/b bendine göre istisnadır. Ancak deniz ve hava taĢıtlarına yüklemeye veya 

bu araçlardan boĢaltmaya konu mallara iliĢkin tahmil-tahliye gözetimi hizmetlerinde istisna 

hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususu ihtilaflıdır. 87 seri no’lu KDV Genel 

Tebliği ile istisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de 

dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmetin girdiği 

belirtilmiĢtir.  

9 seri no’lu KDV Sirkülerinde nezaret hizmeti liman ve hava meydanlarında yapılan 

hizmet sayılarak katma değer vergisinden istisna edilecek iĢlemler arasında sayılmıĢtır. Buna 

göre; nezaret hizmeti; konteyner ve diğer yüklerin gemiden sahaya indirilmesi veya gemiye 

yüklenmesi esnasında verilen gözetim hizmeti olup istisna kapsamında iĢlem görecektir.  

                                                 
* OĢinografik ölçme. 
** Draft survey geminin su çekimi (draftı) üzerinden geminin yüklediği yükün miktarının hesaplanması iĢlemine denir. 

(http://tur.proz.com/kudoz/english_to_turkish/transport_transportation_shipping). 

http://www.avrasyagozetim.com/
http://tur.proz.com/kudoz/english_to_turkish/transport_transportation_shipping
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Gözetim hizmetinin 13/b maddesi kapsamında KDV’den istisna olabilmesi için 

gözetim hizmetinin deniz veya hava taĢıtına yükleniĢine veya indiriliĢine nezaret edilmesi 

Ģeklinde cereyan etmiĢ olması Ģartı aranmaktadır. Bu anlayıĢa göre, deniz veya hava taĢıtı ile 

gelen malların taĢıttan indirilmesinden sonra veya deniz veya hava taĢıtı ile gidecek olan 

malların taĢıta yüklenmesinden önce liman sahasında bile olsa bu mallara yönelik olarak 

verilen gözetim hizmetleri 13/b maddesi kapsamında istisna değildir (Ġstanbul 

Defterdarlığı’nın 19.07.2004 tarih ve 4807 sayılı muktezası) (Maç, 2007). 

Deniz veya hava taĢıtı ile gideceği veya bu taĢıtlarla geldiği belli olan mallara yönelik 

olarak liman sahasında verilen tüm gözetim hizmetlerinin ve nerede olursa olsun bu araçların 

konteynerlerine yönelik tüm hizmetlerin 13/b maddesi kapsamında istisna edilmesi gerektiği 

yönünde görüĢler mevcuttur. Bu kapsamda gözetim hizmetlerinin KDV yönünden istisna 

kapsamında olup olmadığı hususunda idari bir düzenleyici iĢleme gerek vardır. 

 

2.2.7.1.  Gözetim hizmetlerinin verildiği yerlerin istisna uygulamasına etkisi 

 

KDV Kanununun 13/b maddesine göre deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve 

hava meydanlarında yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükmü yer 

almaktadır. Aynı kanunun 16/1-c maddesi ile Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük 

antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların 

katma değer vergisinden istisna olduğu belirtilmiĢtir. Yine, KDV Kanunun 17/4-o 

maddesinde ise; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 

verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar ile transit rejim 

kapsamında iĢlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile 

vergisiz satıĢ yapılan iĢyerlerinin ve bu iĢyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin 

kiralanması iĢlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıĢtır. 

Buna göre; gemilerden mal tahliyesi, yüklenilen malların miktar ve kalite kontrolüne 

yönelik gözetim hizmetinin gümrük antrepolarında verilmesi halinde  KDV Kanunu 16/1-c ve 

17/4-o maddeleri kapsamında, söz konusu hizmetin deniz taĢıma araçları için limanlarda 

verilmesi halinde ise KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna 

olması gerekmektedir (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2008c). 
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Ancak uygulayıcılar tarafından vergisel yaptırımlara maruz kalınmaması açısından 

gözetim hizmetlerinin verildiği yerlere iliĢkin hukuki sonuç doğuracak olan KDV Kanunu 

13/b bendi, 16/1-c ve 17/4-o bentleri ile ilgili ayrımlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Nitekim söz konusu maddelerin uygulanması sonucu hizmet maliyetlerini de doğrudan etkiler 

niteliktedir.  

 

2.2.7.2.  ĠnĢa halinde ve hizmete baĢlayan gemilerin klaslama hizmetleri 

 

Surveyörlük hizmeti ve inĢa edilen gemilerin servise girdikten sonraki klaslama 

hizmetleri, gemilere verilen hizmet olduğundan Kanunun 13/b maddesi kapsamında katma 

değer vergisinden istisnadır. Ancak, gemilerin inĢa safhasında yapılan klaslama hizmeti ise 

tadil, bakım, onarım Ģeklinde ortaya çıkan bir hizmet veya limanlarda yapılan hizmet olarak 

mütalaa edilemeyeceğinden, Katma Değer Vergisi Kanununun 13’ncü maddesinin (a) ve (b) 

bentleriyle düzenlenen istisna kapsamına girmemektedir. 

Ancak, inĢa edilen geminin sahibinin sahibinin yabancı bir kiĢi veya kuruluĢ olması 

halinde 26 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin K bölümünde yapılan 

açıklamalar çerçevesinde hizmet ihracı istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır 

(Gelirler Genel Müdürlüğü, 1994).  

Nitekim Türk uyruğuna mensup müteĢebbislerimizin yabancı bayraklı gemileri 

tercihlerinin nedenlerini haklı çıkaracak bir uygulamadır. Yerli gemilerimize tersanede inĢa 

sırasında verilen hizmetler vergiye tabi iken yabancı Ģirketlere bu hizmetlerin verilmesinde 

istisna uygulanması tezat oluĢturmaktadır. Bu konu ile ilgili olmak üzere KDV Kanunu 13/a 

bendinde düzenleme yapılarak tersanelerde deniz araçlarına yapılan hizmetlerin de istisna 

kapsamında olması sağlanmalıdır. 
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2.2.7.3.  Gemi yüklerinin vasfına iliĢkin gözetim hizmetleri 

 

Gemilerin yüklerinin istenilen vasıfta olup olmadığı ve tonajına dair verilen gözetim 

hizmetinin KDV’ne tabi olup olmadığı hususunda uygulamada tereddütler doğmaktadır. 3065 

sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesine göre, deniz ve hava taĢıma araçları 

için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler katma değer vergisinden 

istisnadır. Ġstisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de 

dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir. Bu 

hizmetlerin liman ve hava meydanları iĢletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kiĢiler 

tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.  

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına 

eklenen (o) bendiyle gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 

verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar için verilen ardiye, 

depolama ve terminal hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir. Söz konusu 

hizmetlerin sayılan yerlerde ifa edilmesi halinde bu Kanunun 17/4-o maddesi çerçevesinde 

katma değer vergisi uygulanmayacaktır.  

Gemilerin yüklerinin istenilen vasıfta olup olmadığı ve tonajına dair verilen gözetim 

hizmetinin gümrüklü saha içinde yapılmıĢ olması halinde Kanunun 17/4-o maddesi 

kapsamında, söz konusu hizmetin araçlar için limanlarda verilmesi halinde ise Kanunun 13/b 

maddesi kapsamında katma değer vergisi istisnası uygulanacaktır. Gemi yüklerinin istenen 

vasıfta olup olmadığına iliĢkin verilen gözetim hizmetlerinin verildiği yerlere göre vergisel 

sonuçları farklı olabilmekte ve farklı istisna hükümlerinin uygulanması söz konusu 

olabilmektedir.  
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2.2.7.4.  Gemi ve kargo sörveyörlük hizmeti 

 

Limanlarda doğrudan gemiye veya gemiye yükleme veya boĢaltma ile ilgili olmak 

Ģartıyla yüke verilen sörveyi, yükün durumunu sormak üzere, sörvey yapılması, gözetim, 

nezaret, gemi üzerinde yükün emniyete alınması, sabitlemesi, yükün deniz taĢımacılığına 

uygun bağlanıp bağlanmadığının tespit ve kontrolü, gemi yükünün miktarının tespiti 

hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır.  

Ancak, bu hizmetler liman sahasında da olsa henüz gemiye yükleme aĢamasına 

gelmemiĢ konteynırlara verilmesi veya liman veya hava meydanları dıĢında ithal edilen mala 

yönelik verilmesi halinde katma değer vergisine tabi olacaktır. Ancak söz konusu hizmetlerin 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına eklenen (o) 

bendiyle gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği 

gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama 

ve terminal hizmetleri kapsamında verilmesi halinde de KDV Kanunu 17/4-o bendi uyarınca 

katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir. 

Aynı Ģekilde, geminin tekne ve makinesinde zarar-ziyan, hasar tespiti hizmetleri 

istisna kapsamında değerlendirilemeyeceğinden katma değer vergisine tabi olacağı yönünde 

görüĢler bulunmakta olup söz konusu hizmetler için KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında 

istisna olacağı durumların da değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.  

Söz konusu hizmetlerin serbest bölgelerde verilmesi halinde Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 17/4-ı maddesine göre katma değer vergisinden istisna olacak, bu iĢlem 

nedeniyle yüklenilen vergiler indirim ve iade konusu olmayacak, iĢin mahiyetine göre gider 

veya maliyet unsuru olarak değerlendirilecektir (Koçak, 2007). 
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2.2.8.  Ġthal ve Ġhraç ĠĢlemlerine Konu Mallara Verilen Liman Hizmetleri KDV 

17/4-o 

 

Günümüzde uluslararası pazarlarda Ģirketler değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir. 

Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle iliĢkilerden fabrika ortamına, depo 

yönetiminden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyet sürekli etkileĢim halindedir. ĠĢte bu 

noktada lojistik sektörü ön plana çıkmaktadır. Lojistik, ürün, servis ve insan gibi kaynakların, 

ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. 

Lojistik yönetiminin ana fonksiyonları, satın alma, taĢıma, depolama ve bu aktivitelerin 

organize edilmesi ile planlanmasıdır. Lojistiğin önemli alanlarından biri olan depoculuğun, 

ithalat ve ihracat iĢlemleri içerisindeki yeri ve önemi yadsınamaz (Sarıkaya, 2009).  

Nitekim KDV Kanununda bazı lojistik hizmetlere istisna tanınmaktadır.  

31.07.2004 tarihinde 5228 sayılı Kanun ile KDV Kanunu 17’nci maddesinin 4 

numaralı fıkrasına “o” bendi 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenmiĢtir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına eklenen (o) 

bendiyle; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği 

gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama 

ve terminal hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir. 

Aynı maddenin gerekçesinde; 

“Ülkemize giriĢ ve çıkıĢ bölgelerinde kurulan ve vergisiz mal satılan iĢyerlerinin 

kiralanmasının katma değer vergisine tabi tutulması buralarda satılan mallara dolaylı bir vergi 

yükü getirmektedir. Diğer ülkelerdeki benzer satıĢ üniteleriyle rekabet açısından olumsuz 

sonuçlar doğurması nedeniyle free-shop olarak da bilinen bu iĢyerleri ile bunlara ait depo ve 

ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması iĢlemleri fıkraya eklenen (o) bendi ile istisna 

kapsamına alınmıĢtır. Ayrıca yapılan bu düzenleme gümrük antrepoları ve geçici depolama 

yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat malları için 

verilen depolama, ardiye, terminal hizmetleri de katma değer vergisinden istisna 

edilmektedir.”denilmektedir. 

Ancak söz konusu hizmetler tam istisna kapsamında olmayıp kısmi istisnalar arasında 

yer almaktadır. Bu durum ise mükellefler açısından uygulamada çeĢitli sorunlarla 

karĢılaĢılmasına neden olduğu gibi maliyetlerde artıĢa neden olduğu için de ithal ve ihraç 
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yüklerinin maliyetlerinde artıĢa neden olmaktadır. Nitekim bu yönüyle de dezavantajlara 

neden olmaktadır.  

Yukarıda yer alan istisna düzenlemesi daha önce KDV Kanununun 16/1-c bendinde 

aĢağıdaki Ģekilde yer almakta olup Katma Değer Vergisi Kanunun 16/1-c maddesi 4503 sayılı 

kanunun 1’inci maddesiyle 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değiĢtirilmiĢtir. Söz 

konusu değiĢiklik uyarınca vergiden müstesna tutulan iĢlemler;  

“c)Transit ve gümrük antreposu rejimleri ile serbest bölgeler, geçici depolama yerleri 

ve gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarla ilgili hükümlerin uygulandığı mal ve 

hizmetler” 

olarak belirlenmiĢtir. Ancak söz konusu istisna hükmünde yer alan hizmetler ibaresi 

5035 sayılı Kanun ile 02.01.2004 tarihinde yapılan değiĢiklik sonucunda bent metninden 

çıkarılmak suretiyle bu hizmetler KDV’ye tabi hale gelmiĢtir. Buna göre;  

“Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve 

serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar”  

vergiden müstesna olmuĢ ve hizmetler vergiye tabi hale gelmiĢtir.  

Sektörden gelen yoğun baskılar ve yaĢanan sorunlar nedeniyle 31.07.2004 tarihinde 

5228 sayılı Kanun ile Kanun’un 17’nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına “o” bendi 01.01.2004 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenmiĢtir. Bu nedenle de hizmetlerin önemli bir 

kısmı tekrar istisna kapsamına alınmıĢtır. Dolayısıyla Kanun maddesinin eski düzenlemesinde 

02.01.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değiĢiklikle yaĢanan mağduriyetler 01.01.2004 

tarihinden itibaren yani geçmiĢe dönük olarak yeni düzenleme ile eski haline getirilen 

uygulama ile giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Dolayısıyla bu yeni istisna geçmiĢi kapsayacak Ģekilde 

düzenlenmiĢ ve ülke menfaatlerini zedeleyen ve sektörü zor durumda bırakan hata 

düzeltilmiĢtir. 

Yapılan değiĢikliklerden sonra KDV Kanununun 17/4-o bendi aĢağıdaki gibidir. 

“Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği 

gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında 

iĢlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satıĢ 

yapılan iĢyerlerinin ve bu iĢyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması,” 

 Vergiden müstesna hale gelmiĢtir.  
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Kanun maddesi değerlendirildiğinde yazım tekniği açısından benzer veya eĢ 

anlamlarda kullanılan kavramların kanun maddesinde yer aldığı görülmektedir.  Bu nedenle 

de KDV Kanunu 17/4-o bendinde yer alan “ardiye” ve “depolama” kavramları arasında ne 

fark olduğu anlaĢılamamaktadır. Bu durum aynı zamanda kanun maddesinin sektördeki 

terminolojiye uygun hazırlanmadığının bir göstergesidir.  

 

2.2.8.1.  KDV Kanunun 17/4-o bendinde tanınan istisnanın kapsamı  

 

KDV Kanununun 17/4-o bendi ile gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile 

gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar 

ile transit rejim kapsamında iĢlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal 

hizmetleri ile vergisiz satıĢ yapılan iĢyerlerinin ve bu iĢyerlerine ait depo ve ardiye gibi 

bağımsız birimlerin kiralanması vergiden müstesnadır. Söz konusu bent ile gümrük 

antrepolarında, geçici depolama yerlerinde ve gümrüklü sahalarda ithalat, ihracat ve transit 

eĢyalar için verilen hizmetlerden ardiye, depolama ve terminal hizmetleri Katma Değer 

Vergisi'nden istisna tutulmuĢtur.  

KDV Kanunu 17/4-o bendinde yer alan istisna yer, hizmet ve eĢya bazında 

sınırlandırılmıĢtır. Bu hizmetleri veren firmalar bu hizmetlerden dolayı düzenledikleri 

faturalarda Katma Değer Vergisi hariç fatura düzenlemektedir.  

KDV Kanunu 17/4-o bendinde yer alan istisna aĢağıdaki yerlerde uygulanabilecektir; 

-Gümrük antrepoları, 

-Geçici depolama yerleri, 

-Gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalar, 

KDV Kanunu 17/4-o bendinde yer alan istisnadan aĢağıdaki niteliklerdeki eĢyalar 

faydalanabilecektir; 

-Ġthalat eĢyası,  

-Ġhracat eĢyası,  

-Transit eĢyası, 

KDV Kanunu 17/4-o bendinde yer alan istisna kapsamındaki hizmetler aĢağıda 

sıralanmıĢtır; 

-Ardiye hizmetleri, 
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-Depolama hizmetleri, 

-Terminal hizmetleri, 

-Kiralama hizmetleri, 

Bu hizmetler dıĢındaki hizmetler KDV Kanunu 17/4-o bendi kapsamı dıĢındadır.  

KDV Kanunu 17/4-o bendinde tanınan istisnanın mefhumu muhalifinde hareketle; 

ithal, ihraç ve transit eĢya kapsamında olmayan yani millileĢmiĢ eĢyalara gümrük 

antrepolarında, geçici depolama yerlerinde ve gümrüklü sahalarda verilen hizmetler istisna 

kapsamı dıĢındadır. Dolayısıyla bu eĢyalara verilen hizmetlerde istisna hükümlerinden 

faydalanılması mümkün değildir.  

KDV Kanunun 17/4-o bendinde sayılan istisna KDV Kanunu 33’ncü maddesine göre 

kısmi istisna niteliğinde olduğu için bir baĢka deyiĢle; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 30/a 

bendinde indirilemeyecek KDV ile ilgili düzenleme nedeniyle; vergiye tabi olmayan veya 

vergiden istisna edilmiĢ bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alıĢ vesikalarında 

gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi 

mükellefin vergiye tabi iĢlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.  

KDV Kanununun 58’nci maddesinde ise KDV’nin gider kaydedilemeyeceği hususuna 

iliĢkin düzenlemeye göre; mükellefin vergiye tabi iĢlemleri üzerinden hesaplanan Katma 

Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi 

matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu hükmün mefhumu muhalifinden de 

mükellefçe indirilemeyen KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider 

olarak kabul edileceği anlaĢılmaktadır.  

Bu nedenle de KDV Kanunu 17/4-o bendinde sayılan hizmetin iĢleticiler tarafından 

yapılması durumunda iĢleticilerce yüklenilen KDV’ler gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının 

tespitinde gider kabul edilebilecektir.
*
 

 

 

 

 

 

                                                 
* Nitekim kısmi ve tam istisnalarla ilgili ayrımlara tezimizde değinilmiĢtir. 
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2.2.8.2.  Geçici depolama yerleri, antrepolar ve ardiyelerde verilen hizmetler 

 

Serbest dolaĢımdaki veya serbest dolaĢımda olmayan eĢyanın kabotaj hükümleri 

kapsamında depolanması ve Türkiye limanları arasında taĢınması ile geçici depolama yeri ve 

antrepo statüsündeki limanların iç seferlerde kullanılması hususlarına açıklık getirmekte fayda 

bulunmaktadır. Bu nedenle de bu tür eĢyaların depolanması ve taĢınmasına iliĢkin mevzuat 

hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.  

Geçici depolama yerlerine iliĢkin tanımlamalar 31.05.2002 tarih ve Mükerrer 24771 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 74’ncü maddesinde yapılmıĢtır. 

Buna göre geçici depolama yerlerine iliĢkin tanım aĢağıdaki gibidir.  

Geçici depolanan eĢyanın her türlü dıĢ etken ve müdahalelerden korunmasını 

sağlayacak Ģekilde yapılmıĢ ve taĢıtların durduğu, yanaĢtığı veya indiği yerlere mümkün 

mertebe yakın olan ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir. 

Ağır ve havaleli eĢyanın konulmasına mahsus olmak üzere, limanlar gibi gümrük 

iĢlemlerinin yapıldığı yerlerde bulunan geçici depolama yerlerinin mütemmim cüz’ü 

niteliğindeki açık alanlar ile yolcu eĢyasının, yolcu beraberinde getirilip gümrüğe 

sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar 

konulduğu yolcu salonlarındaki gümrük ambarları da, geçici depolama yeri addolunur. Yolcu 

eĢyası buralarda 3 ay kalabilir. 

Gümrük Kanunun 3/22 bendinde “elleçleme” deyimi; gümrük gözetimi altındaki 

eĢyanın asli niteliklerini değiĢtirmeden istiflenmesi, yerinin değiĢtirilmesi, büyük kaplardan 

küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, 

karıĢtırılması ve benzeri iĢlemlerini ifade eder. 

Buna göre geçici depolama yerlerinde yapılabilecek elleçleme faaliyetleri de söz 

konusu yönetmeliğin 95’nci maddesine göre aĢağıdaki gibidir. 

Geçici depolanan eĢya görünüĢ ve teknik özelliklerinin değiĢtirilmemesi koĢuluyla 

aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere gümrük idaresinin izni ve denetlemesi altında;  

- Kaplarının tamiri veya sağlamlaĢtırılması, 

- Kaplarının yenilenmesi, 

- Havalandırılması,  

- Kalburlanması, 
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- Büyük kaplardan küçük kaplara boĢaltılması veya kaplarının birleĢtirilmesi, 

- KarıĢtırılması, 

- Yeni çeĢitler yapılması, 

- Kaplardan örnek çıkarılması, 

Gibi, sınai nitelik taĢımayan ve geçici depolama yerlerinde bulunan diğer eĢyaya zarar 

vermeyecek Ģekilde elleçlemeye tabi tutulabilir. Gerekirse, bu iĢlerin yapılabilmesi için geçici 

depolama yerlerinde ayrı bir bölüm tahsis edilir. 

Gümrük Kanunu 93/3 bendine göre; gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında 

bulunan eĢyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluĢunda aranılacak koĢulları ve 

nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerdir. Nitekim bu yerlerde gümrük antrepo rejimi 

uygulanır. Gümrük Kanunu 93’ncü maddesine göre gümrük antrepo rejimi; 

-Ġthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamıĢ ve serbest 

dolaĢıma girmemiĢ eĢyanın, 

-Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata iliĢkin önlemlerden yararlanabilecek 

serbest dolaĢımda bulunan eĢyanın, 

Bir gümrük antreposuna konulmasına iliĢkin hükümleri belirler. 

Geçici  depolama  yerlerinde  verilen  hizmetlerin niteliğine bakıldığında 3 temel 

hizmetin verildiği görülecektir. Bu hizmetler tahmil ve tahliye, elleçleme ve depolama 

hizmetleridir. Antrepolar da  verilen  hizmetlerin niteliğine bakıldığında  2 temel hizmetin 

verildiği görülecektir. Bunlar; elleçleme ve ardiye (depolama) hizmetleridir (Uçak, 2009). 

Ardiye hizmetleri; antrepolarda iĢleticinin denetim ve gözetimi altında bulunan 

depolama yerlerinde muhafaza hizmetlerini ifade eder. Ayrıca 9 seri no’lu KDV Sirkülerinde 

yapılan tanımlama uyarınca ardiye; limana gelen konteyner ve diğer yüklerin, kapalı ve açık 

sahalarda, saklanması, depolanması, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri katma değerli 

hizmetleri ifade edecektir.  

Depolama yeri ise; antrepo, geçici depolama yeri, yolcu beraberi eĢya ambarı, kaçak 

eĢya ambarı, tasfiyelik eĢya ambarı olmak üzere tüm ambarlar ile açık ve yarı açık alanları 

ifade eder.* 

                                                 
* 04.02.2008 tarih ve 27131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük MüsteĢarlığı Tasfiye ĠĢletme Bölge 

Müdürlükleri Hizmet Tarifesinin 2/g ve 2/d maddesindeki tanımlamalardan yararlanılmıĢtır.  
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Örneğin; KDV Kanunu’nun 17/4-o maddesinde belirtilen yer ve sahalarda; ithalat ve 

ihracat iĢlemlerine konu mallar için verilen depolama hizmeti kapsamında değerlendirilen 

konteyner dolum hizmetleri söz konusu madde uyarınca katma değer vergisinden müstesna 

olacaktır.  

Dolayısıyla söz konusu sahalarda yapılan konteyner dolum hizmeti depolama hizmeti 

kapsamında yorumlanmıĢtır (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı 2006). 

 

2.2.8.3.  Antrepoda yakıt deposu kiralamaları  

 

Transit rejime tabi transit akaryakıtı ve ihraç kayıtlı akaryakıtı belirli bir maliyet 

karĢılığı depolama sözleĢmesi yapılan firmalara ait transit rejime tabi antrepolarda depolayıp, 

gümrük iĢlemlerine tabi tutulduktan sonra deniz nakil araçları vasıtasıyla yabancı bayraklı 

ve/veya ihraç yükü taĢıyan Türk bayraklı gemilere teslim edilmesinde depolama ücretlerinin 

katma değer vergisi istisnası kapsamında olup olmadığı yönünde sektörde farklı uygulamalar 

olmaktadır.  

             Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4’ncü fıkrasının (o) bendine 

göre; Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği 

gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında 

iĢlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satıĢ 

yapılan iĢyerlerinin ve bu iĢyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması 

iĢlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir. Buna göre; transit rejim kapsamında 

iĢlem gören mallar için kullanılan antrepolardaki depolar için ödenen ücretler Kanunun 17/4-o 

maddesi kapsamında, katma değer vergisinden istisna olacaktır (Büyük Mükellefler Vergi 

Dairesi BaĢkanlığı, 2009b). 
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2.2.8.4.  Yüke verilen sörveyörlük hizmetleri 

 

Limanlarda doğrudan gemiye veya gemiye yükleme veya boĢaltma ile ilgili olmak 

Ģartıyla yüke verilen sörveyi, yükün durumunu sormak üzere, sörvey yapılması, gözetim, 

nezaret, gemi üzerinde yükün emniyete alınması, sabitlemesi, yükün deniz taĢımacılığına 

uygun bağlanıp bağlanmadığının tespit ve kontrolü, gemi yükünün miktarının tespiti 

hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır.  

Bu hizmetler liman sahasında da olsa henüz gemiye yükleme aĢamasına gelmemiĢ 

konteynırlara verilmesi veya liman veya hava meydanları dıĢında ithal edilen mala yönelik 

verilmesi halinde katma değer vergisine tabi olacaktır.  

Ancak söz konusu hizmetlerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci 

maddesinin 4’üncü fıkrasına eklenen (o) bendiyle gümrük antrepoları ve geçici depolama 

yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine 

konu mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri kapsamında verilmesi 

halinde de KDV Kanunu 17/4-o bendi uyarınca katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir. 

Söz konusu hizmetlerin serbest bölgelerde verilmesi halinde Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 17/4-ı maddesine göre katma değer vergisinden istisna olacak, bu iĢlem 

nedeniyle yüklenilen vergiler indirim ve iade konusu olmayacak, iĢin mahiyetine göre gider 

veya maliyet unsuru olarak değerlendirilecektir (Koçak, 2007). 

Kabotajda limanlarda yüklere verilen hizmetlere KDV istisnası uygulanmamakta bu 

nedenle de KDV yükümlülüğü doğmaktadır. Buna rağmen ithal ve ihraç yüklerine KDV 

Kanunu 17/4-o bendi istisnası uygulanmaktadır. Nitekim limanlarımızın yapısından 

kaynaklanan nedenlerle kabotaj ve ithal/ihraç yüklerine ayrı ayrı yerlerde hizmet verilmesi 

mümkün olmadığı gibi Gümrük Kanunu yönüyle özellikle depolama ve antrepo hizmetlerinde 

ithal/ihraç yükleri ile kabotaj yüklerinin birlikte elleçlenmesi de mümkündür. Bu nedenlerle 

de limanlarımızda kabotaj yüklerimizin elleçlenmesine de KDV Kanunu 17/4-o bendi 

istisnası kapsamında olmalıdır.  
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2.2.8.5.  Liman sahasında konteynerlere verilen hizmetler 

 

Liman ve hava meydanlarında doğrudan gemiye veya gemiye yükleme ve boĢaltma ile 

ilgili olmak Ģartıyla yüke ve yolcuya verilen yükleme, boĢaltma, gözetim, nezaret, formen, 

puantör, fio, konĢimento ve ordino hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacaktır. 

Ancak bu hizmetler liman sahasında da olsa henüz gemiye yüklenme aĢamasına gelmemiĢ 

konteynerlere verilmesi halinde vergiye tabi olacaktır.  

 Yine yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarına uğramaları ve boğazlardan transit 

geçiĢleri dolayısıyla verilecek acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, 

formen, puantör, nezaret, muhaberat hizmetleri de yukarıda belirtilen Ģartların taĢınması 

halinde katma değer vergisinden istisna olacaktır (Ġstanbul Defterdarlığı’nın 19.07.2004 tarih 

ve 4807 sayılı muktezası) 

 Sektörde yukarıda belirtildiğinin aksine olarak konteynere ve yüklere limanlarda 

verilen hizmetin de aynen gemiye verilen hizmette olduğu gibi tam istisna kapsamına 

alınması yönünde talepler mevcuttur. Bu nedenle de sektörde liman sahasında konteynerlere 

ve yüklere verilen hizmetlerin de deniz taĢıma araçlarına verilen hizmetlere tanınan tam 

istisna kapsamına alınması yönünden haklı beklentiler mevcuttur. Uygulamada da liman 

sahası içinde yüklenen veya boĢaltılacak yükler olarak aynı nitelikteki bir hizmetin vergisel 

yönden ayrıĢtırılarak verilmesi de mümkün değildir. 

 

2.2.8.6.  Gemi yüklerine verilen gözetim hizmetleri 

 

Gemilerin yüklerinin istenilen vasıfta olup olmadığı ve tonajına dair verilen gözetim 

hizmetinin KDV’ne tabi olup olmadığı hususunda uygulamada tereddütler doğmaktadır. 3065 

sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesine göre, deniz ve hava taĢıma araçları 

için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler katma değer vergisinden 

istisnadır. Ġstisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de 

dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir. Bu 

hizmetlerin liman ve hava meydanları iĢletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kiĢiler 

tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.  
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3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına 

eklenen (o) bendiyle gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 

verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar için verilen ardiye, 

depolama ve terminal hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiĢtir. Söz konusu 

hizmetlerin sayılan yerlerde ifa edilmesi halinde bu Kanunun 17/4-o maddesi çerçevesinde 

katma değer vergisi uygulanmayacaktır.  

Gemilerin yüklerinin istenilen vasıfta olup olmadığı ve tonajına dair verilen gözetim 

hizmetinin gümrüklü saha içinde yapılmıĢ olması halinde Kanunun 17/4-o maddesi 

kapsamında, söz konusu hizmetin araçlar için limanlarda verilmesi halinde ise Kanunun 13/b 

maddesi kapsamında katma değer vergisi istisnası uygulanacaktır. Gemi yüklerinin istenen 

vasıfta olup olmadığına iliĢkin verilen gözetim hizmetlerinin verildiği yerlere göre vergisel 

sonuçları farklı olabilmekte ve farklı istisna hükümlerinin uygulanması söz konusu 

olabilmektedir.  

 

2.2.8.7.  Gözetim hizmetlerinin verildiği yerlerin istisna uygulamasına etkisi 

 

KDV Kanununun 13/b maddesine göre deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve 

hava meydanlarında yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükmü yer 

almaktadır. Aynı kanunun 16/1-c maddesi ile Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük 

antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların 

katma değer vergisinden istisna olduğu belirtilmiĢtir. Yine, KDV Kanunun 17/4-o 

maddesinde ise; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 

verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar ile transit rejim 

kapsamında iĢlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile 

vergisiz satıĢ yapılan iĢyerlerinin ve bu iĢyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin 

kiralanması iĢlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıĢtır. Buna 

göre; gemilerden mal tahliyesi, yüklenilen malların miktar ve kalite kontrolüne yönelik 

gözetim hizmetinin gümrük antrepolarında verilmesi halinde  KDV Kanunu 16/1-c ve 17/4-o 

maddeleri kapsamında, söz konusu hizmetin deniz taĢıma araçları için limanlarda verilmesi 

halinde ise KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olması 

gerekmektedir (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2008c). 
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Ancak uygulayıcılar tarafından vergisel yaptırımlara maruz kalınmaması açısından 

gözetim hizmetlerinin verildiği yerlere iliĢkin hukuki sonuç doğuracak olan KDV Kanunu 

13/b bendi, 16/1-c ve 17/4-o bentleri ile ilgili ayrımlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Nitekim söz konusu maddelerin uygulanması sonucu hizmet maliyetlerini de doğrudan etkiler 

niteliktedir.  

 

2.2.8.8.  Limanlarda lojistik hizmetleri veren acentenin durumu 

 

Liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri 

hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet katma değer vergisinden 

istisna tutulmuĢ olup, 9 no’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde de hangi hizmetlerin istisna 

olduğu, hangi hizmetlerin istisna kapsamına girmediği belirlenmiĢtir. 9 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Sirküleri 1/a bölümünde istisna kapsamına giren hizmetler;  

-Tahmil ve tahliye,  

-Yükün shiftingi (yükün aktarılması), 

-Limbo,  

-Vinç hizmeti,  

-Lashing (kilitleme ve bağlama),  

-Unlashing (kilit ve bağ çözme),  

-Nezaret hizmeti,  

-Ambar kapağı açma/kapama hizmeti,  

-Gemi iĢgaliye,  

-Gemi fuzuli iĢgaliye hizmeti,  

-Gemi shiftingi (gemi aktarma),  

-Gemilerin atıklarının alınması,  

-Tekrar sevk konteynerler (transit) olarak sıralanmıĢtır. 

Sirkülerin 1/b bölümünde ise istisna kapsamına girmeyip vergiye tabi olan hizmetler; 

-Konteyner içi lashing/unlashing (bağlama/çözme) hizmeti,  

-Ardiye,  

-Terminal hizmeti,  

-Konteyner dolum hizmeti,  
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-Konteyner boĢaltma hizmeti,  

-Konteyner içi aktarma hizmeti,  

-Konteyner tam tespit hizmeti,  

-Konteyner muayene/numune alma hizmeti,  

-Konteyner tamir hizmeti,  

-Konteynere elektrik verilmesi,  

-Konteyner temizleme (yıkama-kurutma),  

-Tartı hizmeti olarak belirlenmiĢtir.  

Bu nedenle, konĢimento düzenleme, ordino düzenleme gibi hizmetler, yük ve yolcuya 

verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin 

hizmetler kapsamında değerlendirilemeyeceği ve 9 seri numaralı Katma Değer Vergisi 

Sirkülerinde de istisna kapsamına giren hizmetler arasında yer almadığından, söz konusu 

hizmetlerin katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte, konteynır dolum, boĢaltma, yıkama, elektrik verilmesi, tamiri, 

kontrolü ve nakliyesi, numune alma, muayene, tartı gibi hizmetlerin, 9 numaralı Katma Değer 

Vergisi Sirkülerinin 1/b bölümünde istisna kapsamına girmeyip vergiye tabi olan hizmetler 

olarak belirlenmiĢ olması nedeniyle, söz konusu hizmetlerin de katma değer vergisinden 

istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır (Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2006b). 

KDV Kanunu 13/b bendi uygulamasında yüke verilen hizmetlerin araçla iliĢkisi 

kurulmadığında KDV 13/b bendi istisnası kapsamında olduğunu söylemek doğru 

olmayacaktır. Nitekim KDV Kanunu 13/b bendinde verilen hizmetlerin araçların 

seyrüseferine dönük olduğu belirlemesi bulunmaktadır.  
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2.2.8.9.  Acentelerin gemiye ve yüke verdiği gözetim hizmetlerinin durumu 

 

Liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri 

hizmetler de dahil olmak üzere deniz ve hava taĢıma araçları için yapılan seyrüsefere iliĢkin 

her türlü hizmet katma değer vergisinden müstesnadır. Aynı Ģekilde, bu hizmetlerin söz 

konusu araç ve yük sahibi firmaların acentalarına yapılması da bunların alıcıların temsilcileri 

olmaları nedeniyle istisna kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, acentalar dıĢında deniz 

ve hava taĢıma araçlarına yönelik olarak yukarıda belirtilen hizmetleri sunan mükellefler 

tarafından bu hizmetlerle ilgili mal ve hizmet alımları genel esaslar çerçevesinde katma değer 

vergisine tabidir.  

Ancak hizmetin verildiği yer bakımından çeĢitli ayrımlar da bulunmaktadır. Buna 

göre; KDV Kanununun 17’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına 5228 sayılı Kanunla eklenen (o) 

bendi uyarınca, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 

verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar için verilen ardiye, 

depolama ve terminal hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Buna göre; 

mükellefler ile gemi veya yük sahibi firmalar arasında acentalık sözleĢmesi bulunması 

halinde, liman iĢletmesi tarafından firmalara fatura edilen;  

1-Seyrüsefere iliĢkin olarak gemiye ve yüke verilen maçuna ile tahliye, pazar 

çalıĢması (yüke veya araca verilen hizmetlerle ilgili olmak Ģartıyla) ve gemi içi shift 

hizmetleri KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamında katma değer vergisinden müstesna 

olacaktır.  

2-BoĢ bekleme, maçuna kiralama ve terminal hizmetlerinin ise KDV Kanunu 13/b 

maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

3-Terminal hizmetleri, prensip olarak KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamına 

girmemektedir. Ancak, bu hizmetlerin KDV Kanunu 17/4-o maddesinde belirtilen yer ve 

sahalarda ithalata ve ihracata konu mallara yönelik olarak verilmesi halinde, bu madde 

kapsamında katma değer vergisinden müstesna olacaktır.  

Mükellefler ile gemi veya yük sahibi firmalar arasında acentalık sözleĢmesi 

bulunmaması durumunda, liman iĢletmesi tarafından mükellefe verilen yukarıda belirtilen 

hizmetler katma değer vergisine tabi olacaktır.  
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Bu hizmetlerin adı geçen mükellef tarafından gemi veya yük sahibi firmalara fatura 

edilmesi safhasında, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde iĢlem tesis edilecektir (Ġzmir Vergi 

Dairesi BaĢkanlığı, 2006c). 

Limanlarda yüklere verilen hizmetlere iliĢkin KDV Kanunu 13/b ve 17/4-o 

kapsamının mükellefler tarafından değerlendirilmesinde ortaya çıkabilecek olumsuz 

durumların engellenmesini teminen fayda vardır. Her iki istisnanın uygulanmasının sonucu 

birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu nedenle de uygulayıcıların özellikle liman ve hava 

meydanlarında yüklere hangi aĢamada hizmet verdiklerini değerlendirmeleri gerekmektedir.  
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2.2.8.10.  Limanlarda verilen terminal hizmetleri 

 

KDV Kanununun 17/4-o bendine göre; “gümrük antrepoları ve geçici depolama 

yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine 

konu mallar ile transit rejim kapsamında iĢlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve 

terminal hizmetleri ile vergisiz satıĢ yapılan iĢyerlerinin ve bu iĢyerlerine ait depo ve ardiye 

gibi bağımsız birimlerin kiralanması,” vergiden müstesnadır.   

KDV Kanunu 17/4-o bendinde transit rejim kapsamında iĢlem gören mallar için 

verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri KDV’den istisna olarak belirlenmiĢtir. Ancak 

Kanun maddesinde yer alan Terminal hizmetlerinin ayrıntılı olarak tanımlanmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Terminal hizmetlerine iliĢkin tanımlamanın olmaması ve KDV Kanunu 17/4-o 

bendine iliĢkin konuda herhangi bir idari düzenleme de bulunmaması nedeniyle terminal 

hizmetinin kapsamı kavranamamaktadır.  

Terminal hizmetleri kavram olarak 01.08.2004 tarihinden itibaren kaldırılan KDV 

Kanunu 17/4-ı bendi kapsamında kısmi istisnalara alınan liman ve hava meydanlarında 

verilen hizmetlere iliĢkin düzenlemelerin yer aldığı 19.02.2004 tarihinden itibaren 

uygulamaya giren KDV Kanunu 17/4-ı bendine iliĢkin açıklamaların yer aldığı 9 seri no’lu 

KDV sirkülerinde de yer almaktadır. Ancak KDV Kanunu 17/4-o bendi 31.07.2004 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. 9 seri no’lu KDV Sirküleri yayınlandığında KDV Kanununun 17/4-o 

bendi yürürlükte olmadığından, sirkülerde yapılan terminal hizmeti tanımı ile bentte 

düzenlenen tanımın kapsamının aynı olması ve aynı amaçlara hizmet etmesi mümkün 

değildir.  

9 seri no’lu KDV Sirkülerinde yer alan terminal hizmetleri ile ilgili tanımlamaya göre; 

“konteyner ve diğer yüklerin limana giriĢ ve çıkıĢ ya da saha içinde yer değiĢtirme iĢlemi 

amacıyla vinç ve benzeri yükleme boĢaltma ekipmanları ile yükleme indirme hizmeti” 

terminal hizmeti olarak tanımlanmıĢtır. 

Kanun’da yer alan hükümlerin tanımlanmaması veya yeterince açıklanmaması 

mükellefleri zor durumda bırakmaktadır. Bununla birlikte, Kanun’da yer verilen terminal 

hizmetleri kavramına iliĢkin olarak sirkülerde yapılan açıklama ve tanımlama mükelleflerin 

olması gerekenden daha çok KDV ödemeleri sonucunu da doğurabilecektir. Çünkü, terminal 
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hizmetlerine yönelik olarak sirkülerde yapılan tanım ve  açıklama Kanun’un amaçladığından 

baĢka bir noktayı, daha dar bir noktayı iĢaret etmektedir (Rutbil, 2008). 

Terminal, belli bir yük yada yük grubunun elleçlenmesinde uzmanlaĢmıĢ liman 

ünitesidir. Konteyner terminali, yolcu terminali, petrol terminali gibi. Liman, terminal, iskele 

gibi gemiye bağımlı ve hizmet üreten mekanlar, gemi yanaĢma ve elleçleme tesisleri olarak 

nitelendirilmektedir (Devlet Planlama TeĢkilatı, 2001).  

Sektörde faaliyet gösteren bir firmanın web sayfasında ise terminal hizmetleri baĢlığı 

altında liman hizmetleri olarak tanımlanan aĢağıdaki rıhtım hizmetlerine yer verilmiĢtir.  

 -Gemi ve barçların yükleme ve boĢaltılması, 

-Geminin yerleĢtirilmesi, 

-Liman kontrolü ve gemi zamanlarının ayarlanması ve gemilerin rıhtıma bağlanması,  

-Nakil boru hattının sıralanması, 

-Yangın söndürme kaynaklarının hazırlanması, 

-Rıhtım ve diğer bölgelere giriĢ yollarının korunması, 

-Hortum bağlantısı ve rıhtıma personel yerleĢtirilmesi, 

-Emniyet kontrol listesinin hazırlanması, 

-Tanker ve demir yolu tanklarının yükleme ve boĢaltılması, 

-Yükleme istasyonlarındaki iĢlemler, 

-Boru hatlarının sıralanması, 

-KoĢullara uygun karıĢtırma, 

-Sevkıyat belgelerinin verilmesi, 

-Envanter idaresi (http://www.tr.sgs.com/tr). 

Terminal hizmetleri kavramı ayrıca TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi kitapçığında ve 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Liman Hizmetleri Tarife Kitapçıklarında benzer Ģekilde 

ve ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir. Yapılacak düzenlemelerde söz konusu tanımlamaların da 

dikkate alınarak uygulamayı kavrayan bir tanımlama yapılması istisnanın doğru ve konuluĢ 

amaçlarının yerine getirilebilmesi açısından yerinde olacaktır.  

 

 

 

 

http://www.tr.sgs.com/tr
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2.2.8.10.1.  Sektörde uygulaması yapılan terminal hizmetleri 

 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.’nin vermiĢ olduğu hizmetlere iliĢkin tanımlamalar 

Liman Hizmetleri Kitapçığında yer almaktadır. Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.’nin Liman 

Hizmetleri Kitapçığında yer alan tarifenin amacı Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlarda 

belirtilen esaslar dahilinde, KuruluĢ tarafından iĢletilmek üzere Devletçe kendilerine verilen 

Liman, Rıhtım ve Ġskeleler ile diğer kıyı tesislerinde yapılacak iĢ ve hizmetin ücret ve 

uygulama koĢullarını düzenlemektir.  

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.’nin Liman Hizmetleri Kitapçığında ise terminal 

hizmetlerinin tanımı ve kapsamı hakkında açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu tarifeler 

kitapçığında hizmetler “gemi ile ilgili hizmetler, eĢya ile ilgili hizmetler ve çeĢitli hizmetler” 

baĢlığı altında toplanmıĢtır.  

TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi kitapçığında ise terminal hizmetlerinin tanımı ve 

kapsamı hakkında geniĢ açıklamalar yer almaktadır. Genelgeler ile kitapçıkta yer alan 

hükümler değiĢtirilmektedir. Söz konusu tarifeler kitapçığında hizmetler “gemi ile ilgili 

hizmetler, eĢya ile ilgili hizmetler ve çeĢitli hizmetler” baĢlığı altında toplanmıĢtır.  

Söz konusu tarife kitapçığında yapılan tanımlamalara göre;  

Terminal; iĢletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan çalıĢma sahalarını, (rıhtım, 

iskele, ambarlama yerleri ve açık arazi vb.) 

Ambarlama yerleri; terminal sahası içindeki deniz veya kara yoluyla gelen dahili 

ticaret ve gümrüklü eĢyanın konulup muhafaza edildiği yerleri, 

Ġfade eder. 

Terminal hizmetleri eĢya ile ilgili hizmetler baĢlığı altında yer almaktadır. Bu baĢlık 

altında önce terminal hizmetinin tanımı yapılmıĢ daha sonra terminal hizmeti kapsamına giren 

hizmetler belirtilmiĢtir. Tarife kitapçığında terminal hizmetlerinin tanımı ve kapsamı 

aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir.  

“Tarifenin kapsamı; bu Tarife, ĠĢletmece terminal alanlarında eĢyaya verilen ve 

aĢağıda tanımları yapılan hizmetleri kapsar. 

-Gemiye yükletilmek üzere terminale alınan eĢyanın kara vasıtasından boĢaltılması, 

taĢınması ve istifi, 
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-Gemiden boĢaltılarak terminale alınmıĢ eĢyanın sahibi veya taĢıyıcılarına teslim 

edilmek üzere ambarlama yerlerinden alınarak taĢınması, kara vasıtasına yükletilmesi, 

-Kara taĢıtları ile terminale alınan eĢyanın vasıtadan boĢaltılması, ambarlama yerlerine 

taĢınması ve istifi ile mukabili, 

-Terminalde bulunan eĢyanın gerektiğinde yerinin değiĢtirilmesi için taĢınması ve 

istifi, hizmetlerini,” 

Ayrıca aynı tarifede ardiye hizmetleri baĢlığı altında aĢağıdaki hizmet tanımlamaları 

yapılmıĢtır. Buna göre ardiye hizmetleri; ambarlama yerlerine alınan eĢyanın sahibi veya 

taĢıyıcıları tarafından teslim alınmasına veya gemi ile gidecek eĢyanın gemiye veya deniz 

vasıtasına yüklenmesine veyahut ta tasfiye vs. Ģekillerde buralardan çıkarılmasına kadar 

ĠĢletmenin sorumluluğu altında muhafaza edilmesi hizmetini ifade eder. 

Tarife kitapçığında terminal hizmetleri kapsamına giren baĢka unsurlar da sayılmıĢtır.  

Ayrıca konuya iliĢkin olmak üzere TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi kitapçığında da 

terminal hizmetlerinin tanımı ve kapsamı hakkında benzer ve geniĢ açıklamalar yer 

almaktadır. 

9 seri no’lu KDV Sirküleri ile sektördeki uygulamayı da ifade eden ve yön gösteren 

tarife kitapçığını karĢılaĢtırdığımızda birbiriyle örtüĢmediği görülmektedir. Sirkülerde 

konteyner bağlama/çözme hizmeti, terminal hizmeti, konteyner dolum hizmeti, konteyner 

boĢaltma hizmeti, konteyner içi aktarma hizmeti, konteyner tam tespit hizmeti, konteyner 

muayene/numune alma hizmeti, konteyner temizleme (yıkama-kurutma), konteyner nakliye 

hizmeti, tartı hizmeti ayrı bir hizmet olarak tanımlanmıĢ iken, tarife kitapçığında terminal 

hizmetinin tanımı yapılmıĢ ve yukarıda sayılan hizmetlere de terminal hizmetlerinin bir alt 

kalemi olarak tarife kitapçığında yer verilmiĢtir. Nitekim, 9 seri no’lu KDV Sirküleri, 

Kanun’un 13/b maddesi için düzenlendiğinden, limanlarda verilen hizmetlerden hangilerinin 

bu maddedeki istisna hükmüne girdiğiyle yetinmiĢtir.  

Kanun’un 13/b maddesindeki istisna hükmü, kabaca limanlarda yüklerin karadan 

gemiye veya gemiden karaya hareketlerinde verilen hizmetleri kapsadığından, terminal 

hizmeti ve terminalde yapılan diğer hizmetlerin geniĢ olarak açıklanmasına ihtiyaç 

duyulmamıĢtır. Bu nedenle 9 seri no’lu Sirkülerde, Kanun’un 13/b maddesine göre istisna 

hükmüne girmeyen terminal hizmeti ve diğer hizmetler kısa olarak tanımlanmıĢtır. Ancak, 

Sirkülerin yayınlanmasından sonra düzenlenen Kanun’un 17/4-o maddesinde “terminal 
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hizmeti” teriminin kullanılması, bu terimin açıklaması ve kapsamının belirlenmesi ihtiyacını 

doğurmuĢtur. Mükellefler ise burada ya sirkülere göre hareket edip terminal hizmetini dar 

kapsamda değerlendirerek konteyner bağlama/çözme hizmeti, konteyner dolum hizmeti, 

konteyner boĢaltma hizmeti, konteyner içi aktarma hizmeti, konteyner tam tespit hizmeti, 

konteyner muayene/numune alma hizmeti, konteyner temizleme (yıkama-kurutma), konteyner 

nakliye hizmeti, tartı hizmetini istisna hükmünden yararlandırmayacaklardır, ya da TCDD  

tarife kitapçığını baz almak durumunda kalacaklardır (Rutbil, 2008). 

 

2.2.8.10.2.  Terminal hizmetlerine iliĢkin yapılması gereken düzenlemeler 

 

Terminal hizmetleri teriminin açıklaması iki yerde geçmektedir. 9 seri no’lu KDV 

Sirkülerindeki düzenleme Kanun’un 13/b maddesine yönelik olduğundan, Kanun’un 17/4-o 

bendindeki terminal hizmetleri terimini açıklamamaktadır. Ancak Kanundaki düzenleme için 

de TCDD Liman Hizmetleri Tarife kitapçığının baz alınması imkanı yoktur. Aksi takdirde, 

TCDD terminal hizmetlerinin kapsamının değiĢtirdiğinde, limanda yapılan bir hizmeti 

terminal hizmeti kapsamına aldığında ya da çıkardığında istisna uygulamasını değiĢtirmesi 

düĢünülemez. Bu sebeplerle limanlarda verilen hizmetler ve teslimler teknik bir konu olması 

sebebiyle TCDD ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelmesi, limanları gezilip 

verilen hizmet ve teslimler yetkililerce yerinde görüldükten sonra düzenlenecek KDV Tebliği 

ile sorunlara çözüm getirilmesinin yerinde olacağı düĢünülmektedir (Rutbil, 2008). 

KDV Kanunu 17/4-o kapsamındaki hizmetlerin verildiği sahalardaki tüm hizmetleri 

ithal/ihraç ve kabotaj yüklerini de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmeli ve bu sahalardaki tüm 

hizmetler istisna kapsamında olmalıdır. 

Terminal hizmetleri kavramı TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi kitapçığında ve 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Liman Hizmetleri Tarife Kitapçıklarında benzer Ģekilde 

ve ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir. Yapılacak düzenlemelerde söz konusu tanımlamaların da 

dikkate alınarak uygulamayı kavrayan bir tanımlama yapılması istisnanın doğru ve konuluĢ 

amaçlarının yerine getirilebilmesi açısından yerinde olacaktır.  
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2.2.8.11.  KDV Kanunu 17/4-o bendinin ithal edilen eĢyanın matrahına etkisi  

 

Geçici depolama yerleri ve antrepolarda bulunan eĢyalara verilen ardiye ve depolama 

hizmetleri sonucu tahsil edilen ücretlerin ithalatta KDV matrahına dahil edilip edilmemesi 

durumunda çeĢitli ihtilaflar yaĢanmaktadır.  

Ġthal edilmek üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine kara, deniz ve hava yollarından biri 

ile getirilen eĢyalar hemen ithal edilebileceği gibi, gümrük mevzuatına göre belli bir süre 

sonra da ithal edilebilmektedir. Bu durumda, ithalata konu eĢyalar, ithal edilinceye kadar, 

gümrük idarelerinin gözetimi ve denetimi altında bulunan geçici depolama yerleri, antrepolar 

veya gümrük mevzuatına göre geçici depolama yeri veya antrepo olarak kabul edilen yerlerde 

muhafaza edilmektedir. EĢyaların, bu yerlerde kalması sonucu verilen hizmetler ardiye ve 

depolama hizmetleri olarak bilinmektedir. Geçici depolama ve antrepolarda verilen bu 

hizmetler karĢılığında bu yerleri iĢleten gerçek ve tüzel kiĢilerce bazı ücretler tahsil 

edilmektedir. Bu ücretlere konu hizmetler; Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-o maddesinde 

vergiden istisna edilmiĢtir.  

Bahse konu maddede; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük 

hizmetlerinin verildiği sahalarda ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar için verilen ardiye, 

depolama ve terminal hizmetlerinin KDV'den istisna tutulduğu belirtilmiĢtir. Ancak, bu 

hizmetlerin KDV'den istisna tutulması nedeniyle, bu hizmetler sonucu yapılan ödemelerin 

vergilendirilmemeleri, bu ödemelerin ithalat matrahına dahil edilmesine engel teĢkil 

etmeyecektir. Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 

verildiği gümrüklü sahalarda, gümrük iĢlemlerine konu eĢya için yapılan ardiye, depolama ve 

terminal hizmetine iliĢkin ödemelerin ithalatta KDV matrahına dahil edilip edilmemesinde iki 

kriterin dikkate alınması gerecektir. Bu kriterler; 

-Ardiye, depolama ve terminal hizmetlerine iliĢkin ödemelerin vergilendirilmeyen bir 

ödeme olup olmadığına bakılması,  

-Vergilendirilmeyen ödemelere konu ardiye, depolama ve terminal hizmetlerinin 

beyannamenin tescil edildiği tarihe kadar yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi, 

Gerekmektedir.  

Ayrıca, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 

verildiği gümrüklü sahalarda, gümrük iĢlemlerine konu eĢya için yapılan ardiye, depolama ve 
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terminal hizmetine iliĢkin KDV’den istisna tutulan bu ödemeler, bu hizmetlere konu eĢyaya 

sadece serbest dolaĢıma giriĢ rejimi uygulandığında değil; aynı zamanda bu eĢyalara gümrük 

mevzuatına göre, geçici ithalat rejimi, dahilde iĢleme rejimi ve gümrük kontrolü altında 

iĢleme rejiminin uygulanması hallerinde de ithalatta KDV matrahına dahil edilmektedir 

(Ortapolat, 2008). 

KDV Kanunu 17/4-o bendinde yer alan istisna kapsamındaki ardiye, depolama, 

terminal ve kiralama hizmetlerinden yararlanan eĢyalardan, ithal eĢyanın ithalatının 

gerçekleĢtirilmesi durumunda ödenen ardiye, depolama  ve terminal giderlerinin eĢyanın 

ithalatı anında Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilmesi gerekmekte ve ithalatta 

vergileme yapılmaktadır. Bu nedenle de söz konusu hizmetlerden yararlanan ithal eĢyanın 

maliyetinin ve ithalat vergilerinin ödenmesi için de matrahının dikkate alınması 

gerekmektedir.  

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Ġthalatta Matrah baĢlıklı 21’nci 

maddesine göre; ithalatta verginin matrahı aĢağıda gösterilen unsurların toplamıdır;  

a) Ġthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin 

kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta 

ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit 

edilecek değeri,  

b) Ġthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,  

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden 

vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler. 

Bu unsurların ithalat matrahına ilave edilmesi gerekmektedir.  

Yukarıdaki yer alan diğer gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ibaresinden 

Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-o bendi uyarınca istisna olan ve bu nedenle de 

vergilendirilmeyen ödemeler anlaĢılmaktadır. KDV Kanunu 17/4-o bendinde yer alan istisna 

kapsamında yer alan gümrük antrepolarında, geçici depolama yerlerinde ve gümrük 

hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda verilen hizmetlere iliĢkin bedeller ithalat esnasında 

eĢyanın Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilecektir. Bu nedenle doğan vergi de Gümrük 

Ġdaresince tarh ve tahakkuk ettirilecektir. Ayrıca Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili 

hükümlerine göre de söz konusu ithalat matrahını oluĢturan unsurların değerlemede dikkate 
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alınması gerekmektedir. Söz konusu bedeller aynı zamanda değerlemeye tabi iktisadi 

kıymetlerin maliyet bedelini de oluĢturabilmektedir. 

 

2.2.8.11.1.  MillileĢmemiĢ mallara antrepo iĢletmelerince gümrük sahalarında 

verilen depolama hizmetleri 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1’nci maddesinde; Türkiye’de ticari, 

sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin 

KDV’ye tabi olduğu, aynı Kanunun 16’ncı maddesinin 1-c bendinde Gümrük Kanunundaki 

transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin 

uygulandığı malların; 17’nci maddesinin 4-o bendinde ise; gümrük antrepoları ve geçici 

depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat 

iĢlemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satıĢ 

yapılan iĢyerlerinin ve bu iĢyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması 

iĢlemlerinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıĢtır.  

Buna göre, antrepo iĢletme izni olan firmalarca gümrük antrepoları ile gümrük 

hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahada ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu henüz 

millileĢmemiĢ mal için verilen depolama hizmeti KDV Kanununun 17/4-o maddesi gereğince 

KDV’den istisna bulunmaktadır (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2009c). 

Örneğin; gümrük antreposu iĢleticilerinin; yurt dıĢında yerleĢik kimyasal madde 

üreticilerinin Türkiye’ye ithal ettikleri henüz millileĢmemiĢ kimyasal maddelerinin gümrük 

antreposundaki mevcut tanklarda depolanması, söz konusu kimyasal maddelerin yurt içine 

ithal edilebileceği gibi transit ticaret uygulaması çerçevesinde 3’ncü ülkelere de sevk edildiği 

durumlarda mükellefler tarafından gümrük antrepo rejimi dahilinde henüz millileĢmemiĢ 

mallara yönelik verilen depolama ve elleçleme bedellerinin (Ġstanbul Defterdarlığı, 2004) 

KDV Kanunu’nun 17/4-o maddesine göre KDV’den istisna edilip edilemeyeceği konusunda 

tereddütler bulunmaktadır.   

KDV Kanununun 17/4-o bendi düzenlemesine göre; gümrük antrepoları ve geçici 

depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat 

iĢlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında iĢlem gören mallar için verilen ardiye, 

depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satıĢ yapılan iĢyerlerinin ve bu iĢyerlerine ait 
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depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması vergiden müstesnadır. Bu kapsamda 

antrepoda mevcut tanklarda millileĢmemiĢ mallara verilen depolama ve elleçleme gibi 

hizmetler katma değer vergisine tabi olmayacaktır.  

 

2.2.8.11.2.  MillileĢmiĢ eĢyanın antrepolarda depolanması iĢleminde KDV  

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve uygulamasını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren 

Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan Antrepo Rejimine iliĢkin hükümlerin incelenmesinde, 

ithalat iĢlemleri bitirilmiĢ eĢya ile yurt içinde üretilmiĢ milli eĢyanın antrepolarda kalabileceği 

hüküm altına alınmıĢtır. Bu bağlamda söz konusu hizmetin verildiği yer antrepo olmasına 

rağmen verilen hizmet aslında depoculuk hizmetidir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu'nun 17/4-o maddesi de bu hizmete istisna tanımamaktadır.  

Bu tespit ıĢığında; ithalat iĢlemleri tamamlanmıĢ eĢyanın ithalat anından sonra 

antrepolarda depolanması veya millileĢmiĢ eĢyanın antrepolara depolanması nedeniyle  

ödenen  ardiye  ücretleri  üzerinden Katma Değer Vergisi tahakkuku yapılması gerekmektedir.  

Bu depolama iĢlemleri üzerinden iĢletici firma tarafından Katma Değer Vergisi tahsil 

edilmemesi durumunda  Hazine kaybı oluĢacaktır. Burada oluĢacak Hazine kaybı iki türlüdür. 

Birincisi bu iĢlem nedeniyle Katma Değer Vergisi tahsil edilmemektedir. Diğeri ise iĢletici 

firmaların Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarının aĢınmasıdır.  

Böylelikle millileĢmiĢ eĢyanın antrepoda depolanması sonucunda aynı zamanda Gelir 

veya Kurumlar Vergisi matrahının aĢınması nedeniyle Hazine kaybı 

da yaĢanmaktadır. Hazine kaybının önlenmesi amacıyla; ithalat  iĢlemleri tamamlanmıĢ 

eĢyalar ile millileĢmiĢ eĢyaların antrepolarda depolanması nedeniyle ödenen ardiye, elleçleme 

gibi giderler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tahsil edilmesi, yani Katma Değer 

Vergisi dahil fatura tanzim edilmesi gerekmektedir. Böylelikle antrepo iĢleticisi bu hizmetler 

için yüklendiği Katma Değer Vergisi'nden mahsup yapacak ve Gelir veya Kurumlar Vergisi 

matrahı aĢınmayacaktır (Uçak, 2009). 
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2.2.8.11.3.  MillileĢmiĢ ve millileĢmemiĢ eĢyanın geçici depolama yerlerinde ve 

antrepolarda depolanması iĢleminde gümrük mevzuatı 

 

Ġthalat iĢlemleri yapılarak millileĢen veya milli statüdeki eĢyanın geçici depolama 

yerlerinde ve antrepolarda depolanmasında farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye Gümrük 

Bölgesine getirilen, serbest dolaĢımda olmayan eĢyanın, gümrük idarelerine sunulmasından 

sonra gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar konulduğu yerlere 

geçici depolama yerleri denilmektedir.  

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin geçici depolama yerlerine iliĢkin 

hükümlerinin tetkikinde; buralara ancak gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi 

tutuluncaya kadar serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyanın konulabileceği anlaĢılmaktadır. 

Mevcut düzenlemeye göre, serbest dolaĢımda bulunan eĢyanın buralara konulması mümkün 

değildir. Ancak, Gümrük Yönetmeliğinin 278’nci maddesinin son fıkrasında yer alan "Geçici 

Depolama Yerleri, aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak MüsteĢarlıkça onaylanabilir 

veya buralar F tipi antrepo olarak iĢletilebilir" hükmünün çalıĢtırılması halinde Gümrük Antrepo 

Rejiminin genel kuralları çerçevesinde, buralara serbest dolaĢımda bulunmayan eĢya ile birlikte 

depolanması mümkün olabilecektir (Akın, 2007). 

Gümrük Kanununun 100’ncü maddesine göre; ekonomik yönden bir ihtiyaç bulunması 

ve gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi koĢuluyla; 

a)Ġhraç amacı dıĢında, serbest dolaĢımda bulunan eĢyanın gümrüklü antrepoya 

konulmasına, 

b) Serbest dolaĢımda olmayan eĢyanın, gümrüklü antreposunda dahilde iĢleme veya 

gümrük kontrolü altında iĢleme rejimlerine iliĢkin hükümler çerçevesinde iĢçiliğe tabi 

tutulmasına, 

MüsteĢarlıkça belirlenecek Ģartlar altında izin verilebilir.  

Birinci fıkrada belirtilen durumlarda eĢya, gümrük antrepo rejimine tabi değildir. 

Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen eĢyanın 99’uncu  maddesinde belirtilen Ģekilde 

antrepo kayıtlarına geçirilmesini zorunlu tutabilir. 

                                                 

 Gümrük Kanununun 99’ncu maddesi düzenlemesi aĢağıdaki gibidir;  

“Antrepo rejimine tabi tutulan eĢya, gümrük antreposuna konuldukları tarihte iĢletici tarafından kayıtlara 

geçirilir. Gümrük idareleri tarafından iĢletilmeyen antrepolardaki tüm eĢyanın antrepo kayıtları iĢletici tarafından 
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Gümrük Yönetmeliğinin ortak depolama baĢlıklı 295’nci maddesine göre; gümrük 

antrepo rejimi hükümlerinin uygulanmasını olumsuz etkilememesi ve gümrük idarelerinden 

gerekli iznin alınması Ģartıyla, gümrük antreposuna alınması halinde ihracata iliĢkin 

önlemelerden yararlanabilecek ihraç eĢyası dıĢında kalan serbest dolaĢımdaki eĢya ile serbest 

dolaĢımda bulunmayan eĢya aynı anda antrepoda depolanabilir. 

Transit eĢyanın tabi olacağı iĢlemler baĢlıklı 294’ncü maddesinde; “ihraç olunmak 

üzere antrepoya alınmıĢ transit eĢyanın, menĢelerine bakılmaksızın birbirleriyle veya serbest 

dolaĢımda bulunan eĢya ile karıĢtırılmasına MüsteĢarlıkça izin verilebilir.” denilmektedir.  

Yukarıda ifade edilen hükümlerden de anlaĢılacağı üzere; ihraç eĢyası dıĢında kalan 

serbest dolaĢımda bulunan eĢyanın antrepolarda konulabilmesi için;  

a)Gümrük Antrepo Rejimine tabi tutulmaması, 

b)Ekonomik yönden ihtiyaç olması, 

c)Gümrük gözetim ve denetimini olumsuz yönden etkilememesi, 

d)Ġhracata iliĢkin düzenlemelerden faydalanmaması, 

e)Gümrük idaresinin izninin alınması, 

gerekmektedir.  

Bu Ģartların varlığı halinde ihraç eĢyası dıĢında kalan serbest dolaĢımda bulunan eĢya 

ile serbest dolaĢımda olmayan eĢyanın antrepolarda kabotaj kapsamında depolanması 

mümkün bulunmaktadır (Akın, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğün denetlemesine hazır halde bulundurulur. Söz konusu antrepo kayıtları 

ile 100’üncü maddede belirtilen antrepo kayıtlarına iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 
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2.2.8.11.4.  Kabotaj ve ithal/ihraç yüklerinin limanlarda depolanması 

 

Geçici depolama yeri ve antrepo statüsündeki limanların, iç seferlerde kullanılması ve 

ihracat dıĢında kalan serbest dolaĢımdaki eĢya ile serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyanın 

birlikte depolanabilmesi için; 

a) Limanlarda bulunan geçici depolama yerlerinde millileĢmiĢ ve millileĢmemiĢ (veya 

ihracat hükümlerine tabi) eĢyaların birlikte depolanabilmesi için; geçici depolama yerlerinde 

serbest dolaĢımda bulunan ve bulunmayan eĢyanın birlikte depolanması mümkün 

olmadığından geçici depolama yeri statüsündeki limanlarda, kabotaj eĢyasının depolaması 

için tahsis edilecek bölümün fiziksel olarak ayrılması ile bu bölümün geçici depolama yeri 

statüsünden çıkartılması veya geçici depolama yerlerine de serbest dolaĢımda bulunan eĢyanın 

konulabilmesi için gümrük mevzuatında yeni düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir.  

b) Limanlarda bulunan antrepoların iĢleyiĢi, konumu ve iĢ hacimleri dikkate 

alındığında serbest dolaĢımda bulunan ve bulunmayan eĢyanın birlikte depolanmasının 

gümrük gözetim ve denetimini olumsuz yönde etkileyebileceği düĢünülmektedir. Zira, 

mevcut limanların alt yapı, makine ve teçhizat parkının yetersizliğinin yanı sıra iĢ 

hacimlerinin yoğunluğundan ötürü serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyaya cevap veremez 

durumda bulunmaları dikkate alındığında; her iki eĢyanın birlikle buralarda depolanmasının 

telafi edilemeyecek karıĢıklıklara ve suiistimal sebebiyet verebileceği aĢikardır. Bu 

nedenlerle, gümrük gözetim ve denetimini olumsuz etkilememesi bakımından, bu 

uygulamaya geçilecek limanlarda: yük alıp verecek gemiler için ayrı rıhtımların tahsis 

edilmesi, her iki eĢyanın birbirine karıĢmasının önlenmesi bakımından liman sahalarında 

fiziksel olarak ayrılmıĢ ayrı yer tahsisi yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda UlaĢtırma Bakanlığı ve Gümrük MüsteĢarlığının ortak bir düzenleme 

yapması gerekmektedir. Yapılacak olan bu düzenlemenin, deniz taĢımacılığının geliĢmesine 

ve entegre taĢımacılık modellerinin kullanımına katkı yaratacağı kuĢkusuzdur (Akın, 2007). 

Ancak halihazırda limanlarımızın yapısı itibariyle böyle bir ayrımın yapılması 

mümkün gözükmemektedir.  
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III.  BULGULAR 

 

 

3.1.  Limanlarımızdan Hizmet Alan Gemiler 

 

Ülkemizin kıyı uzunlukları, Anadolu Kıyısı 6480 km, Trakya Kıyısı 786 ve Adalar 

Kıyısı 1067 olmak üzere, toplam 8333 km’dir. Ülkemiz sahil Ģeridinde, yapı Ģekillerine ve 

fonksiyonlarına göre; liman, iskele, yat limanı, balıkçı barınağı olarak yaklaĢık 300’den fazla 

kıyı tesisi bulunmaktadır. Kıyılarımız boyunca ise uluslararası ulaĢıma yönelik olarak hizmet 

veren 178 kıyı tesisi (liman/iskele/boru hattı ve Ģamandıra sistemi seklinde) mevcuttur.  

Ülkemiz liman ve iskelelerinde, 2008 yılında 314 milyon ton yük elleçlenmiĢ olup, bu 

yükün; %23’ü olan 73 milyon tonu ihracat, %48’i olan 151 milyon tonu ithalat, %13’ü olan 

39 milyon tonu kabotaj, %16’sı olan 50 milyon tonu transit olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Rıhtım ve yanaĢma yeri uzunluğu 33 km’yi geçen limanlarımızda, 2008 yılında 5,1 

milyon TEU konteyner, 1,6 milyon kruvaziyer yolcu, 330.000 adet tır/treyler ve 1,1 milyon 

üstünde araba elleçlemesi gerçekleĢtirilmiĢtir (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2010). 

Limanlar, Türkiye ekonomisinin destek üniteleridir; Türkiye’nin kendi iç pazarları 

arasındaki taĢımaları düzenlediği gibi, dıĢ dünya ile ticari iliĢkilerin sürdürülmesine yardımcı 

olur. Bunlara bir de çevre ülkelerin transit ticareti biçimli katkılarını da eklemek olasıdır. 

Türkiye limanlarının yaklaĢık 150 gemilik yanaĢma yeri kapasitesi vardır. Yine buralarda açık 

depolama etkindir. Limanlarımızdaki toplam 125 ha’lık depolama alanlarının neredeyse beĢte 

dördü açık depolamaya uygundur. Türkiye limanları, özde konvansiyonel taĢımalara göre 

donatılmıĢlardır. Yükleme boĢaltma iĢlemlerini yürütmek için donatılmıĢ olan elleçleme 

araçlarının kompozisyonu bu tabloyu ortaya çıkartmaktadır (Devlet Planlama TeĢkilatı, 

2001). 

Ülkemizde limanlar iĢleticileri bazında özel limanlar (Gemport, Ambarlı liman 

kompleksi vb), özelleĢtirilen limanlar (Hopa, Trabzon, Mersin limanları vb), özelleĢtirme 

kapsamında olan kamu limanları (TCDD Ġskenderun, Ġzmir Limanları) ve hali hazırdaki kamu 

limanları (TCDD HaydarpaĢa Limanı, TDĠ Kabatepe, Güllük Limanları, Belediye limanları) 
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olarak farklılık gösterdiğinden, standart bir yapıya sahip değildir. Birçok liman iĢleticisine 

olmasına rağmen liman iĢletmeciliği konusunda tam rekabetçi bir ortamın oluĢturulabildiği 

söylenemez, çünkü limanlar genelde birbirinden yerleĢim ve elleçlenen yük açısından, 

böylece hinterlandları açısından birbirlerinden bağımsızdır (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 

2010). 

Ülkemiz deniz alanlarından geçen gemilere özellikle acenteler tarafından çeĢitli 

hizmetler verilebilmektedir. Gemilerin ülkemiz limanlarından geçiĢi sırasında yakıt, yağ, 

kumanya, su, teknik malzemeler ve benzeri nitelikte teslimler ile çeĢitli hizmetler 

yapılabilmektedir. Bu kapsamda Ġstanbul Boğazından geçiĢ yapan ve uğraklı/uğraksız olarak 

nitelendirilebilecek gemilere iliĢkin istatistikler aĢağıda yer almaktadır. 

 

Tablo 1.  Ġstanbul boğazından geçiĢ yapan gemiler (uğraklı/uğraksız) 

(www.denizcilik.gov.tr/dm/istatistikler/GenelIstatistikler) 

 

Yıllar 
Ġstanbul Boğazı 

Toplam Geçen Gemi Sayısı Uğraksız Geçen Gemi Sayısı 

2001 42637 26113 

2002 47283 29404 

2003 46939 28951 

2004 54564 34256 

2005 54794 34111 

2006 54880 32061 

2007 56606 31826 

2008 54396 31762 

2009 51422 32297 

 

 

 Yukarıdaki istatistikler dikkate alındığında Ġstanbul boğazından uğraklı veya uğraksız 

olarak geçen gemilerin tamamına yakınının çeĢitli niteliklerde hizmet aldığı düĢünüldüğünde 

ve toplam geçen gemi sayısının da 2009 yılı için 51422 olduğu durumda gemilere boğazlar 

güzergâhında hizmet veren kuruluĢların iĢlem hacimlerinin büyüklüğü daha iyi anlaĢılabilir.  

 

 

 

 

 

http://www.denizcilik.gov.tr/dm/istatistikler/GenelIstatistikler
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Ülkemiz limanlarında 2004 ve 2008 yıllarında iĢlem gören gemilere iliĢkin liman 

baĢkanlıklarımızda iĢlem gören gemi sayısı verileri aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo 2.  Yıllar itibariyle limanlarımıza gelen gemi sayıları 

 (www.denizcilik.gov.tr/istatistikler) 

 

Yıl Türk Yabancı Toplam 

2004 43.198 31.134 74.332 

2005 41.480 31.801 73.281 

2006 42.058 33.461 75.519 

2007 43.662 35.262 78.924 

2008 45.362 36.042 81.404 

2009 45.813 34.631 80.444 

 

Türk bayraklı gemilerin özellikle Kabotaj Kanunu kapsamında faaliyet gösteren 

gemilerden teĢekkül ettiği ve daha az sayıda geminin de dıĢ seferlerde istihdam edildiği 

dikkate alındığında ülkemiz limanlarında iĢlem gören gemilerin kapasitesi itibariyle de 

yabancı bayraklı gemilerin daha fazla kapasiteyle limanlarımızdan hizmet aldığı 

anlaĢılmaktadır. 2009 yılında limanlarımızdan hizmet alan toplam 80.444 geminin 

34.631’inin yabancı bayraklı olduğu dikkate alındığında aĢağıdaki istatistiklerde de yer aldığı 

üzere yabancı bayraklı gemilerin daha büyük kapasiteye sahip oldukları, yükleme ve boĢaltma 

yaptıkları miktarların da daha büyük olduğu anlaĢılmaktadır.  

Limanlarımızda sayıca Türk bayraklı gemilere verilen hizmetler fazla olmasına 

rağmen yükleme/boĢaltma bilgileri dikkate alındığında kapasite yönüyle yabancı bayraklı 

gemilere verilen hizmetler daha fazladır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denizcilik.gov.tr/istatistikler
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Limanlarımızda iĢlem gören konteynırlar yönüyle 1999-2009 yılları arasında 

limanlarımızda gerçekleĢen konteynır elleçlemesi (TEU) tablosu aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo 3.  Limanlarımızda gerçekleĢen konteynır elleçlemesi (TEU) 

(www.denizcilik.gov.tr/istatistikler) 

 

 

Yıl 

 

Yükleme (TEU) 

 

BoĢaltma (TEU) 
Yükleme 

BoĢaltma 

Toplamı 

 

Transit 

 

 

 

Genel 

Toplam Kabotaj Ġhracat Toplam Kabotaj Ġthalat Toplam 

1999 22.061 497.149 519.210 33.937 467.731 501.668 1.020.878 365 1.021.243 

2000 27.200 547.315 574.515 29.606 534.406 564.012 1.138.527 88 1.138.615 

2001 30.586 491.806 522.392 32.909 368.819 401.728 924.120 36 924.156 

2002 46.330 942.643 988.973 35.984 928.257 964.241 1.953.214 0 1.953.214 

2003 58.766 1.174.016 1.232.782 39.072 1.110.670 1.149.742 2.382.524 110.226 2.492.750 

2004 20.682 1.490.066 1.510.748 13.334 1.409.945 1.423.279 2.934.027 176.271 3.110.298 

2005 6.579 1.598.450 1.605.029 8.167 1.577.932 1.586.099 3.191.128 173.138 3.364.266 

2006 14.008 1.809.433 1.823.441 6.913 1.840.649 1.847.562 3.671.003 184.921 3.855.924 

2007 34.005 2.152.014 2.186.019 27.128 2.224.653 2.251.781 4.437.800 120.427 4.558.227 

2008 86.867 2.429.820 2.516.687 82.934 2.474.773 2.557.707 5.074.394 117.353 5.191.747 

2009 70.329 2.131.948 2.202.277 71.696 2.117.764 2.189.460 4.391.737 12.542 4.404.279 

 

 Bu verilere göre; 1999 yılından itibaren 2003 yılına kadar limanlarımızda konteyner 

elleçlemesinin artan bir seyir izlemesine rağmen kabotaj yüklerimizin yer aldığı 

konteynırların yükleme ve boĢaltmalarında 2003 yılından itibaren azalmaların meydana 

geldiği görülmektedir. Buna karĢın 1999 yılından itibaren ihracat ve ithalat yüklerine iliĢkin 

konteynırların yükleme ve boĢaltmalarında ise artıĢlar görülmektedir.  

 Limanlarımızdaki ihracat yüklemeleri ve ithalat boĢaltmalarının genelinin yabancı 

bayraklı gemiler tarafından yapıldığı dikkate alındığında limanlarımızdaki konteyner 

elleçlemesinde de önemli bir kısmın yabancı bayraklı gemilere yüklenen ve yabancı bayraklı 

gemilerden boĢaltılan konteynerlere dönük olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla 

limanlarımızda yabancı bayraklı konteyner gemilerine verilen hizmetler daha fazladır.  

 Limanlarımızda ithal, ihraç, transit ve kabotaj yüklerine iliĢkin 1997-2009 yılları 

arasında yapılan yükleme ve boĢaltma bilgileri aĢağıda yer almaktadır.  

http://www.denizcilik.gov.tr/istatistikler
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Yukarıdaki tabloya göre; 2009 yılında Türk bayraklı gemilerle yapılan 9.578.520 ton 

ihracat yüklemesine karĢılık, 64.191.743 ton ihracat yüklemesi yabancı bayraklı gemilere 

yapılmıĢtır. Aynı yıl 20.387.046 ton ithalat yüklemesi Türk bayraklı gemilerle yapılmasına 

rağmen 119.475.045 ton ithalat yükü yabancı bayraklı gemilerden boĢaltılmıĢtır.  

Buna göre; yıllar itibariyle ithalat/ihracat yükleme ve boĢaltmalarımızda bu yükleme 

ve boĢaltmaların Türk bayraklı gemilere kıyasla yabancı bayraklı gemiler tarafından birkaç 

kat fazla yapılıyor olması dikkati çekmektedir.  

Limanlarımızda Türk bayraklı gemilerin kabotaj, ihracat ve ithalat yüklerine kıyasla 

yabancı bayraklı gemilerin ihracat ve ithalat yüklerine daha fazla hizmet verildiği 

anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla limanlarımızda yüklere verilen hizmetlerin özünde yabancı 

bayraklı gemilerin taĢıdığı yüklere verilen hizmetler Türk bayraklı gemilerin kabotaj, ihracat 

ve ithalat yüklerine verilen hizmetlerden birkaç kat daha fazladır. Kabotaj dahil Türk bayraklı 

gemilerin yükleme ve boĢaltmaları yabancı bayraklı gemilerin yükleme ve boĢaltmalarıyla 

kıyas edilemeyecek kadar azdır. 

Ġthalat yükleri ile ihracat yükleme ve boĢaltmalarında ise yabancı bayraklı gemilerin 

boĢaltma toplamları ihracat yüklemelerine kıyasla yaklaĢık iki kat fazla yabancı bayraklı 

gemiler lehine boĢaltma yapıldığı anlaĢılmaktadır.  
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Limanlarımızda ithalat ve ihracat taĢımalarımızın oransal durumuna iliĢkin tablolar 

aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhracat içinde taĢıma sistemlerinin oranı tablosu aĢağıda yer almaktadır.   

 

Tablo 5.  Ġhracat içinde taĢıma sistemlerinin oranı 

 (www.denizcilik.gov.tr/istatistik) 

 

Yıl 
TaĢıma Sistemi 

Deniz Yolu Kara Yolu Hava Yolu Diğer 

2003 81 18 0 1 

2004 78 21 0 1 

2005 74 24 0 2 

2006 76 22 0 2 

2007 76 21 1 2 

2008 76 21 1 2 

2009 72 25 2 1 

 

 Yukarıdaki tabloya göre ihracat taĢımalarımızda denizyolunun kullanılması diğer 

taĢıma sistemlerine kıyasla %72’lik bir oranda olduğu dikkati çekmektedir. Dolayısıyla 

ihracat taĢımalarımızın önemli bir kısmı denizyolu ile gerçekleĢtirilmektedir. 

Ġhracat yüklerimiz içinde ise Türk ve yabancı bayraklı araçlarla yapılan taĢımaların 

oransal dağılımı ise aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

Tablo 6.  TaĢıma sistemlerine göre ihracat içinde Türk ve yabancı araçların oranı (%) 

(www.denizcilik.gov.tr/istatistik)  

 

Yıl 
Toplam Deniz Yolu Kara Yolu Hava Yolu 

Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı 

2003 31 69 24 76 62 39 32 69 

2004 33 67 23 77 73 27 36 64 

2005 41 59 26 74 89 11 50 50 

2006 34 66 20 80 89 11 59 41 

2007 34 66 20 80 87 13 74 26 

2008 33 67 19 81 89 11 63 38 

2009 42 58 22 78 90 10 94 6 

 

 

 

http://www.denizcilik.gov.tr/istatistik
http://www.denizcilik.gov.tr/istatistik
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 Ġhracat mallarımızın taĢınmasında karayolu ve havayolunda önemli oranda yerli 

kaynaklarla taĢımalar gerçekleĢtirilmesine rağmen denizyolu ile yapılan ihracat 

taĢımalarımızda ise durum farklıdır. Denizyolu ile yapılan ihracat taĢımalarımızın 2009 yılı 

itibariyle %22’si Türk bayraklı gemilerimizle yapılırken %78’lik kısmı yabancı bayraklı 

gemilerle yapılmıĢtır. Dolayısıyla yabancı bayraklı gemiler ihracat taĢımalarımızda önemli bir 

rol oynamakta ve mallarımızın ihraç pazarlarına ulaĢmasında söz sahibi olmaktadırlar.  

 Özellikle denizyolu ile yapılan taĢımaların diğer taĢıma türlerine göre daha fazla 

olduğu düĢünüldüğünde ihracat taĢımalarımıza ait yüklerin çok büyük hacmi denizyoluyla ve 

yabancı bayraklı gemilerle yapıldığı anlaĢılacaktır. Dolayısıyla ihraç mallarımızın dıĢ 

pazarlara ulaĢtırılmasında yabancı bayraklı gemilere bağımlı olduğumuz görülmektedir.  

 Ġthalat açısından durumu değerlendirdiğimizde ise ithalat içinde taĢıma sistemlerinin 

oransal dağılımına iliĢkin aĢağıdaki tablodaki veriler dikkati çekmektedir.  

 

Tablo 7.  Ġthalat içinde taĢıma sistemlerinin oranı (%) 

(www.denizcilik.gov.tr/istatistik) 

 

Yıl 
TaĢıma Sistemi 

Deniz Yolu Kara Yolu  Hava Yolu  Diğer 

2003 91,1 6,7 0,1 2,1 

2004 92,5 4,9 0,1 2,5 

2005 92,5 4,9 0,1 2,4 

2006 93,3 4,8 0,1 1,8 

2007 93,3 4,6 0,1 2,0 

2008 93,2 4,6 0,1 2,1 

2009 93,5 4,5 0,1 1,9 

 

 Ġthalat malları içerisinde denizyolunun payı ihracatta olduğu gibi diğer taĢıma 

sistemleriyle kıyaslanamayacak kadar yüksektir. 2009 yılı için ithalat mallarımızın 

taĢınmasında denizyolunun %93,5 oranındaki payı dikkati çekmektedir. Dolayısıyla ithalat 

mallarımızın taĢınmasında da önemli oranda denizyoluna bağımlı olduğumuz anlaĢılmaktadır.  

  

 

 

 

http://www.denizcilik.gov.tr/istatistik
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Türk ve yabancı araçlarla yapılan ithalat taĢımalarımızın oransal dağılımı aĢağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 8.  TaĢıma sistemlerine göre ithalat içinde Türk ve yabancı araçların taĢıma oranı (%) 

(www.denizcilik.gov.tr/istatistik) 

 

Yıl 
Toplam Deniz Yolu Kara Yolu Hava Yolu 

Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı 

2003 33,4 66,6 30,2 69,8 63,5 36,5 63,8 36,2 

2004 29,3 70,7 25,7 74,3 76,1 23,9 63,3 36,7 

2005 27,9 72,1 25,1 74,9 79,4 20,6 60,0 40,0 

2006 27,3 70,7 25,1 74,9 80,2 19,8 65,4 34,6 

2007 24,1 75,9 21,3 78,7 72,9 27,1 42,3 57,7 

2008 22,8 77,2 19,9 80,1 81,6 18,4 58,3 41,7 

2009 23,1 76,9 20,0 80,0 78,2 21,8 57,8 42,2 

 

 Yukarıdaki tablodan da anlaĢıldığı üzere; denizyolu ile yapılan ithalat taĢımalarımızın 

%20’si Türk bayraklı gemilerle yapılırken %80’i yabancı bayraklı gemilerle yapılmaktadır. 

Ġthalat taĢımalarımızın önemli bir kısmının taĢınmasında denizyolunun kullanılmasından 

dolayı ithalat yüklerimizin taĢınmasında yabancı bayraklı gemilere bağımlı olduğumuz 

anlaĢılmaktadır.  

 Yukarıdaki istatistiklerden de anlaĢılacağı üzere denizyolu ile yapılan ithal 

yüklerimizin %80’i, ihracat yüklerimizin de %78’i yabancı bayraklı gemilerle yapılmaktadır. 

Dolayısıyla yüklerin taĢınmasında bu oranlar kadar navlun gideri yurtdıĢına döviz olarak 

yabancı bayraklı gemilere ödenmektedir. Limanlarımızda gemilere verilen hizmetlerde ise 

yukarıdaki oranlarda yabancı bayraklı gemilere hizmet verildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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3.2.  Limanlarımızda Geleceğe Dönük Beklentiler 

 

Gelecek 10-15 yıllık süreç içerisinde dünya genelindeki eğilimin bir sonucu olarak 

limanlarımızın daha çok oranda belirli yük grupları üzerinde ihtisas kazanacağı, daha çok 

elleçleme imkanına sahip liman tesislerinin oluĢacağı ve liman sayısının azalacağı 

düĢünülmektedir. Ancak, bunun kendi kendine olmasını beklemektense Devletin 

yönlendireceği bir biçimde kontrollü olarak yapılması ve bu alanda daha fazla milli kaynak 

israfı yapılmasının önüne geçilmesi gereklidir. 

2023 yılında konteynerde 31,9 milyon TEU, Genel ve Kuru Yükte 495 milyon Ton, 

Sıvı Dökme Yükte 351 milyon Ton (Transit dahil), tekerlekli yükte ise 6 milyon adet araç 

elleçlenmesi hedeflenmiĢtir. 

10’ncu UlaĢtırma ġurası Denizcilik Sektörü Raporunda 2023 limancılık hedefleri 

olarak; 

-2023 yılında Samsun-Ceyhan, Kuzey Irak-Ceyhan, Nabucco, Güney Akım ve benzeri 

ham petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinin gerçekleĢtirilmesi ile dünyanın en önemli enerji 

nakil merkezlerinden biri olunması hedeflendiğinden bu hedefe uyumlu deniz terminal ve kıyı 

yapılarının oluĢturulması, 

-Trans Avrupa Ağlarının devamı niteliğindeki ve diğer ulaĢtırma koridorları 

üzerindeki deniz ulaĢtırma altyapısının geliĢtirilerek bölgede daha etkin hizmetler üreten bir 

ülke haline gelinmesi, 

-Okyanus aĢırı deniz taĢımacılığı için Akdeniz ve Karadeniz’de lojistik altyapının 

kurularak, Doğu Asya, Avrupa ve Amerika ile yük taĢımacılığında hatların geliĢtirilerek 

bölgenin lojistik merkezi haline getirilmesi, 

-Birbirine yakın olan ve iskele türündeki tesislerin bir araya getirilerek bölgesel genel 

hizmet limanlarına (hub port) dönüĢtürülmesi, 

-Tüm limanlarımızın, Ro Ro terminallerinin ve lojistik merkezlerinin demiryolu ve 

karayolu ağına bağlanması, 

-Tüm kıyı yapılarını içinde bulunduran Türkiye kıyı yapıları bilgi sistemi, coğrafi bilgi 

sistemi alt yapısına sahip olunarak uygulamaya geçirilmeli ve sistemin sürekli güncel kalması 

sağlanarak diğer ulaĢtırma modlarının kıyı yapıları ve lojistik merkezlerle iliĢkisi bu sisteme 

dahil edilmesi, 
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-Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde en az birer adet ana aktarma 

limanı tesis edilerek iĢletmeye alınması (Mersin, Çandarlı, Filyos), mevcut %20’lik 

Konteyner elleçleme oranının %40 seviyesine çıkartılması, 

-Marmara denizinde kuzey-güney, doğu-batı ulaĢımları için modern, fonksiyonel ve 

intermodal taĢımacılığa uygun, 2 veya 3 katlı araç yükleme boĢaltma imkanları olan Ro-Ro 

terminalleri inĢa edilmesi, 

planlamıĢtır. 

Ülkemiz jeopolitik konumunun getirdiği avantajlar nedeniyle bölgede ayrıcalıklara 

sahip olmasına rağmen, Avrupa-Asya-Ortadoğu üçgenindeki ticaret hareketinde komĢu 

ülkeler tarafından by-pass edilen ve yalnızca feeder (yardımcı tesis) hizmeti veren bir ülke 

konumunu halihazırda sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizi Akdeniz’i geçen ana hat 

konteyner gemilerinin uğrak noktası yapmak ve en az bir ana aktarma (hub-port) limanına 

sahip olmak için, limanlarımızda; altyapı, iĢletmecilik, mevzuat açılarından gerekli 

düzenlemelerin yapılması büyük önem arz etmektedir (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 

2010). 
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3.3.  Liman ĠĢleticisi Mükelleflerin Vergisel Durumu 

 

Denizcilik sektörüne iliĢkin vergisel bazda mikro ve makro ekonomik analiz yapılması 

amacıyla vergiye ve vergilendirmeye iliĢkin olmak üzere Gelir Ġdaresi BaĢkanlığında veya 

diğer kurumlarda denizcilik sektöründe faaliyet gösteren mükelleflere iliĢkin ayrıntılı ve 

sağlıklı istatistiklerin tutulmuyor olması sektörün ekonomik büyüklüğünü vergisel bazda 

analiz etmeye imkan vermediği gibi ülkemizde kayıt dıĢı ekonominin varlığı ile bazı 

kazançların yurtdıĢına çıkarıyor olmasının engellenememesi ile birlikte bunların ekonomik 

büyüklüğünün de belirlenemiyor olması istatistiksel temellere dayalı sağlam bir vergisel ve 

ekonomik analiz yapmaya imkan vermemektedir. Nitekim bu alanda faaliyet gösteren 

kurumların da gerek rekabet Ģartları gerekse de mali ve ekonomik yükümlülükler nedeniyle 

firmalarına ait ekonomik bilgilerinde ketum davranma eğilimleri nedeniyle de sağlıklı bir 

değerlendirme yapmak mümkün değildir. 

Maliye Bakanlığınca belirlenecek kriterler doğrultusunda ve mükelleflerin de olumlu 

görüĢü ile ülke ve il bazında kurumlar vergisi yönünden ilk 100’e giren mükelleflerin 

matrahları ve tahakkukları açıklanabilmektedir.  

Özellikle son yıllarda Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın yıllık kurumlar vergisi ilk 100’de 

yer alan mükelleflerine iliĢkin yayımlamıĢ olduğu vergi rekortmenleri listelerinde ise 

Kurumlar Vergisi yönüyle ilk 100’e girebilen ve denizcilik sektörü ile iĢtigal eden herhangi 

bir mükellefin bulunmadığı görülmüĢtür. 
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Liman iĢletici mükelleflerden bulundukları illerde kurumlar vergisi yönünden ilk 100 

mükellef arasına girenlere iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo 9.  Liman iĢleticisi mükelleflerden bulundukları illerde kurumlar vergisinde ilk 100'e 

girenler tablosu 

(www.ivdb.gov.tr/duyurulan/rekortmenler/2009/2009KVgenel.htm) 

(www.bmvdb.gov.tr/bulten/BMVDB_2010rekortmenler/index.html) 

(www.izmirvdb.gov.tr/down_files/Rekortmen/KV_2009Ilk100.pdf) 

(www.mvdb.gov.tr/2008kurumlar100.xls) 

(www.ant-vdb.gov.tr/rekortmen/2009/kurumliste.pdf) 

(www.mersinvdb.gov.tr/istatistik/2010/rekortmenler/kv2010.xls) 

 
Dönem Ġli Mükellef Adı Matrah Tahakkuk 

2009 Ġstanbul Kumport Liman Hiz. Loj. San. Tic. A.ġ 46.345.786,00 9.269.157,00 

2009 Ġzmir NemtaĢ Nemrut Liman ĠĢletmeciliği A.ġ. 5.773.064,40 1.154.612,88 

2009 Muğla Güllük Liman ĠĢletmeleri ĠnĢ. Tur. A.ġ. 11.501.082,16 2.300.216,43 

2009 Muğla Marmaris Liman ĠĢletmeciliği A.ġ 598.972,04 119.794,41 

2009 Antalya Ortadoğu Antalya Liman ĠĢl. A.ġ. 11.885.169,62 2.377.033,92 

2009 Mersin Mersin Liman Hizmetleri Tic. Ltd. ġti. 1.059.249,53 211.849,91 

2008 Muğla Güllük Liman ĠĢletmeleri ĠnĢ. Tur. A.ġ. 14.961.361,87 2.992.272,37 

2008 Muğla Marmaris Liman ĠĢletmeciliği A.ġ 2.366.439,14 473.287,83 

2007 Ġstanbul Kumport Liman Hiz. Loj.San.Tic.A.ġ 12.663.873,00 3.799.162,00 

2007 Ġzmir Marport Liman ĠĢletmeleri ve Tic.A.ġ 26.453.920,65 7.936.176,20 

2007 Muğla Güllük Liman ĠĢletmeleri ĠnĢ. Tur. A.ġ. 6.527.278,21 1.958.183,46 

2007 Muğla Marmaris Liman ĠĢletmeciliği A.ġ 1.244.353,49 248.870,70 

2007 Antalya Ortadoğu Antalya Liman ĠĢl. A.ġ. 15.075.288,75 3.015.057,75 

2006 Muğla Marmaris Liman ĠĢletmeciliği A.ġ 3.088.265,61 617.653,12 

2006 Antalya Ortadoğu Antalya Liman ĠĢl. A.ġ. 3.685.402,47 737.080,49 

 

Muğla iline bağlı Güllük limanında faaliyet gösteren Güllük Liman ĠĢletmeleri ĠnĢaat 

Turizm A.ġ.’nin 2007 yılında ve 2008 yılında denizcilik sektöründe faaliyet gösteren diğer 

mükelleflerden daha fazla kurumlar vergisi tahakkuku bulunduğu görülmektedir.  

Söz konusu limanda özellikle çevredeki boksit ve feldspat rezervlerinin sevk noktası 

olması sebebiyle hayli iĢlek ve geliĢmiĢtir. Limanda ayrıca dökme ve torbalı feldspat, blok 

veya iĢlenmiĢ mermer, kalsit, zımpara taĢı, kuvars ve diğer dökme ve paketli yüklerin 

yükleme ve boĢaltımı yapılmaktadır. Yükleme yapılan ülkelerin baĢında; Ġtalya, Ġspanya ve 

Rusya gelmektedir. Yıllık ortalama 500 gemi civarında limandan faydalanmaktadır. Limanda 

yükleme-boĢaltma, klavuzluk, römorkör, güvenlik, sağlık, gümrük, atık toplama hizmetleri 

verilmektedir. Ayrıca söz konusu liman yap-iĢlet ve devret modeli ile yapılmıĢ ve 50.000 dwt 

tona kadar olan gemilere hizmet verebilmektedir. Limanın yanaĢma iskelesi 10 Haziran 2006 

http://ivdb.gov.tr/duyurulan/rekortmenler/2009/2009KVgenel.htm
http://www.bmvdb.gov.tr/bulten/BMVDB_2010rekortmenler/index.html
http://(www.izmirvdb.gov.tr/down_files/Rekortmen/KV_2009Ilk100.pdf
http://(www.mvdb.gov.tr/2008kurumlar100.xls
http://(www.ant-vdb.gov.tr/rekortmen/2008/liste.pdf
http://(www.mersinvdb.gov.tr/istatistik/rekortmenler/kurumlar-2008.htm
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tarihinde yapılmıĢtır. Liman iĢletmesi 2012 yılına kadar söz konusu limanı iĢletecektir 

(www.portofgulluk.com/tr/bilgiler.php). 

Dolayısıyla söz konusu limanın ticari kapasitesi ile doğru orantılı olarak da vergi 

tahakkuklarında da artıĢlar olduğu görülmektedir. Liman 2006 yılında kapasite artırımı 

yapmıĢ olup eski Güllük liman iskelesindeki 2,4 milyon tonluk yük kapasitesini 5 milyon tona 

çıkartmayı hedeflemektedir.  

Diğer limanlara da bakıldığında kapasite artıĢlarının da beraberinde vergi 

tahakkuklarında da artıĢa neden olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca karlılığın beraberinde iĢletim 

maliyetlerinin de düĢük olmasının bu duruma yol açması da muhtemeldir. Nitekim limanlara 

yapılan yer tahsislerinin bir kısmının bedelsiz veya çok cüzi oranlardaki ecri misillerden 

oluĢtuğu da bilinmektedir.  

Liman kapasitesinde yapılan artıĢların Katma Değer Vergisi 13/e bendi kapsamındaki 

liman ve hava meydanları inĢa iĢlerine iliĢkin istisnadan faydalanmıĢ olması ihtimali 

nedeniyle kapasite artıĢına yöneldiği ve sonucunda da ticari kazançlarına iliĢkin kapasitenin 

de artmasıyla hazineye giren vergi tutarlarında da ciddi artıĢların olduğu düĢünülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portofgulluk.com/tr/bilgiler.php
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3.4.  Türk Ticaret Filosunun Durumu 

 

Denizyolu ile yapılan ithal yüklerimizin %80’i, ihracat yüklerimizin de %78’i yabancı 

bayraklı gemilerle taĢındığı gerçeği karĢısında ülkemizin önemli bir döviz kaybının oluĢtuğu 

kuĢkusuzdur. Bu kayıpların giderilmesi amacıyla Türk bayraklı gemilerin sayısının 

kapasitesinin arttırılması gerekmektedir. Türk bayraklı gemilerin sayısı ve kapasitesinin 

arttırılmasıyla ithalat ve ihracat yüklerimizin taĢınmasının bu gemiler tarafından yapılmasının 

da sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle de Türk bayraklı gemilerin sayısının arttırılmasına 

dönük vergisel engellerin ortadan kaldırılması ve teĢvik düzenlemelerinin yapılması 

gerekmektedir. Bu kapsamdaki düzenlemelerden olan Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu 

ile yapılmaya çalıĢılanların sonucunda yıllar itibariyle filonun sayısal ve nitelik itibariyle 

azalan bir seyir gösterdiği, ancak 2004 yılından itibaren sayısal artıĢa karĢılık kapasitede de 

beklenen artıĢın gerçekleĢmediği ve bugün halen 1999 yılındaki Türk bayraklı filoya sayısal 

ve kapasite itibariyle ulaĢamadığımız anlaĢılmaktadır. 

Nitekim mükellefler açısından vergi, önemli bir maliyet unsurudur. MüteĢebbislerin 

yatırım kararları almasında önemli bir etkendir. Vergi, müteĢebbislerin maliyetlerine ve 

rekabet edebilirliğine etki eden en önemli unsurdur. Yatırımların maliyetleri ve karlılık 

oranları üzerinde doğrudan doğruya vergiler etkilidir.  

Denizcilik gibi rekabete son derece açık olan bir piyasada; eğer rekabet koĢulları eĢit 

değilse denizcilik iĢletmelerinin iflas etmek ya da iĢletmelerini vergi kolaylığı sağlayan 

ülkelere kaydırmak gibi iki seçeneği bulunmaktadır. Her iki durum da, ülkenin ekonomik 

refahını olumsuz yönde etkileyecektir. Rekabet avantajı özellikle; ücretler, çalıĢanlara yönelik 

kurallar ve vergileme gibi bir kısım maliyet bileĢenlerinin sınırlandırılması ile mümkün 

olabilmektedir. Bu bileĢenler ise ancak ulusal hükümetler tarafından uygulanan denizcilik 

politikasına bağlı olarak değiĢirler. Dolayısıyla bir geminin bayrağı ve faaliyetlerini 

sürdüreceği merkez, iĢletmenin karlılığını belirlemede büyük önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda ülkesini belli baĢlı taĢımacılık merkezlerinden biri haline getirmek isteyen 

devletlerin deniz taĢıma Ģirketlerine yaĢama imkanı tanıyan yeni vergileme seçenekleri ortaya 

koymaları gerekmektedir. Bu giriĢimci büyüme amaçlarına ulaĢmak açısından da hayati önem 

arz etmektedir. Dünya üzerinde taĢıma Ģirketlerine en çok vergi teĢviki sağlayan ve onlara en 

avantajlı ve etkin vergi rejimini seçme imkanı tanıyan ülkelerin, dünya taĢımacılığından en 
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büyük payı aldıkları bir gerçektir. Bir baĢka ifade ile taĢımacılık firmaları dünya ülkelerindeki 

vergi mevzuatını yakından takip etmekte ve bayrak tercihinde vergi önemli bir etken 

olmaktadır (Çelikkaya, 2007). 

Bugün Akdeniz'de ülkemizin tekneleri yabancı bayraklarla dolaĢmaktadır. Adaletsiz 

ve yüksek vergiler sebebiyle ülkemizde tekne sahipleri Türk bayrağı kullanmak yerine diğer 

ülke bayraklarını tercih etmektedir. Vergilerde bıyıklı yabancılar konusunda olduğu gibi sanki 

bütün yabancılar Türkiye'yi tercih ediyormuĢ görüntüsü yaratılmıĢtır. Konuya sadece vergi 

açısından bakıldığında ülkemizde motorlu taĢıtlar vergisi, özel tüketim vergisi ve katma değer 

vergisi kapsamında alınan vergilerin adil olmadığı açık olarak görülmektedir. Bugün 

yakıtlarını dahi özel tüketim vergisinin yüksekliğinden dolayı komĢu ülkelerden vergisiz alan, 

motorlu taĢıt vergisi ödemeyen, sahip oldukları teknelerden katma değer vergisi avantajları 

elde edenlerin sayısı hayli fazladır. Tarih boyunca denizcilikte sayısız baĢarı elde eden bir 

ülkenin adil olmayan vergilerde ısrar ederek baĢarı kazanması günümüzde bir hayaldir 

(Uzeltürk, 2008). 

 

3.4.1.  Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Ġstisna Düzenlemeleri  

 

Deniz ticaret filomuzun geliĢimini sağlamak amacıyla 1999 yılında Türk Uluslararası 

Gemi Sicili Kanunu kabul edilmiĢtir. Söz konusu Kanun ile düzenlenen gelir ve kurumlar 

vergisi ve diğer vergi ve fonlara iliĢkin istisna düzenlemeleri ile deniz ticaret filomuzun 

geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.  

Türk Uluslararası Gemi Sicili istisnasının uygulamasının yasal dayanağını 21.12.1999 

tarih ve 23913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili 

Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un “Malî hükümler” baĢlıklı 12’nci maddesi oluĢturmaktadır.  

Kanunun genel gerekçesinde özetle; deniz taşımacılığının hantal yapıdan kurtulması, 

deniz ticaret filosunun güçlendirilmesi, modernize edilmesi, gençleştirilmesi ve uluslararası 

piyasalarda rekabet edebilmesi amacıyla Türk Uluslararası Gemi Sicilinin oluşturulduğu 

belirtilmiştir. 

Söz konusu Kanununun 12’nci maddesi gereğince; bu Kanun uyarınca oluşturulan 

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen 

kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.  
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Kanunun gelir ve kurumlar vergisi istisnasının düzenlendiği 12’nci maddesinin 

gerekçesinde ise şu ifadeler yer almaktadır; 

“Vergilendirmeye ilişkin bu madde ile özel gemi siciline tescil edilen gemi ve yatların 

işletilmesinden ve aynı sicile bir başkası adına tescil edilmek üzere devrinden doğan 

kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmakta, bu kazançların gelir ve kurumlar 

vergisi tevkifatına da tâbi olmayacağı belirtilmektedir.” 

Gerekçe metninden de anlaşılacağı üzere TUGS’a (Türk Uluslararası Gemi Sicili) 

kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlar gelir ve kurumlar 

vergisinden istisna olacaktır. 

Nitekim 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde TUGS’a kayıtlı 

gemilerin işletilip işletilmediğine bakılmaksızın devrinden doğan kazançların kurumlar 

vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere TUGS’a 

kaydedilerek 4490 sayılı Kanunun genel gerekçesinde yer alan amaçlara (deniz ticaret 

filomuzun güçlendirilmesi, hantal yapısının modernize edilmesi, uluslararası rekabet edebilir 

hale gelmesi vs.) hizmet eden devir işlemleri sonucunda doğan kazançlar kurumlar 

vergisinden istisna olacaktır.  

Gemi devirlerinden doğan kazançların kurumlar vergisinden istisna olabilmesi için 

devir işlemine konu olan gemilerin söz konusu devir işleminden sonra da TUGS’a 

kaydedilerek 4490 sayılı Kanunun ile amaçlanan ve yukarıda belirtilen hususlara hizmet 

etmesi gerekmektedir. Nitekim 12’nci maddenin gerekçesinde gemi devirlerinden doğan 

kazançların kurumlar vergisinden istisna olabilmesi için gemi veya yatın aynı sicile bir 

başkası adına tescil edilmek üzere devredilmesi gerekmektedir. 
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3.4.2.  TUGS Ġstisnasına Rağmen Deniz Ticaret Filosunun Seyri 

 

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu kapsamında sicile kayıtlı gemilere iliĢkin 

bilgilerle mükelleflerin elde ettikleri gelirler ve TUGS Kanunu kapsamında istisnadan 

doğrudan yararlanan mükelleflere iliĢkin bağ kurulabilmesi için aĢağıdaki tablo verilmiĢtir. 

Buna göre sicil limanlarına göre filo bilgileri aĢağıdaki gibidir.  

 

Tablo 10.  Sicil limanlarına göre filo bilgileri tablosu 

(www.denizcilik.gov.tr/istatistik) 

 

 

 Sicil Limanı 
 

Milli Gemi Sicili TUGS TOPLAM 

SAYI GROS DWT SAYI GROS DWT SAYI GROS DWT 

 İstanbul 3.540  761.434  365.828  1063  4.871.523  7.011.487  4.603  5.632.957  7.377.315  

 İzmir 2.462  194.450  122.600  191  436.810  625.516  2.653  631.260  748.116  

 Trabzon 430  27.043  13.183  

 

430  27.043  13.183  

 Samsun 871  27.493  948  871  27.493  948  

 Zonguldak 297  8.334  525  297  8.334  525  

 Bandırma 651  34.775  2.481  651  34.775  2.481  

 Çanakkale 414  11.089  2.528  414  11.089  2.528  

 Antalya 615  29.892  1.970  615  29.892  1.970  

 Mersin 543  22.918  9.450  543  22.918  9.450  

 İskenderun 269  7.361  194  269  7.361  194  

 Toplam 10.092 1.124.789 519.707 1.254 5.308.333 7.637.003 11.346 6.433.122 8.156.710 

 

2009 yılı itibariyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı Ġstanbul’da 1063 geminin 

toplam kapasitesinin 7.011.487 DWT olduğu, Ġzmir ilinde ise 191 geminin 625.516 DWT 

kapasitesi ile sicile kayıtlı olduğu görülmektedir. TUGS kayıtlı 1254 geminin toplam 

kapasitesinin ise 7.637.003 DWT olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

 

 

 

 

http://www.denizcilik.gov.tr/istatistik
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Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca 2005-2008 yılları arasında Türk Uluslararası Gemi Siciline 

Kayıtlı Gemilerin iĢletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlardan Kurumlar 

Vergisinden istisna olanlara iliĢkin veriler aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo 11.  TUGS istisnasından faydalanan mükellef sayıları 

(www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/200882.htm) 

 

Yıllar Mükellef Sayısı Ġstisnadan Yararlanılan Tutar 

2008 404 1.879.834.363,69 

2007 Belirsiz 1.898.550.886,02 

2006 Belirsiz 1.196.195.174,33 

2005 203 849.264.591,63 

 

Dolayısıyla toplamda TUGS kayıtlı 1.254 mükelleften çok azının TUGS kapsamında 

kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecek nitelikte gelir beyan ettikleri ve istisnadan 

yararlandıkları yukarıdaki tabloda görülmektedir. TUGS istisnasında yararlanmayan 

mükelleflerin ise kurumlar vergisi yönünden zarar veya benzeri unsurlar nedeniyle kurumlar 

vergisi matrahlarının oluĢmadığını düĢünebiliriz. 

Yukarıdaki istatistikte Türk Uluslararası Gemi Sicili istisnasından yararlanılan 

tutarların ne kadarının Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin iĢletilmesinden elde 

edildiği ne kadarının ise devrinden elde edildiği bilgisine ulaĢmak mümkün değildir. Ancak 

2005 yılından itibaren istisnadan yararlanılan tutardaki artıĢın önemli kısmının Türk 

Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin devrinden elde edilen kazançları ilgilendirdiğini 

düĢünmekteyiz. Çünkü tersanelerce inĢa edilen gemilerdeki kardan kaynaklanan kurumlar 

vergisi tutarlarından kurtulmak için tersanelerce gemilerin önce Türk Uluslararası Gemi 

Siciline kaydı ve geminin daha sonra armatörlere satıĢı ile geminin maliyeti ile satıĢı arasında 

doğan karın Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin devrine tanınan istisna ile 

kurumlar vergisinden istisna tutulması vergi planlaması ile sağlanabilmektedir. Dolayısıyla da 

yukarıda 2005 yılından baĢlayan ve mükellef sayısıyla birlikte sağlanan artıĢın temelinde 

iĢletimden sağlanan gelirlerden ziyade gemilerin inĢa sonrası devrinden sağlanan kazançlara 

iliĢkin yararlanılan istisna tutarları olması mümkündür. 

 

 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/200882.htm
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Gemi cinslerine göre yıllar itibariyle Türk deniz ticaret filosunun DWT geliĢimi (X 

000/150 GT ve üzeri gemiler) ile ilgili tablo aĢağıda yer almaktadır. 

  

Tablo 12.  Gemi cinslerine göre yıllar itibariyle Türk deniz ticaret filosunun DWT geliĢimi 

(X000/150 GT ve üzeri gemiler) 

(www.denizcilik.gov.tr/tristatistik_dosyalar%C4%B1llar.pdf ) 

 
Gemi Cinsleri Adet /DWT 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kuru Yük Gemisi 
Adet 465  460 445  414  396  396  409  425  

DWT 1.440 1.432 1.368 1.253 1.192 1.184 1.294 1.384 

Dökme Yük Gemisi 
Adet 174 161 155 139 127 117 114 101 

DWT 7.056 5.979 5.595 5.023 4.555 4.214 4.117 3.569 

Konteynır 
Adet 25 28 34 39 37 31 31 32 

DWT 223 251 332 400 387 309 353 360 

Kuru Yük-Konteynır 
Adet 0 0  0 3  6  8  4  9  

DWT 0 0 0 23 43 55 29 60 

Konteynır/ Ro-Ro 
Adet 0  0  0  0  0  0  2  2  

DWT 0  0  0  0  0  0  14 14 

Petrol Tankeri 
Adet 105 119 125 119 120 123 126 133 

DWT 1.091 1.247 1.440 1.352 865 761 1.236 1.313 

Kimyevi Madde Tankeri 
Adet 52  57  58  51  49  47  47  48  

DWT 197 234 219 268 257 191 211 226 

Bitkisel/Hayvansal Yağ  
Adet 0  0  0  0  0  0  3  4  

DWT 0  0  0  0  0  0  6 7 

LPG Tankeri 
Adet 5  7  6  6  6  5  5  6  

DWT 19 27 25 25 25 21 21 26 

Asfalt Tankeri 
Adet 4  3 3 3 2  2  2  2  

DWT 7  5 5 5 3 3 3 3 

Su Gemisi 
Adet 10  10 10 12 13 14  15  16  

DWT 6 5 5 6 6 7 7 8 

Ro-Ro Gemisi 
Adet 28  30  29  26  22  21  21  20  

DWT 185 214 222 217 197 176 176 164 

ġehir Hatları Ferry-Yolcu 
Adet 98  101  102  100  102  108  105  106  

DWT 35 36 36 41 42 49 48 50 

Feribot 
Adet 19  19 20 16 16 19 32  34  

DWT 12 7 7 5 5 7 12 11 

Tren Ferry/Ro-Ro 
Adet 7 7 7 7 7 8  8  8  

DWT 7 7 7 7 7 17 13 13 

Balıkçı Gemileri 
Adet 44 54 55 52 52 62 160  170 

DWT 6 6 6 5 6 6 5 5 

Yolcu/Yolcu Yük 
Adet 42  39  39  27  26  28  42  43  

DWT 15 15 15 13 12 12 12 12 

Bilimsel AraĢtırma 
Adet 5  5  5  4  4  4  4  4  

DWT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yolcu Motorları 
Adet 0 0 0 4 4 47 61 64  

DWT 0 0 0 0 0 0 0 0 

Römorkör 
Adet 158  167  165  124  125  124  101  109 

DWT 22 22 22 9 10 9 4 5 

Hizmet Gemileri 
Adet 0 0 0 33 33 40 77 77 

DWT 0 0 0 11 11 14 22 21 

Diğer 
Adet 0 0 0 4  4  4  10  16  

DWT 0 0 0 2 2 20 20 20 

Toplam 
Adet 1.241  1.267  1.258  1.183  1.151  1.208  1.379  1.429  

DWT 10.321 9.487 9.304 8.665 7.626 7.055 7.603 7.271 

 

http://www.denizcilik.gov.tr/tristatistik_dosyalar%C4%B1llar.pdf
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Yukarıdaki tabloda da yer aldığı gibi Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 1999 

yılında kabul edilmesiyle ve söz konusu kanunda da temelinde gelir ve kurumlar vergileri 

istisnaları tanınmasına rağmen deniz ticaret filomuzda gözle görülür bir azalma meydana 

gelmiĢtir. 2004 yılından itibaren de deniz ticaret filomuzda sayısal bir artıĢ karĢısında 

kapasitede de sayısal artıĢla orantılı bir dengeleme görülmemektedir. Bunun nedeninin ise 

özellikle 2004 yılından itibaren kabotajda Özel Tüketim Vergisi alınmaksızın deniz araçlarına 

akaryakıt teslimi uygulaması etkili olmuĢtur. Ancak bu teĢvike rağmen ve yanı sıra Türk 

Uluslararası Gemi Sicili Kanununda diğer tüm vergisel teĢviklere rağmen deniz ticaret 

filomuzun kapasitesinde azalma meydana gelmektedir.  

Nitekim bu konu ile ilgili kabotajda sefer yapan gemilerimize akaryakıtta Özel 

Tüketim Vergisi “0” olarak yapılan teslimlerin etkileri nedeniyle filomuzdaki artıĢların 

ayrıntılı bilgileri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

Tablo 13.  Filo istatistikleri (TUGS ve MGS'ne kayıtlı gemi sayısı) 

(150 GT ve üzeri, Ocak-2010) 

 (www.denizcilik.gov.tr/istatistik) 

 
 

Yıl 

TUGS Milli Gemi Sicili Toplam 

Adet GT DWT Adet GT DWT Adet GT DWT 

1999 0 0 0 1.242 6.778.000 10.322.000 1.242 6.778.000 10.322.000 

2000 264 2.628.576 3.076.711 1.006 3.415.440 6.412.612 1.270 6.044.016 9.489.323 

2001 316 3.217.128 5.216.867 945 2.784.646 4.090.220 1.261 6.001.774 9.307.087 

2002 408 3.587.800 5.781.255 777 2.148.256 2.884.320 1.185 5.736.056 8.665.575 

2003 446 3.299.581 5.145.251 702 1.813.833 2.481.596 1.148 5.113.414 7.626.847 

2004 535 3.180.255 5.486.076 674 1.592.095 1.568.854 1.209 4.772.350 7.054.930 

2005 677 4.412.902 6.753.346 702 815.637 849.944 1.379 5.228.539 7.603.290 

2006 734 4.371.965 6.612.967 695 711.890 658.083 1.429 5.083.855 7.271.050 

2007 807 4.406.072 6.758.218 744 788.915 511.523 1.551 5.194.987 7.269.741 

2008 887 4.863.718 7.031.012 762 794.566 490.907 1.649 5.658.284 7.521.919 

2009 940 5.313.832 7.674.388 782 825.344 476.200 1.722 6.139.176 8.150.588 

 

2005 yılına kadar Milli Gemi Sicile kayıtlı olan gemi sayısı fazla iken 2006 yılından 

itibaren Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) kayıtlı gemi sayısı daha fazla hale gelmiĢ ve 

uygulamanın baĢladığı 1999 yılından itibaren her geçen yıl TUGS’ye kayıtlı gemi sayısı artıĢ 

göstermiĢtir. Ancak Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun kabul edildiği 1999 yılından 

itibaren 2004 yılında kadar deniz ticaret filomuzda çok ciddi bir erime olduğu da 

gözlenmektedir. 2004 yılından sonra ise Bakanlar Kurulunca sicile kayıtlı deniz araçlarına 

tanınan ÖTV’siz yakıt kullanımı avantajı nedeniyle filoda kayıpları telafi edemeyecek 

nitelikte de olsa artıĢlar meydana gelmiĢtir.  

http://www.denizcilik.gov.tr/istatistik
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2009 yılında ise tersanelerimizde üretilen gemilerdeki artıĢa paralel bir Ģekilde sicile 

tescilde de artıĢ Ģeklinde ortaya çıkan bir yansımanın olduğunu düĢünmekteyiz.  

2007, 2008 ve 2009 yılları itibariyle gemi cinsleri itibariyle Türk Deniz Ticaret 

Filosunun geliĢimini aĢağıdaki verilerde görmek mümkündür.  

 

Tablo 14.  Yıllar itibariyle Türk Deniz Ticaret Filosunun gemi cinslerine göre DWT ve adet 

geliĢimi (X1000/150 GT ve üzeri gemiler, 10'lu grup) 

 (www.denizcilik.gov.tr/istatistik) 

 

Gemi Cinsi 

Yıllar 

2007 2008 2009 

Adet DWT Adet DWT Adet DWT 

Kuru Yük Gemileri  

(Genel Kargo) 
480 1.683.396 502 1.748.799 508 1.768.424 

Dökme Yük Gemileri 100 3.392.390 98 3.430.690 100 3.633.125 

Konteyner 55 622.893 59 683.778 66 767.738 

Sıvı/Gaz TaĢıyan Tankerler 201 1.437.834 209 1.527.137 224 1.833.360 

Yolcu Gemileri 201 41.656 209 40.312 228 40.677 

Hizmet Gemileri 63 50.862 71 54.444 71 40.538 

Romorkörler 104 2.590 112 3.088 113 3.088 

Deniz Araçları 108 4.155 123 2.826 139 2.826 

Balıkçı Gemileri 194 31.834 201 28.370 205 28.409 

Sportif ve Eğlence Amaçlı  

Tekneler Yatlar 
45 2.131 65 2.474 68 2.402 

Toplam 1.551 7.269.241 1.649 7.521.919 1.722 8.150.588 

 

TUGS kayıtlı kuru yük gemilerinde 2007, 2008 ve 2009 yıllarında gemi sayısı ve bu 

gemilerin kapasitelerinde belirgin bir artıĢ dikkati çekmektedir. Beraberinde de dökme yük 

gemilerinde sayısal artıĢ ve azalıĢlara rağmen filomuza giren yeni dökme yük gemilerinin 

kapasitelerinde de artıĢ meydana gelmiĢtir. Konteynır taĢımacılığının geliĢmesine paralel 

olarak 2007’de 55 olan sayı 2009’da 66’ya ulaĢmıĢ ve sayısal artıĢla birlikte kapasitede de 

artıĢ görülmektedir. Özellikle sıvı/gaz taĢıyan tankerlerin sayısı 2007 yılından itibaren sayısal 

ve kapasite yönüyle önemli bir artıĢ göstermiĢtir. Nitekim 2007 yılında 1.437.834 DWT olan 

ve 201 olan sıvı/gaz taĢıyan tanker sayımız 2009 yılında 1.833.360 DWT ile 224 adede 

ulaĢmıĢtır. Ġç hat yolcu taĢımacılığındaki artıĢa paralel olarak yolcu gemisi sayısındaki artıĢ da 

dikkati çekmektedir.  

Ancak bütün bu artıĢlar TUGS Kanunu ile ihdas edilen teĢviklere rağmen 1999 

yılından itibaren erimeye baĢlayan Türk Ticaret Filosundaki kayıpları telafi etmekten uzaktır.  

http://www.denizcilik.gov.tr/istatistik
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Filomuzdaki sayısal ve kapasite azalıĢına rağmen filomuzun genelinde de 2003 

yılından baĢlayarak kısmi bir gençleĢme dikkati çekmektedir. AĢağıda yer alan tabloda Türk 

ticaret filosunun yıllar itibariyle genel yaĢ ortalaması görülmektedir.  

 

Tablo 15.  Türk ticaret filosunun yıllar itibariyle genel yaĢ ortalaması (150 GT'den büyük) 

 (www.denizcilik.gov.tr/istatistik) 

 

Yıl Ortalama YaĢ 

2003 24 

2004 23 

2005 21 

2006 22 

2007 21 

2008 21 

2009 21 

 

Yıllara göre deniz ticaret filomuzda sayısal nitelikte artıĢlar olmasına rağmen 

filomuzun kapasitesinde azalmalar dikkati çekmektedir. Buna bağlı olarak da deniz ticaret 

filomuz dünya sıralamasında sürekli gerilemektedir (GüneĢ, 2009). Bütün bu artıĢlar geçmiĢ 

yıllara kıyas edildiğinde ve dünya deniz ticaret filosuna oranlandığında yeterli değildir.  

Yıllara göre filomuzun dünya ölçeğindeki durumuna iliĢkin göstergeler aĢağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 16.  Yıllara göre filo kayıtları ve ülkemiz filosunun dünya sıralamasındaki yeri  

(150 GT ve üzeri) 

(www.denizcilik.gov.tr/dm/istatistikler/FiloIstatistikleri) 

 

Yıl Adet Dwt (X1000) Gt (X1000) Dünya Sıralaması 

1999 1.242 10.322 6.778 18 

2000 1.270 9.489 6.044 18 

2001 1.261 9.307 6.002 20 

2002 1.185 8.666 5.736 19 

2003 1.152 7.627 5.113 20 

2004 1.209 7.055 4.772 23 

2005 1.379 7.603 5.229 24 

2006 1.429 7.271 5.083 24 

2007 1.551 7.270 5.195 26 

2008 1.631 7.386 5.560 25 

 

http://www.denizcilik.gov.tr/istatistik
http://www.denizcilik.gov.tr/dm/istatistikler/FiloIstatistikleri
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1999 yılından baĢlayarak 2008 yılına kadar deniz ticaret filomuzun dünya 

sıralamasındaki yeri sürekli gerilemektedir. Filomuzda 2009 yılındaki sayısal ve kapasitede 

meydana gelen artıĢla da en fazla bir veya iki sıra değiĢmesi muhtemel olduğuna göre genel 

itibariyle TUGS Kanunu ve diğer kanunlarla ihdas edilen istisna ve muafiyetlere rağmen Türk 

bayraklı filomuzun sürekli olarak eridiği gözlenmektedir.  

Türk vatandaĢlarına ait gemilerin bir kısmı Türk bayrağında bir kısmı ise yabancı 

bayraklarda iĢletilmektedir. Türk bayrağı taĢıyan gemilerin toplam tonajının 7 milyon DWT 

civarında olduğu, geri kalan 8.5 milyon DWT yabancı bayrakta olduğu, Türk iĢletmecilerin 

kontrolü altındaki yabancı bayrak taĢıyan gemi tonajının, toplam tonajın yüzde 56'sını 

oluĢturduğu bilinmektedir (www.denizhaber.com). Bu durumu gösteren veriler de aĢağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 17.  Yıllar itibariyle dünya deniz ticaret filo sıralaması ve ülkemizin sıralamadaki yeri 

(1000 GT ve üzeri) 

(www.denizcilik.gov.tr/istatistik) 

 

Yıl 
Dünya 

sırası 

Ulusal bayraktaki filo Yabancı bayraktaki filo Yabancı 

Bayraktaki 

DWT %si 
Toplam 

adet 

DWT-

1000 

TEU-

1000 

Ort. 

yaĢ 

Toplam 

adet 

DWT-

1000 

TEU-

1000 

Ort. 

yaĢ 

2003 19 432 7.045 58 19 147 1.772 22 19 20,1 

2004 18 408 6.556 56 19 163 2.159 24 20 24,8 

2005 20 420 6.427 53 18 237 2.725 24 22 29,8 

2006 19 432 6.844 50 19 353 3.609 24 21 34.5 

2007 19 446 6.464 50 19 424 4.650 36 21 41.8 

2008 17 490 6.592 62 19 513 6.591 50 20 50,0 

2009 16 520 6.736 69 18 636 8.592 61 20 56,1 

 

1999 yılından itibaren filomuzdaki azalmayla beraber Türk vatandaĢlarına ait gemiler 

Türk bayrağından yabancı bayrağa geçmektedirler. Halen Türk vatandaĢlarına ait filonun 

önemli bir kısmı yabacı bayrakta iĢletilmektedir. 2003 yılında Türk vatandaĢlarına ait filonun 

%20,1’i yabancı bayrakta iĢletilmekteyken 2009 yılı için bu oran %56,1 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  

Yabancı bayrakta iĢletilen Türk vatandaĢlarına ait filonun yaĢ ortalamasının Türk 

bayrağında iĢletilen filoya oranla kısmen daha yaĢlı olduğu dikkati çekmektedir.  

Türk vatandaĢlarına ait filo ile yapımı devam eden gemilerin durumuna iliĢkin bilgiler 

aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.  

http://www.denizhaber.com/
http://www.denizcilik.gov.tr/istatistik
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Tablo 18.  Türk sahipli filo durumu raporu (2010) 

(www.denizcilik.gov.tr/istatistik) 

 

 

Yukarıdaki verilere göre halen Türk vatandaĢlarına ait ve yerli/yabancı bayraktaki 

filonun kapasitesinin 18.985.165 DWT ve 2.222 adet olduğu, ancak önümüzdeki yıllarda 

filonun kapasitesinin 35.289.394 DWT ile 2.600 adede ulaĢacağı anlaĢılmaktadır. Türk 

vatandaĢlarına ait ve filoya yeni katılması beklenen unsurların da önemli bir kısmının yabancı 

bayrakta iĢletileceği düĢünülmektedir.  

Yukarıdaki verilerden de anlaĢılacağı üzere; denizcilik sektörümüze iliĢkin istisna 

uygulamalarına rağmen filomuzun sürekli olarak erdiği görülmektedir. Bu nedenle de vergi ve 

gümrük mevzuatı istisna uygulamalarının Türk vatandaĢlarına ait gemilerin Türk bayrağında 

iĢletilmesi yönünde beklenen katkıyı sağlamadığı görülmektedir.  

Deniz ticaret filomuzun geliĢimine iliĢkin vergi kanunlarında verginin konusuna giren 

diğer alanlardan daha fazla istisna hükmü yer almakta olup bazen bu istisnalar nedeniyle 

sektörün stratejik önemini kavrayamadıklarını düĢündüğümüz kesimlerce eleĢtiri konusu da 

yapılmaktadır. Denizcilik sektörüne iliĢkin istisna düzenlemeleri vergi kanunları içerinde 

birçok maddede yer alsa da deniz ticaret filomuzda beklenen geliĢim ve sıçrama 

gerçekleĢmemektedir.  

 

 

 

 

Sıra  

no 
Detaylar 

Toplam  

DWT 

Toplam  

GT 

Toplam  

TEU 

Toplam  

HP 

Ort. 

YaĢ 

Gemi 

Adedi 

1 Kullanımda 18.985.165 12.459.388 158.148 8.645.976 22,8 2.222 

2 SipariĢte/ĠnĢasına 

BaĢlanmamıĢ 

12.883.422 7.127.395 977 1.957.084 0 180 

3 Omurgası KonmuĢ 1.967.161 1.212.195 6.574 673.309 0 101 

4 Suya Ġndirilen 460.830 293.574 3.874 178.502 0 37 

5 Yapım Halinde 348.000 184.050 0 54.552 0 3 

6 Hasarlı veya Tamirde 250.881 186.016 2.325 145.965 29,2 45 

7 DönüĢümde/Yeniden ĠnĢa 

Halinde 

192.505 106.749 0 46.477 26,4 3 

8 ProjelendirilmiĢ 121.050 66.000 0 3.218 0 2 

9 Hizmet DıĢı 58.892 50.352 3.287 48.712 43,7 5 

10 Söküme Gidecek Olan 21.488 14.268 367 7.693 35 2 

Genel Toplam 35.289.394     21.699.987 175.552 11.761.488 20 2.600 

http://www.denizcilik.gov.tr/istatistik
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3.5.  Yerli ve Yabancı Bayraklı Ticari Gemilerde Vergisel Yükler 

 

Denizcilik sektöründe yabancı bayraklı gemilerin yerli bayraklı gemilere kıyasla 

oldukça avantajlı oldukları ve bu avantajlar nedeniyle denizciliğin geliĢme gösteremediği ve 

yabancı bayrağa yönelimin cazip olduğu görülmektedir. AĢağıdaki tabloda yerli bayraklı gemi 

ve yatlara iliĢkin vergisel mükellefiyetler yerli ve yabancı bandıralı olmak üzere 

kıyaslanmıĢtır. Tablodan da görüleceği üzere ülkemizde denizciliğin geliĢmesini beklemek ve 

yabancı bayrağa kaçıĢı önlemek vergi mevzuatından kaynaklanan nedenlerle imkânsızdır.  

Vergi kanunlarındaki hükümlerin yabancı bayrağa kaçıĢı neredeyse teĢvik eder 

nitelikte oluĢu Türk vatandaĢlarının yabancı bayrağı tercih nedenlerinin temelini 

oluĢturmaktadır.  

Bu durumu gösteren ayrıntılı tablo aĢağıda yer almaktadır.  
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Tablo 19.  Türk bayraklı gemilerle yabancı bayraklı gemilerin vergisel yükümlülükleri 

 

 

GeliĢmiĢ ülkelerdeki vergisel düzenlemeler denizcilik sektörlerini koruyucu, teĢvik 

edici nitelikte iken, dünya ile rekabet edebilmemiz, sektörleri koruyabilmemiz, 

kaynaklarımızın dıĢarıya gereksiz yere akmasını önlemek ve vatandaĢlarımızın gururla Türk 

bayrağını dünya denizlerinde dalgalandırmaları için mali mevzuatımızda denizcilik 

sektörümüzün eĢit Ģartlarda dıĢ pazarla rekabet etmesine ve denizciliğimizin tabana 

yayılmasına yönelik düzenlemeleri yapmamız akılcı olacaktır (Canbek, 2010). 

Vergi Yükümlülük Türü Türk Bayrağı Yabancı Açıklama 

Kabotajda yük taĢıma KDV - 
Kabotajda yük taĢıma  

KDV istisnası kapsamında olmalı 

Uluslararası yük taĢıma 0 0 Gemilerin uluslararası yük taĢıması avantajlı 

Akaryakıtta ÖTV 0 0 
TUGS tabi kabotajda çalıĢan gemilerde ve dıĢ seferde 

transit yakıt verilmesinde %0 

Akaryakıtta KDV KDV 0 
TUGS Kanunu kapsamındakilerde sadece ÖTV ve 

dıĢ seferde transit yakıtta %0 

Yağda ÖTV ÖTV 0 
TUGS Kapsamında ise ve kabotajda çalıĢıyorsa,  

dıĢ seferde ise %0 

Yağda KDV KDV 0 
TUGS Kapsamında ise ve kabotajda çalıĢıyorsa,  

dıĢ seferde ise %0 

Kumanya teslimleri KDV 0 
TUGS Kapsamında ise ve kabotajda çalıĢıyorsa,  

dıĢ seferde ise %0 

Tescilde ÖTV ÖTV 0 Belli cinslerde sınırlı uygulama 

Teslimde KDV istisnası 0 0 
Ticari maksatla ise KDV 13/a bendi istisnası  

(istisna düzenlemesinde sorunlar vardır) 

Liman hizmetlerinde 

KDV istisnası 
0 0 

KDV 13/b istisnası  

(istisna düzenlemesinde sorunlar vardır) 

Deniz araçları tamir, bakımı 

KDV istisnası 
0 0 

Ticari maksatla ise KDV 13/a bendi istisnası 

(istisna düzenlemesinde sorunlar vardır) 

Ana ve yedek parça 

yurtiçi teslimi 
KDV 0 

Türk bayraklılarda sadece ana motorlar  

KDV 13/a istisnası kapsamında 

(istisna düzenlemesinde sorunlar vardır) 

Donatım ve iĢletim eĢyası 

Teslimi 
KDV+ÖTV 0 

(milli ekonomiye zararı var, 

 yurtiçi teslimleri KDV ve ÖTV kapsamında,  

ithali Gümrük, KDV, ÖTV istisnası kapsamında) 

Donatım ve iĢletim eĢyası 

ithali 
0 0 

KDV 16/1-b bendi istisnası  

(milli ekonomiye zararı var,  

yurtiçi teslimleri KDV ve ÖTV kapsamında,  

ithali Gümrük, KDV, ÖTV istisnası kapsamında) 

TUGS’ne tescilde harç var var Yabancı bayraklarda 1/5 oranında daha düĢük 

Ortaklara kar dağıtım stopaj 

vergileri 
var 0 TUGS kayıtlı gemilerde kar dağıtımında %15 stopaj 

Ortakların kar dağıtımı 

sonucu elde ettikleri kar 

payları 

%15-%35 arası 

Gelir Vergisi 
0 

YurtdıĢında kurulu Ģirketlerin kar dağıtımında 

 elde edilen kar payı miktarının tespiti zor 

Sosyal Güvenlik Primleri var yok 
Türk bayrağında iĢletilen gemilerde çalıĢanlara iliĢkin 

sosyal güvenlik yükümlülükleri/maliyetleri  
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3.6.  Gemi ĠnĢa Tesislerimizin Durumu 

 

Ġhracat ve ithalat yüklerimizin önemli kısmının yabancı bayraklı gemilerle taĢınmasına 

rağmen Türk bayraklı deniz ticaret filosunun yıllar itibariyle kapasite itibariyle artmayıp 

aksine azalması nedeniyle ihraç ve ithal yüklerimizin önemli bir kısmının yabancı bayraklı 

gemilerle taĢınmasına devam edileceği anlaĢılmaktadır. Ancak ülkemizde gemi inĢa 

faaliyetlerine bakıldığında ise son yıllarda tersane sayısında ve kapasitesinin geniĢletilmesine 

dönük önemli çalıĢmaların olduğu görülmektedir. Türk vatandaĢlarınca inĢa edilen gemilerin 

önemli kısmının yabancı bayraklarda çalıĢtırıldığı ve gemi inĢa tesislerinin sayısal artıĢına 

paralel olarak gemi inĢasının da artmasının Türk bayraklı deniz ticaret filosunda artıĢa neden 

olmayacağı da düĢünülmektedir.  

Dünyadaki yapısal ekonomik duruma bağlı olarak da artan gemi inĢa, bakım ve 

onarım iĢlerinde yerli ve yabancı müĢterilerin artan taleplerine bağlı olarak çeĢitli 

büyüklerdeki tersanelerimizin yaĢanan talep patlaması nedeniyle ihtiyaca cevap verememesi 

nedeniyle mevcut tersanelerimizde aĢırı doluluk oluĢmuĢ ve birkaç yıl sonrasına sipariĢler 

alınır hale gelinmiĢtir. Bu nedenlerle ve gemi inĢa sanayicilerinin gelecekteki beklentilerini 

karĢılamak amacıyla mevcut tersanelerimize ilaveler yapmak konusunda müteĢebbislerin 

giriĢimleri olmuĢtur. Bu nedenle de mevcut tersane alanlarının yenilenmesi, geniĢletilmesi ve 

modernizasyonu için yatırımlar yapılmıĢtır. Mevcut tersanelerin dıĢında yeni tersane 

alanlarının belirlenmesi ile müteĢebbisler bu kıyı alanlarında tersane inĢaatlarına 

baĢlamıĢlardır.  
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2010 yılı itibariyle faal ve yatırımı devam eden tersanelerimizin bulundukları iller 

aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 20.  Faal ve yatırımı devam eden tersane bölgeleri itibariyle mevcut durum 

(www.denizcilik.gov.tr/dm/istatistikler/GenelIstatistikler) 

 
Mevki Mevcut Tesis Adedi Yatırımı Devam Eden 

Trabzon 8 5 

Ordu 1 2 

Samsun 1 8 

Sinop 0 1 

Kastamonu 1 2 

Zonguldak 9 4 

Sakarya 1 0 

Tuzla 51 3 

Yalova 19 31 

Ġzmit 9 0 

Balıkesir 0 3 

Çanakkale 2 6 

Mersin 0 1 

Adana 1 6 

Hatay 1 1 

Toplam 104 73 

 

 Özellikle Marmara havzası içerinde mevcut tersanelerimize ilave olarak yeni 

tersanelerin inĢaatlarına baĢlandığı ve bölgede tersane sayısının yakın zamanda iki katına 

çıkabileceği görülmektedir. Ayrıca küçük teknelere hizmet vermesi düĢünülen nitelikteki 

tersanelerin de özellikle Marmara havzası dıĢında inĢa edilmekte olduğu anlaĢılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denizcilik.gov.tr/dm/istatistikler/GenelIstatistikler
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Ġllerimize göre tersanelerimizin mevcut kapasitelerini değerlendirmek amacıyla 

aĢağıda 2008 yılına iliĢkin olmak üzere illere göre tersane kapasiteleri yer almaktadır. 

 

Tablo 21.  Ġllere göre tersanelerin kapasiteleri tablosu 

 (www.denizcilik.gov.tr/dm/GenelIstatistikler/haziran/2008) 

 
Ġli Gemi ĠnĢa Kapasitesi 

(Dwt/Yıl) 

Çelik ĠĢleme Kapasitesi 

(Ton) 

Bakım Onarım Kapasitesi  

(Dwt/Yıl) 

Ġstanbul 779.090 283.030 5.821.059 

Yalova 360.000 86.000 205.000 

Ġzmit 330.390 109.255 0 

Zonguldak 183.000 83.100 30.000 

Çanakkale 44.800 13.450 0 

Kastamonu 30.000 15.000 30.000 

Sakarya 26.200 10.000 0 

Trabzon 24.000 17.585 12.500 

Ordu 16.000 10.000 30.000 

Samsun 8.200 2.500 0 

Hatay 5.400 5.000 50.000 

Toplam 1.807.080 634.920 6.178.559 

 

 2008 yılı haziran ayı itibariyle ağırlıklı olarak Ġstanbul’da bulunan tersanelerimizin 

gemi inĢa, çelik iĢleme ve bakım onarım kapasiteleri yönüyle kapasitesinin diğer illere kıyasla 

oldukça önemli miktarda olduğu göze çarpmaktadır. Tersanelerimizin Ġstanbul ilinde 

yoğunlaĢması bu duruma neden olmaktadır. Ancak Ġstanbul’da mevcut tersanelerin 

geniĢleyebilme güçlüğü nedeniyle özellikle diğer kıyı kentlerimizde yer alan veya yapımı 

devam eden tersanelerimizin ilerde gemi inĢası, çelik iĢleme ve onarım kapasitesi yönüyle 

artıĢlar meydana gelebilecektir. Bu nedenle de önümüzdeki yıllarda bu faaliyetlerde Ġstanbul 

dıĢındaki illerde yoğunluk yaĢanması beklenmelidir.  

 Gemi inĢa, bakım ve modernizasyonu iĢi oldukça nitelikli bir insan kaynağının 

istihdamını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle de emek, teknoloji ve sermaye yoğun bir 

iĢkoludur. Gemi inĢa faaliyetleri ile iĢtigal eden Ģirketler bünyelerinde barındırdıkları istihdam 

unsurlarının yanı sıra bazı uzmanlaĢma ve iĢçilik gerektiren iĢlemlerin yapılması için sektörde 

mevcut diğer firmaların emek ve teknoloji gücünden de yararlanmaktadırlar. 

http://www.denizcilik.gov.tr/dm/GenelIstatistikler/haziran/2008
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Buna göre ülkemizde mevcut tersanelerimizin 2008 yılı haziran ayına iliĢkin emek ve 

istihdam durumuna iliĢkin bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

 

Tablo 22.  Ġllere göre tersanelerimizin istihdam durumu 

 (www.denizcilik.gov.tr/dm/GenelIstatistikler/haziran/2008) 

 

Ġller/Sayı Daimi TaĢeron Toplam 

Ġstanbul (44) 5.385 14.287 19.672 

Zonguldak (9) 1.352 3.975 5.327 

Ġzmit (6) 941 3.847 4.788 

Çanakkale (2) 990 960 1.950 

Yalova (10) 492 583 1.075 

Sakarya (1) 250 500 750 

Trabzon (8) 173 307 480 

Ordu (1) 170 180 350 

Samsun (1) 150 100 250 

Kastamonu (1) 75 125 200 

Hatay (1) 35 165 200 

Toplam (84) 10.013 25.029 35.042 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere tersanelerimizde daimi veya taĢeron olarak 

iĢçilik hizmetleri beraberinde istihdama önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Ayrıca 

tersanelerdeki istihdam beraberinde devletin sosyal güvenlik primlerinde artıĢı, ücretliler 

üzerinden kesilen gelir vergisi kesintileri nedeniyle de hazineye önemli katkıların 

sağlanmasına neden olmaktadır. Bununla beraber gemi inĢa faaliyetleriyle uğraĢılan yerlerin 

ekonomisine ve sosyal yapısına da olumlu katkılar sağlanmaktadır. Nitekim yapımı devam 

eden tersanelerimizin faaliyete geçmesiyle birlikte bu katkıların daha da artacağı 

düĢünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denizcilik.gov.tr/dm/GenelIstatistikler/haziran/2008)
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3.6.1.  Gemi ĠnĢa Sanayinde Ġthalat Girdileri 

 

Gemi inĢa sanayimizde son yıllarda önemli bir ivmenin elde edildiği yönünde haberler 

yer almaktadır. Nitekim bu konuda tersanelerimizin ve gemi üretim tesislerimizin birkaç yıl 

sonrasına sipariĢler aldıkları da bilinmektedir. Ancak gemi yapımına iliĢkin mallarda ithalat 

ve ihracat arasında orantısızlık bulunmaktadır. Bu nedenle de gemi yapımında da bütünüyle 

dıĢarıya bağımlı olduğumuz gerçeği ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı gemi yapım 

hammaddelerinde veya yarı mamul maddelerde 1 birimlik ihracat olmasına rağmen 5 veya 10 

birim civarında ithalat yapıldığı görülmektedir. Türk gemi yan sanayi ihracat ve ithalatına 

iliĢkin tablo aĢağıda yer almaktadır.  

 

Tablo 23.  Türk gemi yan sanayi ihracat ve ithalatı (dolar) 

 (www.dtm.gov.tr/istatistikler) 

 

Ürün 
2005 2006 2007 

Ġhracat Ġthalat Ġhracat Ġthalat Ġhracat Ġthalat 

Demir çelikten 

 filika demiri, çapa 
119.738 1.248.495 204.612 2.539.526 507.395 2.659.505 

Deniz taĢıtlarının dıĢtan takmalı 

motorları 
341.024 7.237.733 420.808 6.300.440 560.406 8.297.887 

Diğer dıĢtan takmalı  

deniz araçlarının  

motorları 

235.083 341.416 172.854 570.982 117.075 587.463 

Deniz taĢıt motorları;  

dizel, yarı dizel 
1.875.013 128.579.136 5.283.382 177.154.052 5.900.439 223.825.486 

Gemi pervaneleri ve  

bunların kanatları 
221.191 0 0 0 0 0 

Toplam 2.794.054 137.406.780 6.081.656 186.565.000 7.085.315 235.370.341 

 

Yukarıdaki veriler incelendiğinde gemi yan sanayi ürünlerinin ihracat ve ithalat 

miktarları arasında ciddi bir fark olduğu, bu alanda büyük oranda dıĢa bağımlı olduğumuz ve 

deniz taĢıtları için dizel ve yarı dizel motor ithalatının çok ciddi oranda olduğu görülmektedir. 

2007 yılı için demir çelikten flika demiri, çapa ihracat pazarımız %29 ile Kocaeli 

Serbest Bölge ve %20 ile Türkmenistan, deniz taĢıtlarının dıĢtan takmalı motorlarının ihracatı 

ise %43 Yunanistan, %9 Azerbaycan, %9 Polonya ve %7 ile ABD, diğer dıĢtan takmalı deniz 

araçlarının motorları ise %40 Rusya, %23 Ġsveç, %13 ABD, %12 Ġsviçre, deniz taĢıt 

motorları, dizel ve yarı dizeller için %20 Antalya Serbest Bölge, %9 ABD, %7 Rusya baĢlıca 

ihracat pazarımızı oluĢturmaktadır.  

http://www.dtm.gov.tr/istatistikler
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Gemi inĢa sanayimizde ithalat girdilerine iliĢkin yukarıda ifade edilen verilerde 

özellikle üretimi yapılan ve teslimi yapılan ticari malların alıĢlarının yapıldığı firmaların 

sayısal özellikleri ile yapılan satıĢlar arasında doğru orantı olduğu düĢünülmektedir. Ancak 

özellikle mamül madde üretimi yapan diğer bir ifade ile tersanecilik alanında faaliyet gösteren 

firmanın gerekli teslimi yapabilmesi için yurtiçi girdilere nazaran ithalat oranlarındaki bariz 

farklılıklar dikkati çekmektedir. Dolayısıyla gemi inĢa sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

nitelikli alıĢlarının önemli kısmının ithalat yoluyla tedarik edildiği ve ithalat yapılan firma 

sayısının çok fazla olmamasına karĢın ekonomik değeri yüksek nitelikteki malların ithalinin 

yapıldığı anlaĢılmaktadır.  
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IV.  SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

 

Küresel rekabet Ģartlarında müteĢebbislerimizin iç ve özellikle de dıĢ pazarlarda 

rekabet edebilmeleri için çok iyi bir maliyet planlaması yapmaları zorunludur. 

MüteĢebbislerin rekabet edebilmeleri için verilen hizmetlerde fiyatı belirleyen ana ve en 

önemli unsur olan vergi mükellefiyetlerine iliĢkin planlamalarının çok iyi yapılmasında fayda 

bulunmaktadır.  

Dünyada ve ülkemizde iĢletmelerin vergi planlamaları verilen hizmetlerin ve rekabet 

edebilirliğin ana unsuru haline gelmiĢtir. Ülkemizde de vergi ve gümrük hukuku 

düzenlemeleri kapsamında sektörü doğrudan ilgilendiren kanuni düzenlemeler ve idari 

düzenlemeler bulunmaktadır.  

Denizcilik sektöründe söz sahibi olmak isteyen ülkelerinde denizcilik sektörüne iliĢkin 

uzun vadeli makro ve mikro ölçekte rasyonel ve kapsamlı bir planlama yapmalarında fayda 

bulunmaktadır. 

Dünyada denizcilik sektöründe geliĢmiĢ ülkelerde devletin konuya yaklaĢımının ve 

duyarlılığının yüksek olduğu görülecektir. Sektörün sorunlarının çözümünde küresel rekabet 

nedeniyle hızlı davranılmakta ve bu sektörde faaliyette bulunan müteĢebbisler 

desteklenmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 43’nci maddesinde “Kıyılar, Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen 

sahil Ģeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” hükmü bulunmaktadır. Ġlgili 

mevzuatta ise kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının özel mülkiyete satılamayacağı 

belirtilmiĢtir. Bu nedenlerle devlet, simdi ve gelecekte ulusal denizcilik politikası ve stratejisi 

doğrultusunda limanları yönlendirebilmesi için her zaman limanları denetlemek ve kontrol 

etmek durumundadır (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2010). 

Denizcilik sektörünün geliĢimi hedefi ülkemizin önemli gündemleri arasında yer 

almaktadır. Ülkemiz denizcilik bakımdan oldukça önemli bir konumda bulunmakta olup 

lojistikte denizyoluna yönelim gittikçe artmakta ve denizcilik bilinci de geliĢmektedir. 
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Ülkemizde de sektörün küresel alanda rekabet edebilmesi ekonomi yönetimindeki 

kurumlardan Maliye Bakanlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Hazine 

MüsteĢarlığı ile sektörle doğrudan ilgili kurumlardan UlaĢtırma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, 

Denizcilik MüsteĢarlığı’nın sorunların çözümünde eĢgüdümün sağlanması ile değiĢen Ģartlara 

göre sorunları ivedilikle çözücü, düzenleyici, teĢvik edeci düzenlemeleri yapmaları 

sağlanmalıdır.  

Nitekim bu konuda etüt yapacak olan da UlaĢtırma Bakanlığı, Denizcilik MüsteĢarlığı, 

Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, 

Hazine MüsteĢarlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bürokrasisidir.  

Ancak bu konuda mikro ve makro ölçekte sektörün önündeki engelleri ortaya koyan 

ve olması gereken çözüm önerilerini de ihtiva eden planlamanın yapılmadığı ve planlama 

niteliği de taĢımadığı ve bu nedenle de yapılan çalıĢmaların da planlama olmanın dıĢında 

zaten hayata geçmediği için herhangi bir sonuç vermediği de denizciliğimizin düzeyini 

göstermesi açısından malumdur.  

Sektörün geliĢimi önünde sivil toplum kuruluĢlarının da vergi ve benzeri engellere 

iliĢkin problemi çözücü ve sorunu çözmeye dönük getirdiği somut bir önerinin de olmadığı da 

ortadadır. Özellikle sektördeki müteĢebbislerin karĢılaĢtıkları problemlerin kendileri 

tarafından bilinmesine rağmen veya bir kısmı da mevcut durumu kabullenerek ticari 

faaliyetlerini sürdürüyorken sektörün problemlerinin her bir düzenleme bazında veya olması 

gereken düzenleme bazında somut olarak ele alınmadığı görülmektedir.  

Nitekim üyelerinin çıkarlarını gözetmekle yükümlü olan sivil toplum kuruluĢları 

tarafından bu konuda da güçlü ve etkili bir lobinin oluĢturulamadığı ve istemlerin hep 

“vergiler düĢsün” baĢlığı altında toplandığı ama hangi vergiler düĢsün, nelere istisnalar 

tanınsın, uygulamada sorun oluĢturan düzenlemelerde olması gerekli değiĢiklikler neler 

olmalı gibi hususlarda sektörün bütününü ele alan somut önerilerin bugüne kadar kapsamlı 

olarak yapılamadığı da görülmektedir.  

Ayrıca sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluĢlarının binlerce üyesi bulunması 

ve bu üyelerin de aynı zamanda vergi mükellefi olmaları nedeniyle de sektördeki vergisel 

sorunlardan doğrudan etkilenen binlerce mükellefin sorunlarının çözümünde doğrudan sivil 

toplum kuruluĢlarının belirleyici olması gerekmekte, bu yönde çalıĢmalar yapması ve 
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sonuçlandırması gerekmektedir. Nitekim geliĢmiĢ ülkelerde bu konuda ana yönlendirici sivil 

toplum örgütleri olup planlama veya alternatif planlamaları ihtiva eden önerilerin sivil toplum 

örgütleri tarafından hazırlanması iĢin doğası gereğidir. Ancak bu konuda da maalesef sektörde 

faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin de istenen birikimde olmadıkları ve yine tek 

taleplerinin çok genel bir ifadeyle “vergiler düĢsün” ekseninde sloganlaĢmıĢ ve sorunların 

nedenlerine değinilmeksizin ve nedenleri bilinmeksizin bilimsel, teknik altyapı unsurlarından 

yoksun olduğu görülmektedir.  

Denizcilik sektörü; üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz açısından stratejik açıdan 

son derece büyük bir öneme sahip bulunmaktadır. Ülkemizde ise denizcilik sektörüne artan 

bir ilgi olduğu gözlenmekte ve son yıllarda gerek tersane sayısının artıĢı gerekse deniz 

taĢımacılığının ivme kazanması, bu önemi daha artırıcı yönde etkilemiĢtir. Ülkemiz açısından 

önemi giderek büyüyen denizcilik sektörünün vergilendirilmesi veya istisnalarla 

güçlendirilmesinin sağlanmasının önemini giderek artıran bir konu haline gelmiĢtir.  

Son dönemlerde mevzuatımızda denizcilik sektörüne iliĢkin teĢvik niteliğindeki 

düzenlemelerin yapılması olumludur. Ancak mevzuata iliĢkin düzenlemelerin tüm denizcilik 

gücümüzü kapsayacak Ģekilde yapılması ivedilikle gerekli olup aynı zamanda vergi ve 

gümrük mevzuatı içerisinde denizcilik sektörüne geliĢim ve rekabet edebilirlik yönünde sorun 

teĢkil eden hususların da düzeltilmesi gerekmektedir. 

Vergi ve Gümrük Kanunlarında yapılan istisna ve muafiyet düzenlemelerinin lojistik 

sektörüne iliĢkin hukuki düzenlemeler ve tanımlamalarla örtüĢmediği görülmekte ve sektörün 

ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olmadığı açıktır. Bu nedenle de vergilendirme alanında 

lojistik sektörüne iliĢkin teslim ve hizmette bulunan mükellefler ve vergi idaresi arasında 

ihtilaflar doğabilmekte ve konuya iliĢkin farklı yorum ve görüĢleri de baz alan uygulamalar 

ortaya çıkabilmektedir. Bu olumsuzlukların giderilebilmesi için sektöre iliĢkin yapılan 

düzenlemeler ile vergi kanunları arasında kavramsal bir örtüĢme sağlanması gereği 

kaçınılmazdır.  

Ülkemizin denizcilik sektörünün geliĢimi ile ilgili olmak üzere vergisel sorunlarının 

çözümünün önemi de günden güne artmaktadır. Denizcilik sektöründe verilen hizmetler ve 

teslimler teknik bir konu olması sebebiyle sektörde yetiĢmiĢ ve mevzuata/uygulamalara vakıf 

kiĢiler ile Gelir Ġdaresinde konunun önemini bilen ve konuya hakim yetkililerin birlikte 
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yapacakları düzenlemelerin sektörün geliĢiminde ve sorunlarının giderilmesinde daha sağlıklı 

sonuçlar vereceğini düĢünmekteyiz. 

Denizcilikte baĢarılı olan diğer ülkelerde olduğu gibi sektörü teĢvik eden, dünya ile 

rekabet edebilme Ģansı veren veya rekabet dezavantajı oluĢturmaksızın sadece rekabet 

dezavantajlarını gideren nitelikte ve yeterli düzeyde, açık, anlaĢılabilir ve uygulanabilir 

nitelikte, sektörü tamamen kavrayan istisna veya muafiyet hükümleri içeren kanuni 

düzenlemelerin yapılması ülkemiz menfaatleri açısından önemlidir.  

Denizciliğe iliĢkin düzenlenen vergisel istisnaların yer aldığı kanunlarda bugüne kadar 

tanınan teĢviklerin tamamı ticari filolara iliĢkin düzenlemelere iliĢkindir. Bu nedenle de 

denizciliğimizi tabana yaymak ve milli bir ülkü olarak gerçekleĢtirmek amaçlandığında 

yapılacak teĢvik düzenlemelerinin amatör denizcilik unsurlarını da uhdesinde barındırması 

gerekmektedir. Özellikle sahillerimizdeki yat limanlarının kapasiteleri ve nitelikleri 

belirlenerek, marina yapımına teĢvikler ve bürokratik kolaylıklar getirilmeli, yatırımcıların bu 

alana girmelerine çalıĢılmalıdır.  

Denizcilik sektörünün alt dallarından birisi olan liman iĢletmelerinin vergi ve gümrük 

mevzuatı karĢısındaki durumu çalıĢmamızda incelenirken öncelikli olarak yasal 

düzenlemelerde yer alan tanım ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar saptanmıĢ ve mevzuatta 

yer alması gereken hususlar da tespit edilmiĢtir. Nitekim konu ile ilgili düzenlemeleri 

yaparken ithalata ve yurtiçi teslimlere iliĢkin istisna hükümleri içeren kanunlar arasında 

tutarsızlık olmamasına dikkat edilmeli ve teĢvik edilmek istenen sektörler bütün olarak 

kavranmalıdır. Yapılacak düzenlemelerden denizcilik sektörü alt kollarında da zincirleme ve 

olumlu geliĢmelerin yaĢanması sağlanacaktır. Bu nedenle de denizcilik sektörüne iliĢkin 

teĢviklerin alt endüstri kollarının geliĢiminde katkıları olacaktır.  

Liman iĢletmelerimize yönelik vergi istisnalarının uygulamada sorunlara neden olması 

ve yetersizliği nedeniyle limanlarımızın geliĢiminde beklenen etkileri göstermeleri mümkün 

değildir. 

Bu kapsamda vergi ve gümrük mevzuatına iliĢkin kanun ve diğer düzenleyici idari 

iĢlemler kapsamında limanlarımızın geliĢimine iliĢkin vergi istisna düzenlemelerinde 

yapılması gerekli değiĢiklikler ve önerilerimiz aĢağıdaki bölümlerde yer almaktadır.  
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4.1.  Liman ĠnĢa, Yenileme, GeniĢletme ĠĢlerine ĠliĢkin Öneriler 

 

Ülkemiz limanları ve hava meydanları itibariyle geliĢme potansiyeli yüksek bir 

konumda olup bölgesinde rekabet edebilecek yeteneğe sahiptir. Dünyada bu konuda söz 

sahibi olan ülkeler sektörlerine gerekli korumayı ve teĢviki tanımaktadırlar. Ülkemizde de 

deniz ve hava limanlarımızın geliĢtirilmesi için KDV Kanunu 13/e bendi düzenlemesi 

yapılmıĢtır. Ancak yapılan düzenleme limanlarımızın, hava meydanlarımızın geliĢtirilmesi 

yönünde önemli bir adım olmasına rağmen bu unsurların inĢası, yenilenmesi, geniĢletilmesi 

kapsamında kanun metni ve tebliğ bazlı düzenleyici iĢlemler nedeniyle bazı sorunları 

bünyesinde barındırmaktadır. Bu sorunlar liman ve hava meydanlarımızın inĢası, yenilenmesi 

ve geniĢletilmesi önünde engeller oluĢturmaktadır. Ayrıca istisna kapsamına genel bütçeli 

idarelerin liman ve hava meydanlarına dönük inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri de dahil 

edilmesine rağmen tebliğ hükmünde yapılan tanımlamanın yolcu ve yük taĢımacılığına dönük 

liman ve hava meydanlarını istisna kapsamında olacağını ifade etmesi nedeniyle genel bütçeli 

idarelerin bu nitelikteki iĢlerinde de sorunlar halen mevcuttur. Limanlara bağlantı sağlayan 

demiryolları inĢaatı, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerine kanunla istisna tanınmıĢ 

durumdayken hava meydanlarına ulaĢım sağlayan demiryolu ilerine istisna tanınmaması 

önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Liman ve hava meydanları dıĢında da özellikle 

tersane inĢaatları, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢleri de istisna kapsamına alınmalıdır.  

 

4.1.1.  Liman ve Hava Meydanı Tanımlarında Yapılması Gerekli DeğiĢiklikler 

 

KDV Kanunu 13/e bendi metnine genel bütçeli idarelerinde liman ve hava meydanı 

inĢa, yenileme ve geniĢletme iĢleri ile ilgili teslimler nedeniyle istisnadan 

faydalanabileceklerine iliĢkin düzenleme yapılmıĢ ise de bu düzenlemenin askeri amaçlı 

kullanılan liman ve hava meydanlarımızı kapsamadığını düĢünmekteyiz. Ancak hem askeri 

hem de sivil amaçlı kullanılan hava alanlarında ise kullanım durumuna göre değerlendirme 

yapılabilecektir. 

Liman ve hava meydanı tanımlamalarının mükellef unsurunun dıĢındaki kamusal 

maksatları da ihtiva edecek Ģekilde geniĢletilmesi gerekmektedir. Madde metninde yer alan 

mükellef ibaresi Katma Değer Vergisi 13/e bendinden çıkartılmalıdır. Bu sayede de sadece 
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kamusal maksatlarla inĢa edilen liman ve hava meydanlarına iliĢkin inĢa, yenileme ve 

geniĢletilmesi iĢlerine iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt iĢleri de vergiden 

müstesna hale gelecektir. Limanlarımızın iĢletim ve kullanım maksatlarına iliĢkin ayrım 

gözetilmeksizin istisna kapsamından yararlanması sağlanabilecektir. Dolayısıyla kanun 

metninde genel bütçeli idarelerin yer alması tebliğde yapılan tanımlama ile çeliĢmektedir. 

93 seri no’lu KDV Kanunu Genel Tebliğinde yer alan liman ve hava meydanı 

tanımına girmeyen nitelikte olup da çeĢitli mevzuatlarda liman ve hava meydanı tanımına 

giren ancak söz konusu tebliğdeki tanımı kapsamayan nitelikte bir iĢ yapıldığında istisna 

kapsamında olmayacağı düĢünülmektedir. Liman ve hava meydanının 93 seri no’lu KDV 

Genel Tebliğinde yapılan tanımlamanın ulaĢtırmaya iliĢkin mevzuatımızda ve uluslararası 

hukuktaki tanımlamalara kıyasla oldukça sınırlı oluĢu nedeniyle liman ve hava 

meydanlarımızın tamamının bu istisna hükmünden faydalanması mümkün olamamaktadır. 

Dolayısıyla da söz konusu tebliğdeki liman ve hava meydanı tanımının nitelikleri ve kullanım 

amaçları farklı olan diğer liman ve hava meydanları çeĢitlerini de kavramaktan uzak oluĢu 

nedeniyle, limanların inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢleri yönüyle sağlanan istisnanın 

uygulamasında liman, mükellefiyet Ģartı,  genel bütçeli daire ve kullanım amacına iliĢkin 

ayrımlar yönüyle sıkıntılar ve istisna kapsamına girmeyen durumların yaĢanması 

muhtemeldir. 

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki liman ve hava meydanı ile ilgili tanım da KDV 

Kanunu 13/e bendine iliĢkin değiĢikliğinden önce yani genel bütçeli idarelerinde de istisnadan 

faydalanabileceklerine iliĢkin ibarenin eklenmesinden önce yapılan ve istisnayı sadece 

mükellef odaklı olarak düĢünen ve bu nedenle de liman ve hava meydanı tanımlamalarını da 

bu yönde değerlendiren düĢüncenin ürünüdür. Söz konusu değiĢiklikten önceki duruma iliĢkin 

liman ve hava meydanı tanımlaması vardır. Bu nedenle de söz konusu tanımların değiĢiklik 

sonrasında da liman ve hava meydanlarının tamamını kapsaması beklenememektedir. 

Dolayısıyla 93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile açıklaması yapılan liman ve 

hava meydanı tanımı nedeniyle genel bütçeli idarelere ait farklı amaçlarla kullanılan liman ve 

hava meydanlarının istisna kapsamına girememesi istisnanın amacına ulaĢması önünde engel 

teĢkil etmektedir. Çünkü 93 seri no’lu tebliğde yapılan tanımlama mükellef odaklı olarak 

yapılan liman ve hava meydanı tanımlamasıdır. Kanun değiĢikliğinden sonra ise genel bütçeli 

idarelerin liman ve hava meydanlarını da dikkate alarak kamusal ve mükellef odaklı yeni bir 
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tanımlama yapılmasında fayda vardır. KDV Kanunu 13/e bendinde genel bütçeli idarelerin 

fonksiyonlarını da dikkate alarak tebliğde daha geniĢ ve ulaĢtırmaya iliĢkin uluslararası ve 

ulusal düzenlemeleri de kanun gerekçesiyle beraber dikkate alarak liman ve hava meydanı 

tanımı yapılmasının mükellefler, genel bütçeli idareler ile Gelir Ġdaresi ve yargı arasında 

doğabilecek ihtilafların, tereddütlerin engellenmesi ve kanun gerekçesinden beklenen 

amaçların sağlanabilmesi açılarından uygun olacağını düĢünmekteyiz.  

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki liman tanımında yük ve yolcuya iliĢkin vurgu 

yapılmıĢtır. Limanın gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boĢaltma, bağlama-bekleme 

yapabileceklerini vurgulamak suretiyle KDV Kanunu 13/e bendine iliĢkin genel bütçeli 

idarelerin de bu istisnadan faydalanabileceğine iliĢkin değiĢiklikten önce 93 seri no’lu KDV 

Genel Tebliği ile yapılan tanımda sivil kullanımlara mahsus ve mükellef odaklı bir açıklama 

yapılmıĢtır. Bu nedenle ve liman tanımının kapsamsızlığı nedenleriyle askeri veya mükellef 

odaklı faaliyetlerin olmadığı diğer kamusal amaçlar taĢıyan limanlara iliĢkin yapılacak iĢlerin 

istisna kapsamında olup olmadığı hususunda tereddütler doğmaktadır.  

Ayrıca Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 93 Seri no’lu KDV Genel Tebliğinde yapılan 

hava meydanı tanımlamalarının unsurları birbirinden oldukça farklı olup vergilendirme adına 

tebliğdeki hava alanı tanımının istisnaya muhatap olduğu dikkate alındığında bu farklılığın 

önem arz ettiği düĢünülmektedir.  

KDV Kanunu 13/b bendine iliĢkin düzenlemelerin yer aldığı 93 seri no’lu KDV Genel 

Tebliğinde hava meydanı tanımlaması çerçevesinde inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesinde 

istisnaya konu olacak olan hava alanının yük ve yolcu taĢımasında kullanılan hava alanları 

olması gerekmektedir. Bu tanımlamada “yolcu” ve “yük” kavramı önem taĢımaktadır. 

Örneğin kargo uçaklarının iniĢ ve kalkıĢlarının yapıldığı ve sadece bu amaçla kullanılan hava 

alanlarının  inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi çerçevesinde yapılan mal teslimi ve taahhüt 

iĢlerinin istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna karĢın yük ve yolcu  

taĢımaksızın sadece hobi amaçlı kullanılan  hava araçları tarafından kullanılan havaalanlarının 

inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi için yapılan mal teslimi ile taahhüt iĢlerinin  söz konusu 

istisna kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla istisna kapsamına yük ve 

yolcu  indirilip bindirilen  hava alanları inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi  için yapılan 

teslim ve taahhüt iĢleri KDV istisnası kapsamına  girmektedir (Yetkiner, 2006).  
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Hava meydanı (alanı) tanımı içerinde de askeri nitelikte hava alanlarına iliĢkin istisna 

kapsamındaki iĢlerin istisna kapsamında olup olmayacağı hususunda bazı iĢlere iliĢkin her ne 

kadar olumlu görüĢler verilse de uygulamada bu konuda yorumsal birliğin sağlanması 

mümkün görülmemektedir.  

KDV 13/e bendi gereğince istisnadan faydalanacak olan liman ve hava meydanlarının 

nitelikleri ve özellikleri 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde ifade edilmiĢ olup bu niteliklerin 

dıĢında olan ve diğer kanun ve bilinen tanımlamalarda da liman ve hava meydanı olarak 

nitelendirilen unsurların istisnadan yararlanması mümkün değildir.  Dolayısıyla askeri amaçlı 

kullanılan ve savunma harcamaları içerisinde önemli bir yekunu olan askeri liman ve hava 

meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerinin de sivil kullanıma mahsus genel 

bütçeli idarelerin liman ve hava meydanlarına yapılan iĢlere iliĢkin teslimlerde olduğu gibi 

KDV 13/e bendi istisnasından faydalanmasının temin edilmesi gerekmektedir. Bu sayede 

liman ve hava meydanlarının bütününe iliĢkin yapılan teslimlerin istisna kapsamına alınması 

düzenlenmiĢ olacak ve istisnadan beklenen amaçlar geniĢ kapsamlı olarak sağlanacaktır.  

 

4.1.2.  KDV Kanunu 13/e Bendine Tersaneler ve Diğer Kıyı Yapıları Alınmalıdır 

 

Denizciliğin ülkelerin geliĢimi için taĢıdığı önem nedeniyle; iĢletmeye açılacak yeni 

tersanelerin ve mütemmimlerin korunması ve geliĢtirilmesi ile ülke ekonomisine 

kazandırılması, ülkenin, bölgenin, ekonominin ve dıĢ ticaretin kazancı olacağı bilinmektedir.  

Katma Değer Vergisi Kanunu 13/e bendine tersane inĢaatlarının da eklenmesi 

gerekmektedir. Tersanelerimizin inĢası, yenilenmesi ve modernizasyonu teĢvik edilmelidir. 

Dünya çapında saygın bir konumu olan gemi inĢa sanayimize destek sağlamak amacıyla 

“tersane” inĢaatlarında Katma Değer Vergisi istisnası tanınmalıdır. Bu nedenle liman 

inĢaatları için uygulanan Katma Değer Vergisi Kanunu 13/e bendindeki istisnanın kapsamına 

“tersane” inĢaatları da eklenmelidir (Canbek, 2005). 

Katma Değer Vergisi Kanununda ticari maksatlı denizcilik faaliyetleri ve liman inĢa 

iĢleri nedeniyle tanınan istisnaların tersane inĢaatlarına da tanınmasında fayda bulunmaktadır. 

Nitekim tersanelerde inĢa edilen nitelikleri itibariyle KDV Kanunu 13/a bendinde ifade edilen 

gemi ve diğer deniz taĢıtları inĢasında tanınan istisnanın bütünleyici ve paralel unsuru olarak 

böyle bir teĢvik sağlanması yerinde olacaktır. Vergi kanunları dıĢındaki çeĢitli kanunlarda 
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tersane inĢaatlarına iliĢkin yer tahsisleri yapılması, bedelsiz tahsisler yapılması gibi 

düzenlemeler mevzuatımızda mevcuttur. Buna iliĢkin olmak üzere örneğin; 04.09.2004 tarih 

ve 25573 sayılı Resmi Gazete’de “Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde 

Uygulanacak Esas ve Usullere ĠliĢkin Tebliğ” ile hazineye ait taĢınmaz malların tersanelere 

tahsis edilmesi teĢvik edilmiĢtir. Bu nedenle de tersane inĢaatlarına iliĢkin KDV Kanunu 13/e 

bendinde yapılacak bir istisna düzenlemesi diğer istisna düzenlemeleri ile birlikte sektörün 

geliĢimi için bütünleyici bir düzenleme olacaktır.  

Ayrıca denizciliğimize iliĢkin limanların yanı sıra da tersanelerle birlikte diğer kıyı 

yapılarının inĢa, geniĢletme, modernizasyonlarında da istisna uygulanmalıdır. Bu kapsamda; 

iskele, liman, barınak, yanaĢma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, 

çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları, tersane, gemi söküm yeri, 

su ürünleri üretim ve yetiĢtirme tesisleri, yolcu unsurunu barındırmayan balıkçı barınağı ve 

yat çekek yerlerine iliĢkin inĢa, onarım, modernizasyonlar da KDV Kanunu 13/e bendi 

kapsamına alınmalıdır.  

Nitekim tersane, çekek yeri, balıkçı barınakları ve benzeri diğer kıyı yapılarının 

yönetim birimleri, destek birimleri, bakım - onarım birimleri, teknik ve sosyal altyapı ve 

benzeri diğer birimlerin inĢası, onarımı, modernizasyonu da KDV Kanunu 13/e bendi 

kapsamına alınmalıdır. Bu sayede denizciliğimize iliĢkin tüm kıyı yapılarının inĢası, 

yenilenmesi ve geliĢtirilmesi sağlanmıĢ olacaktır.  

KDV Kanunu 13/e bendine iliĢkin açıklamaların yer aldığı 93 seri no’lu KDV Kanunu 

Genel Tebliğinde belirtilen liman tanımı (kruvaziyer ve yat limanları tanımlama içerisinde 

sayılmıĢlardır) kapsamında yer almayan ve yukarıda sayılanlar dıĢında; 

-Balıkçı barınakları, 

-Balıkçı limanları,   

-Barınma yerleri, 

-Çekek yerleri, 

-Ġskeleler,  

-Tersaneler, 

-Tekne imal yerleri, 

-Söküm tesisleri, 
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Bulunmakta olup 93 seri no’lu KDV Genel Tebliği çerçevesinde liman tanımı 

içerisinde değerlendirilemeyeceği için söz konusu KDV istisnası kapsamına  girmemektedir. 

Ancak bu yapıların da kanun değiĢikliği ile istisna kapsamına alınmasında denizciliğimizin 

geliĢimi adına mutlak ihtiyaç bulunmaktadır. Yukarıda sayılan nedenlerle liman ve hava 

meydanlarına iliĢkin 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde yapılan tanımlama geniĢletilerek 

genel bütçeye dahil dairelere ait liman ve hava meydanlarıyla sivil kullanıma mahsus unsurlar 

ile denizcilik faaliyetinde kullanılan tersane, tekne imal yeri, çekek yeri, balıkçı barınağı gibi 

diğer kıyı yapılarının tamamının istisnadan faydalanmasının önü açılmalıdır. Bu nedenle 

ulaĢtırmaya iliĢkin hukuk düzeninde tanımlanan diğer liman tanımlarını da ihtiva edecek 

Ģekilde 93 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde tanımlanan liman tanımı geniĢletilmeli ve 

denizciliğimize iliĢkin tüm kıyı yapılarını içerisine alan bir istisna düzenlemesi ihdas 

edilmelidir.  

93 Seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “Limanlar ve Hava 

Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesine ĠliĢkin Ġstisna” baĢlıklı 1.3. 

bölümünde yer alan liman tanımı kapsamının sınırlı olması ve ulaĢtırma alanındaki diğer 

mevzuatlarda da tanımlanan liman kavramlarının ve denizciliğimizin diğer unsurlarını da 

içeren kıyı yapılarının bütününü de kapsamadığı için denizciliğimizin geliĢimi adına istisna 

hükmünden beklenen amaçların sağlanması adına kapsamının geniĢletilmesi gerekmektedir.  

 

4.1.3.  Demiryolu ĠnĢa ĠĢlerinin Tamamı Ġle Hava Meydanlarına Bağlantı 

Sağlayan Demiryolu Hatları KDV 13/e Ġstisnası Kapsamına Alınmalıdır 

 

KDV Kanunu 13/e bendinde “limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları” istisna 

kapsamında sayılmıĢ olsa da limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatlarının da tamamı 

istisna kapsamında olamayabilmektedir. Özellikle istisna kapsamından faydalanacak olan ana 

unsur liman olduğuna göre, bu limanın da tebliğ kapsamındaki limanlardan olması öncelikli 

Ģart olacağından dolayı da 93 seri no’lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki “limanlara bağlantı 

sağlayan demiryolu hatları” iĢlerine iliĢkin olarak yapılan mal teslimleri ve inĢaat taahhüt 

iĢlerinin vergiden müstesna olacağı düĢünülmektedir. Örneğin; tersanelerin liman tanımı 

içerisinde yer almadığı görüĢü karĢısında; tersanelere bağlantı sağlayan demiryolu hatlarına 

iliĢkin iĢlerin de istisna kapsamında olması düĢünülemeyecektir.  
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Bu nedenle de liman ve hava meydanı tanımının KDV Kanunu 13/e gerekçesinde de 

açıkça vurgulanan amaçları yerine getirebilmesi ve doğacak ihtilaflar ile uygulama 

ayrıĢıklıklarının önlenmesi için uluslararası ve ulusal mevzuatımızdaki en geniĢ tanımlamalar 

kullanılarak belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca lojistik yönden bölgesel bir üs olabilmemiz, 

bu konuda söz sahibi olabilmemiz, lojistik çıkarlarımız açılarından ve dünyada yerleĢik bir 

trend olan kombine taĢımacılık uygulamaları nedenleriyle de hava alanlarına bağlantı 

sağlayan demiryolu hatları inĢası iĢleri de istisna kapsamına alınmalıdır. Dolayısıyla bu 

sayede de kombine taĢımacılığa iliĢkin liman, hava meydanı, demiryolu unsurları bütün 

olarak kavranabilecek ve ulaĢım ağlarının entegrasyonu teĢvik edilmiĢ olacaktır. Nitekim 

KDV Kanunu 13/a bendinde demiryolu taĢıma araçlarının inĢa, bakım, onarımlarına iliĢkin 

teslim ve hizmetlere KDV istisnası tanınmıĢ olmasına rağmen demiryolu inĢa iĢlerinin 

tamamına istisna tanınmaması önemli bir eksikliktir. 

 

4.1.4.  Liman ve Hava Meydanı ĠĢletim Araçları ile Altyapı Tesisleri Ġstisna 

Kapsamında Olmalıdır 

 

93 seri no’lu KDV Tebliğinde insan taĢımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç 

alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği ifade edilmiĢtir. Pek çok hava alanı ve 

limanlarda ana unsur insan hareketleri olmasına rağmen, istisnanın gerekçesinde ve metninde 

hava meydanları ve limanların inĢası ve modernleĢtirilmesi de amaçlanmıĢken insan unsuruna 

hizmet vermeye dönük tebliğ düzenlemesiyle sınırlama yapılması anlamsız ve çeliĢiktir.
*
  

Ayrıca 93 seri no’lu KDV Tebliğinde ana hizmet birimlerine dönük yukarıda sayılan 

hizmetlerde istisna uygulanmayacağı ifade edilmiĢ ve bu ana hizmet birimlerinin neler olduğu 

da ifade edilmemiĢtir. Hava alanlarında ve limanlarda ana ve diğer hizmet birimleri 

birbirinden ayrılamaz durumdadır. Hava alanları ve limanların örgütlenme modelleri vergi 

mevzuatına dönük olmayıp ilgili ulaĢtırmaya iliĢkin mevzuatları gereğince düzenlenmektedir. 

Limanlar ve hava meydanları her unsuruyla bir bütün olup verilen hizmetlerin tamamı insan 

ve yük unsurlarına dönüktür. Bu hava limanlarının asli unsurudur. Bu durum nedeniyle gerek 

istisnanın amaçlarının yerine getirilememesi gerekse de mükelleflerce bu ayrıma tam olarak 

vakıf olunamayarak gelir idaresinin zımni görüĢ farklılıkları nedeniyle doğabilecek vergi ziyaı 

                                                 
* Yük taĢıyıcı unsurlara iliĢkin herhangi bir sınırlama yapılmamıĢtır. 
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cezaları nedeniyle olumsuz durumlarla karĢılaĢılması olasıdır. Dolayısıyla yukarıdaki 

ifadelerimizle birlikte değerlendirildiğinde ana hizmet birimleri de diğer hizmet birimleri de 

temelde insana veya yüke dönüktür. Limanlarda ve hava alanlarında asli unsur insan olduğu 

için bu sınırlamanın yapılması mükellefler, Gelir Ġdaresi ile yargı mercileri arasında yeni 

ihtilafların, görüĢ ve algılayıĢ farklılarının ortaya çıkmasına neden olacaktır (Canbek, 2005). 

93 seri no’lu KDV Genel Tebliğindeki liman tanımı içerisinde yer alan teknik ve 

sosyal altyapı tesisleri, yönetim ve destek, bakım-onarım ve depolama birimleri unsurları 

itibariyle de bu unsurların da limanlarda hizmet veren liman hizmet kuruluĢlarının 

faaliyetlerini ihtiva eden bölümler olduğundan bu bölümlere iliĢkin KDV Kanunu 13/e 

bendinde sayılan iĢlerin de istisna kapsamından faydalanması gerektiği düĢüncesindeyiz.  

Ancak tebliğde hava limanı yer hizmetleri bölümlerine iliĢkin istisna düzenlemesine benzer 

Ģekilde aykırı görüĢlerin de çıkması olasıdır. Bu nedenle de hava limanı ve liman yer 

hizmetlerine iliĢkin Ģirketlerin idari ve teknik ofis binalarında yapılacak yenileme, revizyon ve 

özel maliyet mahiyetindeki iĢlemlerin istisna kapsamına alınmasına iliĢkin düzenlenecek yeni 

bir tebliğle açıklamaların yapılmasında fayda vardır. Hava limanı ve limanların temel 

fonksiyonunun yük ve yolcu olduğu dikkate alındığında bu temel fonksiyonlara dönük hizmet 

veren kuruluĢların da liman ve hava meydanının asli unsurunu teĢkil etmesi nedeniyle 

istisnanın bütününden faydalanmasının KDV Kanunu 13/e bendinde yer alan istisna hükmü 

ve diğer düzenleyici iĢlemlerle temin edilmesinin faydalı olacağı düĢünülmektedir. 

Ayrıca liman ve hava meydanı inĢa iĢinde limanda ve hava meydanında bulanan yolcu 

hizmetlerine dönük unsurlara iliĢkin demirbaĢ ve diğer donanımların istisna kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiğini düĢünmekteyiz (Yetkiner, 2006). Liman ve hava meydanının 

asli unsurlarının bir bütün halinde ele alınarak istisnanın kapsamının belirlenmesinde fayda 

vardır. Aksi takdirde liman ve hava meydanlarının bazı bölümlerinin istisna kapsamında bazı 

bölümlerinin de istisna dıĢında olduğuna iliĢkin belirlemeler yapmak mükellefler ve gelir 

idaresi arasında ihtilafların yaĢanmasına neden olacaktır.  

Bu nedenlerle hava limanı ve limanlara iliĢkin KDV 13/e bendinde sayılan istisnanın 

kapsamına yer hizmetlerine iliĢkin unsurların da eklenerek bu kapsamdaki satın alınan mal ve 

hizmetlerin liman ve hava meydanları yer hizmet ünitelerinin inĢası, yenilenmesi ve 

geniĢletilmesi faaliyetlerini de kapsamasının faydalı olacağı düĢünülmektedir.  
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Nitekim bu konudaki yapılacak düzenleme ile bu tesisler de KDV 13/e bendi istisnası 

kapsamına alınmalıdır. 

 

4.1.5.  Liman ve Hava Meydanlarında Kullanılan Araçlar Ġstisna Olmalıdır 

 

Gerekli olduğuna inandığımız baĢka bir düzenleme ile liman ve hava meydanlarında 

kullanılan esas maksadı yük ve araç unsurlarına hizmet vermek olan bütün araç ve 

donanımların liman ve hava meydanlarına iliĢkin istisna düzenlemelerinin yer aldığı KDV 

Kanunu 13/e bendi veya araçlara iliĢkin istisna düzenlemelerinin yer aldığı 13/a bentlerinden 

birisine eklenerek düzenlenmesi ve istisna kapsamının hava limanı ve limanlardaki tüm araç 

ve donanımları da kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesinde fayda olduğu düĢünülmektedir.  

 

4.1.6.  Liman ve Hava Meydanları DıĢında Yer Alan Depolama Alanları Ġstisna 

Olmalıdır 

 

Limana iliĢkin hizmetlerin verildiği ve özünde liman fonksiyonuna iliĢkin unsurları 

barındıran ve bu nedenle de liman içerisinde inĢa edildiğinde, yenilendiğinde veya 

geniĢletildiğinde KDV Kanunu 13/e bendinde yer alan istisnadan faydalanacak olan tesisler 

limanın yetersizliği nedeniyle bu tesislerin liman sahası dıĢında farklı bir yerde bulunması 

nedeniyle KDV 13/e bendinde sayılan istisnadan faydalanamamaktadır.  

Limanlarımızın planlarının geçmiĢte iyi yapılamaması nedeniyle mevcut 

limanlarımızın yer yönüyle oldukça sıkıĢık alanlarda hizmet verdiği gözlenebilmektedir. 

Limalarımızdaki mevcut yer darlığı nedeniyle limanlarımızın çağdaĢları gibi hizmet 

üretmemektedir. Bu nedenle de geçmiĢte plansız yapılan limanlarımızın durumu dikkate 

alınmak suretiyle liman sahası dıĢındaki depolama alanlarına iliĢkin inĢa, yenileme ve 

geniĢletme iĢlerinde KDV 13/e bendi istisnası kapsamına dahil edilmesinde fayda 

bulunmaktadır. Bu sayede mevcut durum da dikkate alınarak istisnanın amaçlarının yerine 

getirilebilmesi sağlanmıĢ olacaktır.  
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4.1.7.  KDV Kanunu 13/e Bendine “Hizmet” Ġbaresi Eklenmelidir 

 

KDV Kanunu 13/e bendine yapılacak düzenlemelerde makinelerin montajı gibi mal 

teslimlerine bağlı hizmetleri bir baĢka deyiĢle teslime bağlı hizmetlerin durumuna iliĢkin de 

tebliğ düzenlemeleriyle açıklama yapılmalı ve bu konuda netlik sağlanarak ihtilaflı 

durumların ortaya çıkmaması temin edilmelidir.  

Liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve modernizasyonu ile çağdaĢ bir 

yapıya kavuĢturulması amacını taĢıyan KDV Kanunu 13/e bendine hizmet ibaresinin de 

eklenmesi ile liman ve hava meydanlarına iliĢkin sayılan iĢlerin yapılmasında verilen 

hizmetlerin de istisna kapsamında değerlendirilmesine iliĢkin düzenleme yapılmasında fayda 

bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak da tebliğ düzenlemesiyle istisna kapsamına alınan 

hizmetlere iliĢkin düzenlemenin kanuni olmadığına iliĢkin tereddütler giderilmiĢ olacak ve 

daha geniĢ bir istisna düzenlemesini içeren kanunun gerekçesinden beklenen amaçları deruhte 

edebilecektir.  

 

4.1.8.  Ġstisna Belgesindeki ġartları TaĢımadıkları Halde AlıĢ Yapanlara 

Sorumluluk Getirilmelidir 

 

Liman ve hava meydanlarının inĢası, yenilenmesi ve geniĢletilmesi iĢlerini fiilen 

kendisi yapan veya baĢkasına yaptıran mükellefler, bu düzenleme kapsamında iĢlemlerinin 

olduğundan bahisle bağlı bulundukları vergi dairesine baĢvurarak almıĢ oldukları istisna 

belgesine istinaden kendilerine yapılan mal teslimleri nedeniyle KDV ödemeyeceklerdir. 

Ancak söz konusu iĢin KDV Kanunu 13/e bendi düzenlemeleri kapsamında istisna 

olmadığının tespiti halinde ise bu nitelikteki mükelleflerin herhangi bir yaptırma 

uğramamaktadırlar.  

Ayrıca bazı mükelleflerce söz konusu belgenin vergi dairesince iptal edilmesine 

rağmen bu belgeye istinaden KDV ödemeksizin mal alımları yapmaları durumunda da 

herhangi bir yaptırıma uğramaları söz konusu olmamaktadır. 

 KDV Kanunu 13/e bendi düzenlemelerine iliĢkin hükümler içeren 93 ve 96 seri no’lu 

KDV Genel Tebliğlerinde istisna Ģartlarının ihlali halinde ziyaa uğratılan vergilerde 

sorumluluk uygulamasına iliĢkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ġstisna Ģartlarının 
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ihlal edildiği durumlarda veya istisna düzenlemesine iliĢkin Ģartları taĢımayan mükelleflerin 

sorumluluğu ile ilgili iyi niyetli olarak mal ve hizmet satan mükelleflerin korunması adına, 

vergi aslı ve vergi ziyaının sorumluluğunun kötü niyetli olarak veya yanılma hali nedeniyle 

adına istisna belgesi verilen mükellefin sorumluluğu kapsamında olması gerektiği, 

nedenleriyle bu konuda düzenleme yapılmasına acilen ihtiyaç bulunmaktadır. 
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4.2.  Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler 

 

Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlere iliĢkin istisna hükmünde maddenin 

metni ihdas edildiği günden itibaren defalarca değiĢikliğe maruz kalmıĢtır. Ayrıca istisnanın 

niteliğinde de değiĢikliğe gidilerek baĢlangıçtaki tam istisna niteliğinden kısmi istisnalara 

alınmıĢ ve sonra tekrar değiĢikliğe tabi tutarak yine tam istisnalar içerisinde yer alması 

sağlanmıĢtır. Ancak yapılan tüm bu değiĢikliklerin sektörün ihtiyacını gidermekten uzak 

olduğu, yaĢanan ihtilafları gideremediği ve kanun gerekçesinden beklenen amaçları da tam 

olarak yerine getiremediği görülmektedir.  

Uygulamada sektörde görülen ve yük, yolcu ve araca dönük verilen hizmetlerin 

kavranmasında yaĢanan sorun; DanıĢtay, Gelir Ġdaresi ve mükellefler arasındaki anlayıĢ 

farklılıklarından kaynaklanan ve bu farklılıkların sektördeki hizmet ve muhasebe 

yapılandırılmasına yansımıĢ olması sonucu araca, yolcuya ve yüke verilen hizmetlerin 

ayrıĢtırılma güçlüğüdür.  

 

4.2.1.  Liman Hizmetlerinin Tam Ġstisnadan Kısmi Ġstisnaya Alınması Hatası 

DüzeltilmiĢtir 

 

Katma Değer Vergisi Kanununa iliĢkin 13/b bendinde yer alan istisna hükmü 

02.01.2004 tarihinden itibaren 5035 sayılı Kanunla değiĢerek KDV Kanunu 17/4-ı bendi 

içerisinde “Sosyal ve Askeri Amaçlı Ġstisnalar ile Diğer Ġstisnalar” kapsamına alınmıĢtır. Bu 

durumda söz konusu istisna hükmü ile deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava 

meydanlarında yapılan hizmetler kısmi istisna haline gelmiĢ ancak sonrasında bu düzenleme 

kaldırılarak tam istisnalar arasındaki KDV Kanunu 13/b bendine dahil edilmiĢtir.  

Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin kısmi istisna kapsamına alındığı 

eski haliyle serbest bölgelerde verilen hizmetleri ve limanlarda verilen hizmetleri kısmi 

istisnalar kapsamına alan düzenlemelerde ithalat ve ihracatçılara ek yükler getirilmiĢ 

olmaktaydı. Bu nedenle de ihracatçıların ve ihraç mallarının maliyetlerinde artıĢlar meydana 

gelebilecek ve limanlarda KDV uygulanması ihracatçılar üzerinde ek bir yük getirecektir. 

Nitekim bazı durumlarda da mükellefler vergisel yükler nedeniyle ortaya çıkan maliyetleri 

kardan feragat ederek geçici de olsa yansıtmayabilmektedirler. Ancak uzun vadede zincirleme 
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bir mekanizmayla verginin maliyet olarak katlanılması imkânı bulunmadığından verilen 

hizmetlerin fiyatlarına yansıması kaçınılmaz olacaktır.  

Limanlarımızda ihraç ve ithal mallarına yönelik verilen hizmetlere iliĢkin vergisel 

düzenlemeler yapılırken dikkatli davranmak gerekmektedir. Çünkü liman ve hava 

meydanlarında verilen hizmetler nedeniyle oluĢan maliyetin ithal ve ihraç mallarımızın 

maliyetlerini de belirleyen bir unsur olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de liman ve hava 

meydanlarında ithal ve ihraç mallarına iliĢkin teslim ve hizmetlerin KDV iadesi karĢısında 

tam veya kısmi istisna kapsamında olması veya birbiri içerisinde yer değiĢtirmesi ile ilgili 

düzenlemelerde dikkatli davranmak gerekmektedir.  

 

4.2.2.  Liman ve Hava Meydanlarında Hizmetin Yapıldığı Yer Problemi 

 

KDV Kanunu 13/b bendinde düzenlenen istisna hükmü ile deniz ve hava taĢıma 

araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler vergiden müstesna edilmiĢtir. 

Dolayısıyla madde lafzında liman veya hava meydanlarında yapılan hizmetlerin istisna 

kapsamında olduğu hususu ifade edilmiĢtir.  

KDV Kanunu 13/b bendi hükmünce; liman veya hava meydanında deniz veya hava 

taĢıma araçlarına yapılan hizmet istisna kapsamındadır. Dolayısıyla, liman veya hava 

meydanının içinde yer alan bölümlerin bütünü içerisinde, deniz ve hava taĢıma araçlarına 

yapılan hizmetlerin liman veya hava meydanının hangi bölümünde verildiği önem arz 

etmemektedir. Hizmetin liman ve hava meydanı hudutları dahilinde verilip verilmediği 

hususu istisna uygulamasında belirleyici rol oynamaktadır.   

Ġstisna düzenlemesine iliĢkin maddede liman ve hava meydanlarında hizmetin 

yapılması Ģartı getirilmesi nedeniyle söz konusu maddenin lafzından hareketle, sadece liman 

sahası içinde veya sadece hava meydanlarında yapılan hizmetlerin istisna kapsamında olduğu, 

bu yerler dıĢında ifa edilen hizmetlerin gemiye veya uçağa (seyrüsefere) iliĢkin olsa dahî 

istisna kapsamına girmeyeceği yönünde görüĢler mevcut olup kanun metnindeki liman ve 

hava meydanı Ģartları ile bu görüĢlerin tutarlı olacağını düĢünmekteyiz. Ancak bu durum 

uygulamada yaĢanan ihtilaflar nedeniyle bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.  

Ayrıca açık denizde seyrederken veya demirli iken arızalanan geminin römorkörle 

tamir için tersaneye çekilmesi hizmeti 13/b maddesi kapsamında istisna kapsamında 
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olabileceğini ifade eden ancak bizim katılmadığımız görüĢler de bulunmakta olup bu 

görüĢlere göre liman ve hava limanı Ģartlarının istisna uygulamasında aranması durumunda 

limanın ve hava limanının nerede baĢlayıp bittiği yönünde sıkıntıların ortaya çıkacağı ifade 

edilmektedir.  

Mükelleflerle idare arasında istisnaya iliĢkin bent uygulamasında sorun oluĢturan ve 

çağımızda deniz ve hava araçlarına verilen hizmetlerin geliĢim süreçleri dikkate alındığında 

anlamını yitiren KDV Kanunu 13/b maddesindeki “liman ve hava meydanlarında” ibaresinin 

yürürlükten kaldırılmasında fayda bulunmaktadır. Bu nedenle de liman ve hava meydanı 

sınırları dıĢında da deniz ve hava taĢıma araçlarına yapılan hizmetlerin istisna olması 

sağlanmalıdır. Çünkü KDV Kanunu 13/b bendinde liman ve hava meydanlarında hizmetin 

verilmesi Ģartı nedeniyle birçok sıkıntılar yaĢanmaktadır.  

 

4.2.3.  Gemi Kurtarma ve Denizi Kurtarma Hizmetleri 

 

Gemilerin yaĢanan çeĢitli kazalar sonucu kurtarma hizmetine gerek duyulması 

hallerinde de bu hizmetten yararlanılacak alan itibariyle KDV Kanunu 13/b bendinde sayılan 

istisna kapsamında hizmetin KDV istisnası kapsamında verilebileceği alanın sadece liman 

veya hava limanı olarak belirlenmesi nedeniyle sıkıntılar doğmaktadır. Bir baĢka ifade ile 

limanlarda verilen gemi kurtarma hizmetleri KDV 13/b bendi kapsamında istisna olduğu 

halde liman alanı dıĢında gemilere verilen kurtarma hizmetleri KDV 13/b bendi kapsamında 

istisna olamamaktadır. Nitekim her iki durumda da deniz araçlarına kurtarma hizmeti verildiği 

halde istisnaya iliĢkin düzenlemede istisnanın sadece limanda geçerli olmasında dolayı KDV 

13/b bendi istisnasının tüm deniz alanlarımızda uygulanması mümkün olamamaktadır. Bu 

nedenle de KDV 13/b bendindeki “liman ve hava meydanlarında” ibaresinin kanun metninden 

çıkarılması gerekmektedir. Bu değiĢiklikle ülkemiz denizlerinin tamamında deniz araçlarına 

verilen hizmetlerin istisna kapsamında olması temin edilebilir. Nitekim kanun gerekçesi ile de 

beklenen amaçların sağlanabilmesi için tebliğlerde ifade edilen seyrüsefer Ģartının 

kaldırılması gerekliliktir.  

Ayrıca gemilere verilen kurtarma hizmetleri dıĢında deniz kazalarında ortaya çıkan 

gemi kaynaklı kirliliğin temizlenmesi veya doğrudan deniz kirliliğinin temizlenmesi, deniz 

kazaları sonrası batık çıkarma iĢlemleri, batıktaki atıkların veya diğer malzemelerin tekrar 
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kullanımı veya kirliliğe neden olmamak üzere çıkarılması iĢlemleri KDV Kanunu 13/b bendi 

kapsamına alınmalıdır. Halihazırda limanlarda verilen ve gemilerin neden olduğu liman 

kirliliğinin temizlenmesi iĢlemlerinin KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında olup olmadığı 

konusunda netlik bulunmamakta ve yaĢanan durumlara göre vergiyi doğuran olay bakımından 

ayrıca değerlendirme yapılması gerekmektedir.  

 

4.2.4.  Hizmet Verilen Aracın Türünün Ġstisna Uygulamasındaki Durumu 

 

15 seri no’lu KDV Genel Tebliğinde uluslararası deniz ve hava taĢımacılığına iliĢkin 

olarak ticari araçlara yapılan akaryakıt, su, kumanya, teknik ve diğer malzeme Ģeklindeki 

teslimlerin vergiye tabi olmayacağına iliĢkin düzenleme ile ticari maksatlı deniz ve hava 

taĢıtlarına uluslararası seyrüsefere iliĢkin verilen hizmetler ve teslimler düzenlenmiĢtir.  

Nitekim 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 176’ncı maddesinde “Akaryakıt ve Kumanya ile 

Ġlgili Hükümler” düzenlenmiĢtir. Ġlgili madde hükmüne göre; 

“1.Gemilerin, botların, diğer deniz taĢıtlarının ve hava gemilerinin dıĢ seferlerde 

kullanacakları yakıt ve yağları ile karaya çıkarılmamak Ģartıyla yurtdıĢından getirdikleri 

kumanyaları ithalat vergilerinden muaftır. 

2.Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaĢıma girmemiĢ olan yakıt ve yağlar ile 

kumanyalar, transit hükümlerine göre 1 inci fıkrada belirtilen taĢıtlara verilir. 

Serbest dolaĢımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dıĢ sefere çıkan gemi, bot 

ve diğer deniz taĢıtları ile hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir.” 

Sivil kullanıma mahsus yerli veya yabancı deniz ve hava araçları ile ilgili olmak üzere 

uluslararası seyrüseferde Gümrük Kanunu 176’ncı maddesi hükümleri kapsamında yapılan 

teslimler ihracat hükmündedir. Bu durum özellikle sivil kullanıma mahsus deniz ve hava aracı 

sahiplerince bilinmemektedir. 

KDV Kanunu 13/b bendi metninde geçen “taĢıma” aracı ibaresi ve gerekse de 

tebliğlerde belirlemesi yapılan yük, yolcu ve araç unsurlarından istisnadan faydalanabilecek 

olan araçların yük veya yolcu unsurlarını ihtiva eden ticari nitelikteki araçlar olması Ģartını 

sağlanması gerektiğini düĢünmekteyiz. Bu nedenle de KDV Kanunun 13/b bendi hükmü ile 

taĢıma aracından ticari nitelikteki yani iĢletmelerin envanterine kayıtlı bulunan araçların 

istisnadan faydalandırılması ancak özel nitelikteki araçlar, kamuya ait ticari nitelikte olmayan 
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araçlar, diplomatik haklara haiz nitelikteki araçların istisnadan faydalanamaması 

gerekmektedir.  

Her ne kadar kanunun ve diğer düzenleyici iĢlemlerin Ģu haliyle özel nitelikteki deniz 

ve hava araçlarının istisnadan faydalanabileceğine imkân sağlamadığını düĢünsek de 

denizcilik sektöründe açılım yapılması gereği nedeniyle Kanunda yer alan istisnadan Ģahsi ve 

kamusal kullanıma mahsus araçların da faydalanabilmesine imkan veren düzenlemeler 

yapılmalıdır. Nitekim bu nedenle de uygulamada liman ve hava meydanlarında verilen bu 

hizmetler bakımından ticari-özel ayrımı yapılmasının uygulamada sorunlara ve tereddütlere 

neden olacağından yapılacak düzenlemelerde de ayırım yapılması anlamlı değildir.  

Nitekim Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesi uygulamasına iliĢkin 

tebliğlerde “seyrüsefere iliĢkin olma” Ģeklinde bir Ģart mevcut olmamakla beraber kanunun 

lafzındaki taĢıma aracı ifadesinden dolayı bizce zımni olarak taĢıma yapabilecek nitelikteki 

araçların seyrüseferi kast edilmektedir. Nitekim bu taĢıma iĢlemini yapan araçlar da ticari 

araçlardır. Bu kapsamda kanun metninde geçen “taĢıma” ibaresi kaldırılarak ticari Ģekilde 

iĢletilmeyenler yani Ģahsi kullanıma mahsus araçlar dahil tüm deniz ve hava araçlarına 

yapılan hizmetler istisna hale getirilmelidir.  

Halihazırda deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan 

hizmetlere iliĢkin istisna tüm deniz ve hava taĢıtlarına (ticari-özel ayrımı yapılmaksızın) 

yönelik olarak uygulanmalıdır. Nitekim yat limanlarında (yer iĢgali nedeniyle alınan kira 

dahil) bu yatlara yönelik olarak yapılan tüm hizmetler (limanın ve yatın kime ait olduğuna ve 

ne amaçla kullanıldığına bakılmaksızın) KDV’den istisna Ģekilde uygulanmalıdır. 

Denizciliğimizin ve sektörün geliĢimi için gerekli olan bu düzenleme ihtiyacına cevap 

verilmesi ile uygulama ile kanun hükmü arasındaki uyumsuzluk da giderilecektir (Canbek, 

2003). 
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4.2.5.  Tebliğlerdeki Seyrüsefer ġartı Kaldırılmalı 

 

KDV Kanunu 13/b bendinde yer almamasına rağmen idari düzenleyici iĢlemlerde yer 

alan seyrüsefere iliĢkin olma Ģartı ve bu Ģartın isabetsiz yorumları nedeniyle istisnanın 

uygulanmasında çözümü imkansız sorunların yaĢanmasına neden olmaktadır. KDV Kanunu 

13/b maddesinde yer almamakla birlikte Kanun gerekçesinde yerini bulan “araçların 

seyrüseferine dair” ibaresinin sonraki idari düzenleyici iĢlemlerden olan tebliğlerde de yerini 

alması ve hangi hizmetlerin araçların “seyrüseferi” kapsamında olduğuna iliĢkin genel geçerli 

bir tanımlamanın da yapılmamıĢ olması nedenleriyle uygulamada hangi hizmetlerin araçların 

seyrüseferine ait olduğu konusunda tereddütler yaĢanmasına neden olmuĢtur. Bu nedenle de 

mükellefler ve idari merciler arasında ihtilaflar meydana gelmiĢ ve bu ihtilaflara iliĢkin 

sonuçlanan yargı kararlarında genel itibariyle seyrüseferin yolcu ve yükü de kapsadığı 

Ģeklinde değerlendirme yapılmıĢtır. Nitekim bu konuya iliĢkin DanıĢtay kararlarında geminin 

(veya uçağın) kendisine, yolcusuna ve yüküne yönelik tüm hizmetlerin istisna kapsamında 

olduğu belirtilmiĢtir. 

Vergi kanunları yorumlanırken, madde metni esas alınır. Gerekçede yazılı unsurlara 

madde metni imiĢ gibi itibar edilemez. Gerekçe, maddenin yoruma muhtaç halde olduğu 

durumlarda bu yoruma katkısı olabilecek bir kaynak niteliği taĢıyabilir. Bu nedenlerle 

seyrüsefere iliĢkin olma Ģartının, madde metninde yazılı bir Ģart imiĢ gibi aranmasını doğru 

bulmuyoruz (Maç, 2003). Bizce bu tür bir kavram karmaĢasına düĢmeden, tebliğ 

düzenlemelerinde ısrarla üzerinde durulan ve söz konusu tebliğ düzenlemesinde de kendi 

içinde çeliĢkiye düĢüren, sektörün gereklerini de düĢünerek “seyrüsefer” kavramını çıkartarak 

tebliğ hükmünün daha geniĢ uygulanabilirliğini hukuki zemin içerisinde sağlamalıyız. ġu 

haliyle tebliğ hükmünde ifade edilen istisnanın kapsamına iliĢkin olarak liman ve hava 

meydanlarında bütünüyle yolcu ve yüke verilen hizmetlerin araçlara yapılan hizmet istisnası 

kapsamında olduğu görüĢü tutarlı değildir.  

Ġstisna düzenlemesine iliĢkin 1, 15, 87 ve 93 seri no’lu Genel Tebliğlerde seyrüsefer 

Ģartı yer almakta olup, Maliye Bakanlığı KDV Kanunu 13/b maddesinin uygulanmasında 1 ve 

15 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde “seyrüsefere iliĢkin olma” hususunu; hizmetin 

doğrudan aracın kendisine ve iĢleyiĢine yönelik olması gerektiği yönünde algılayarak bu 
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araçlar tarafından taĢınan veya taĢınacak olan yük ve yolcuya yönelik hizmetlerin istisna 

kapsamı dıĢında kaldığı yönünde belirleme yapmıĢtır.  

Kanun gerekçesinde ifade edilen “seyrüsefer” koĢuluna tebliğ düzenlemelerinde de 

ısrarla vurgu yapılması nedeniyle de kanun hükmünün geniĢ bir istisna düzenlemesi olarak 

ihdas edilmesine rağmen tebliğ hükmünün daha dar bir istisna uygulamasına neden olduğu 

görülmektedir. Nitekim idare tarafından da kanun gerekçesinde yer alan her ibarenin 

uygulamaya iliĢkin düzenleyici iĢlemlerde Ģart olarak belirlenmesi zorunluluğu da 

bulunmamaktadır.  

KDV Kanunu’nun 13/b maddesinde yer almayan “seyrüsefer” Ģartı idare tarafından 

yapılan düzenleyici iĢlemlerde kanun gerekçesinde yer aldığı için aranmaktadır. Ancak idare 

tarafından seyrüseferin ne olduğu ve hangi hizmetlerin seyrüsefere iliĢkin olduğu veya 

olmadığı konusunda kapsamlı bir düzenleyici iĢlem de yapılmadığından uygulamada sorunlar 

ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle de mükellefler bu belirlemeyi yorumlamak veya idareden görüĢ 

talep etmek zorunda kalmıĢlardır.  

1 ve 15 seri no’lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılan belirleme nedeniyle istisna 

uygulamasında hizmetin seyrüsefere iliĢkin olması Ģartına bağlanması, deniz ve hava 

taĢıtlarına yönelik hizmetlerin seyrüsefere iliĢkin olan ve olmayan Ģeklinde ayırıma tabi 

tutulması zaruretini doğurmuĢ, araç, yolcu ve yük arasındaki sıkı bağlantı nedeniyle bu 

ayırımın yapılmasında güçlüklerle, çeliĢkili uygulamalarla, belirsizlik ve ihtilaflarla 

karĢılaĢılmıĢtır.  

Örneğin; gemilerin havuza çekilmiĢ olması halinde ise, söz konusu hizmetler, Katma 

Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesi kapsamına girmeyeceğinden, vergiye tabi tutulması 

gerekmektedir. Yapılacak düzenlemelerle gemilere havuzda verilen hizmetlerde KDV 

Kanunu 13/b bendindeki istisna kapsamına alınmalıdır. 
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4.2.6.  Ġstisna Düzenlemesinde Her Türlü Hizmet ve Benzeri Hizmetler Sorunu 

 

18.06.2003 tarih ve 25142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 87 seri no’lu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıĢtır. Söz konusu Genel Tebliğ ile 15 seri no’lu KDV 

Genel Tebliği’nin (B/1) bölümünde istisna uygulaması kapsamını geniĢleten ve tebliğin 

yayımından önce yük ve yolcuya yapılan hizmetlerin bütünüyle istisna kapsamı dıĢında tutan 

idari görüĢ aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Ġstisna kapsamına, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de 

dahil olmak üzere, araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir.” 

Yine 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 seri no’lu 

KDV Genel Tebliği’nin 1.1. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere ĠliĢkin 

Ġstisna bölümünde de aynı açıklama yapılmıĢtır.  

“…Ġstisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile 

araçlar için yapılan seyrüsefere iliĢkin her türlü hizmet girmektedir…” 

Tebliğlerde ifade edilen “benzeri hizmetler” ibaresi nedeniyle benzerliği olan 

hizmetlerin nasıl benzetileceği konusunda tereddütlerin doğacağı kuĢkusuzdur. Bu ibare 

nedeniyle mükelleflerce hataen veya idare tarafından benimsenen benzerliklerin dıĢındaki 

hizmetlerin de istisna kapsamından yararlanması veya yararlandırılmak suretiyle haksız 

Katma Değer Vergisi iadesine sebebiyet verilmesinden kimin sorumlu olacağı veya 

Anayasa’nın 73’ncü maddesinin dikkate alınıp alınmayacağı hususlarının da uygulamada 

önemle dikkate alınması gereği vardır. Nitekim uygulamada söz konusu istisnadan faydalanan 

kuruluĢ ve mükellefler ile Gelir Ġdaresi arasında ihtilafın doğması muhtemeldir.  

Söz konusu tebliğ düzenlemelerinde “benzeri hizmetler” ile “her türlü hizmet” 

ifadelerinin kullanımı sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Öncelikli olarak istisna uygulamasına 

iliĢkin açıklamalar içeren idari bir iĢlemde istisna uygulamasının bütünüyle açık olarak ifade 

edilmesi ve “benzeri hizmetler” ve “her türlü hizmet” ibareleri kaynaklı doğacak 

muğlaklıkları giderici bir belirleme yapması gerekirken oldukça soyut belirlemeler 

yapılmıĢtır.  

Tebliğ düzenlemesinde yer alan “her türlü hizmet” kavramı ile “yük ve yolcuya 

verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere” belirlemesi arasında “ve 

benzeri hizmetler” ibaresinin kullanılması gereksizdir. Eğer “her türlü hizmet” genel 



 264 

belirlemesi dahi kapsamı açıklamakta yetersiz kalıyorsa “ve benzeri hizmetler de dahil” 

ifadesi ile istisnanın kapsamının açıklanmasında yeterli olması mümkün değildir. Bizce “her 

türlü hizmet” tanımlaması kullanılıyorsa ve bu her türlü hizmetin açıklaması yapılmayıp 

karmaĢaya neden oluyorsa, araca yapılan hizmetlerin ve seyrüseferin tanımı ve kapsamı 

belirlenmeden “benzeri hizmetler” kavramının getirilmesi tutarsız, anlamsız ve karmaĢaların 

artmasına neden olabilecek bir düzenleme olacaktır.  

 

4.2.7.  Hizmete Bağlı Teslimlerde ve Diğer Teslimlerde Ġstisna Uygulaması 

 

KDV Kanunu 13/b bendinde deniz ve hava taĢıma araçlarına verilen hizmetlerin 

istisna kapsamında olmasına rağmen deniz ve hava taĢıma araçlarına yapılan hizmete bağlı 

teslimlerin istisna kapsamında olmaması sorunlara neden olmaktadır.  

DanıĢtay tarafından verilen bir kararda da “gemilere dökme su ikmali faaliyeti”, 

gemilerin seyir ve seferine iliĢkin liman hizmetlerinin bir parçası olup 3065 sayılı Kanunun 

13/b maddesi ile istisna kapsamında bulunduğu belirtilmiĢtir. Söz konusu kararda 3065 sayılı 

yasanın 13’üncü maddesinin b bendinin amacı, deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve 

hava meydanlarında yapılan hizmetlerden vergi alınmaması suretiyle bu hizmetleri ifa eden 

kiĢi ve kuruluĢların teĢviki ile diğer ülkelerle rekabetin sağlanması olduğu belirtilmiĢtir.  

Limanlarımızda rekabet avantajının sağlanması amacıyla düzenlenen istisna 

hükümlerine paralel olarak, su ve elektrik teslimlerinin de istisna kapsamına alınması yerinde 

olacaktır. Düzenlenecek bir KDV tebliği ile aracılara yapılacak su ve elektrik teslimlerinin de 

ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilir (Rutbil, 2008). 

Deniz ve hava taĢıma araçlarına verilen hizmetlerin içeriğinde çeĢitli teslimlerin de 

yapılabildiği durumlarda KDV Kanunu 13/b bendi istisnasının uygulanamayabilmektedir. Bu 

konu ile ilgili olmak üzere KDV Kanunu 13/b bendinde hizmete bağlı teslimlerin de istisna 

kapsamına alınmasına iliĢkin düzenlemeler yapılmalı, kanun maddesinde veya tebliğ 

düzenlemeleriyle KDV Kanunu 13/b bendindeki; 

-Teslim-hizmet ayrımı, 

-Teslime bağlı olarak yapılan hizmetler ayrımı (yukarıda yer alan kararda böyle bir 

belirleme yapılmıĢtır), 

-Hizmete bağlı teslimler ayırımı, 
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yapılması gerekli olup bu unsurların da verilen hizmetin niteliğine göre yapılacak 

kanun değiĢiklikleriyle istisna kapsamına alınmasında fayda vardır. Dolayısıyla gemilere 

verilen hizmetlerin içeriğinde yapılması zorunlu teslimlerin de istisna kapsamında 

algılanmasını temin etmek için düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

4.2.8.  TaĢeron Firmalarca Limanlarda Verilen Hizmetlerde KDV  

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’ncü maddesinin 1’nci fıkrasında 

aĢağıdaki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu belirtilmiĢ ve (b) 

bendinde, deniz ve hava taĢıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan 

hizmetlerinin bu kapsamda olduğu düzenlemesine yer verilmiĢtir. Yapılan teslim ve 

hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna tutulabilmesi için iki Ģartın arandığı: bunların 

deniz ve hava taĢıma araçları için yapılmıĢ bir hizmetin bulunması ve bu hizmetin liman ve 

hava meydanlarında yapılmıĢ olması gerektiği anlaĢılmaktadır. Mükelleflerin limanda deniz 

taĢıma araçları için hizmet sunduğu tartıĢmasızdır. Bu durumda, kanun maddesinde aranan 

koĢulları taĢıdığı tartıĢmasız olup mükelleflerin bu istisna hükmünden yararlandırılmaması 

mümkün değildir. (Ġzmir Vergi Mahkemesi’nin 30.05. 2007 tarihli kararı) 

 KDV Kanunu 13/b bendi kapsamında liman ve hava meydanlarında deniz ve hava 

taĢıma araçlarına verilen hizmetlerin taĢeronlar tarafından yapılması durumunda istisna 

hükümlerinin uygulanmasında mükellef, Gelir Ġdaresi, yargı arasında görüĢ ve uygulama 

birliği bulunmamaktadır. Nitekim yargı organlarınca da liman ve hava meydanlarında 

taĢeronlar tarafından KDV 13/b bendi kapsamındaki hizmetlerin istisna kapsamına girdiği 

hususundaki yaklaĢımının isabetli olduğunu ve Gelir Ġdaresinin de benzer yaklaĢım 

göstermesinin faydalı olacağı düĢünmekteyiz. 
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4.2.9.  Limanlarda Acentelerin Verdikleri Hizmetler 

 

Gemi acenteleri, Türk limanlarına gelen her türlü deniz taĢıt ve araçlarının yolcu, yük, 

bakım/onarım, sörvey, ikmal, personel değiĢikliği, yükleme/boĢaltma, kılavuz/romorkör alma 

vb. iĢlemlerinin ilgili kuruluĢ ve birimler nezdinde ifasını ve Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarının ön gördüğü kuralların noksansız uygulanması ve bu iĢlerle ilgili her türlü 

bilginin zamanında doğru ve noksansız olarak bildirilmesini hizmetlerini ifa etmektedirler.  

Limanlarda yüklere verilen hizmetlere iliĢkin KDV Kanunu 13/b ve 17/4-o 

kapsamının mükellefler tarafından değerlendirilmesinde ortaya çıkabilecek olumsuz 

durumların engellenmesini teminen fayda vardır. Her iki istisnanın uygulanmasının sonucu 

birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu nedenle de uygulayıcıların özellikle liman ve hava 

meydanlarında yüklere hangi aĢamada hizmet verdiklerini değerlendirmeleri gerekmektedir.  

Bu nedenle de liman hizmetlerinde acentelerin vermiĢ oldukları hizmetlerin istisna 

düzenlemeleri karĢısındaki durumuna göre farklı sonuçlar doğabilmektedir. Deniz ve hava 

ulaĢımına yönelik acentelik ücretlerinin istisna karĢısındaki durumuna iliĢkin olmak üzere 

deniz ve hava ulaĢımına dönük tüm acentelik hizmetleri ayrıma gidilmeksizin, Kanun’un 13/b 

maddesi uyarınca istisnaya konu edilmelidir.  

 

4.2.10.  Gözetim Hizmetlerinin KDV Kanunu 13/b KarĢısındaki Durumu 

 

  Gemilerden mal tahliyesi, yüklenilen malların miktar ve kalite kontrolüne yönelik 

gözetim hizmetinin gümrük antrepolarında verilmesi halinde  KDV Kanunu 16/1-c ve 17/4-o 

maddeleri kapsamında, söz konusu hizmetin deniz taĢıma araçları için limanlarda verilmesi 

halinde ise KDV Kanunu 13/b maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olması 

gerekmektedir (Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı, 2008c). 

Deniz veya hava taĢıtı ile gideceği veya bu taĢıtlarla geldiği belli olan mallara yönelik 

olarak liman sahasında verilen tüm gözetim hizmetlerinin ve nerede olursa olsun bu araçların 

konteynerlerine yönelik tüm hizmetlerin 13/b maddesi kapsamında istisna edilmesi gerektiği 

yönünde görüĢler mevcuttur. Bu kapsamda gözetim hizmetlerinin KDV yönünden istisna 

kapsamında olup olmadığı hususunda idari bir düzenleyici iĢleme gerek vardır.     
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Ancak uygulayıcılar tarafından vergisel yaptırımlara maruz kalınmaması açısından 

gözetim hizmetlerinin verildiği yerlere iliĢkin hukuki sonuç doğuracak olan KDV Kanunu 

13/b bendi, 16/1-c ve 17/4-o bentleri ile ilgili ayrımlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Nitekim söz konusu maddelerin uygulanması sonucu hizmet maliyetlerini de doğrudan etkiler 

niteliktedir.  

 

4.2.11.  Yabancı Gemilerin Hizmetlerine Aracılık ve Hizmet Ġhracı Problemi 

 

KDV Kanununda hizmet ihracı istisnasının Ģartlarından biri de hizmet bedelinin yurt 

dıĢından döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi olduğundan, acente aracılığı ile yabancı bayraklı 

gemiye verilen bakım ve onarım hizmeti bedelinin, düzenlenen faturanın tarihi, sayısı ve 

tutarı da belirtilmek suretiyle hizmeti veren firmaya ödenmek üzere yurtdıĢından döviz olarak 

acente adına gönderilmesi, acentenin de söz konusu dövizin bakım onarım hizmetinin 

karĢılığı olarak gönderildiğini taahhüt etmesi halinde iade mahsup iĢleminin genel esaslara 

göre yapılması mümkün olacaktır.  

Ancak; denizcilik sektöründe gemilere verilen hizmetlerde hizmet ihracı uygulaması 

için yapılan idari düzenlemelerde hizmet bedelinin yurt dıĢından döviz olarak Türkiye’ye 

gelmesi Ģartı bulunmakta olup bu durum mükellefler açısından oldukça büyük sıkıntılara 

neden olmaktadır. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların hizmet bedellerini nakit 

olarak ödeyebilmeleri durumu sektörde sıklıkla yaĢanmakta ve bazı ödemeler Türk bankaları 

üzerinden gerçekleĢebilmektedir. Burada ana etkenin Türk vatandaĢlarına ait yabancı bayrak 

taĢıyan gemilerin yönetim ve idare merkezinin ülkemiz olduğu gerçeği bu konuda göz ardı 

edilmektedir. Bu nedenle de denizcilik sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin hizmet 

ihracına iliĢkin bedellerin yabancı bankalardan gönderilmesi Ģartı anlamını yitirmekte olup bu 

kapsamdaki hizmet bedellerinin yurt dıĢından döviz olarak getirilmesi uygulaması 

kaldırılmalıdır. Bu düzenleme ile uygulamada Türk bankalarından veya nakten ödeme 

yapılmasında sorun çıkmakta ve mükellefler gereksizce mağdur olmaktadır.  
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4.2.12.  Limanlarda Ġthal/Ġhraç ĠĢlemine Konu Mallara Verilen Hizmetler  

 

KDV Kanununun 17/4-o bendi ile “gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile 

gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat iĢlemlerine konu mallar 

ile transit rejim kapsamında iĢlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal 

hizmetleri ile vergisiz satıĢ yapılan iĢyerlerinin ve bu iĢyerlerine ait depo ve ardiye gibi 

bağımsız birimlerin kiralanması,” vergiden müstesna hale gelmiĢtir.  

Kanun maddesi değerlendirildiğinde yazım tekniği açısından benzer veya eĢ 

anlamlarda kullanılan kavramların kanun maddesinde yer aldığı görülmektedir.  Bu nedenle 

de KDV Kanunu 17/4-o bendinde yer alan “ardiye” ve “depolama” kavramları arasında ne 

fark olduğu anlaĢılamamaktadır. Bu durum aynı zamanda kanun maddesinin sektördeki 

terminolojiye uygun hazırlanmadığının bir göstergesidir.  

Sektörde konteynere verilen hizmetin de aynen gemiye verilen hizmette olduğu gibi 

istisna kapsamına alınması yönünde talepler mevcuttur. Bu nedenle de sektörde liman 

sahasında konteynerlere verilen hizmetlerin de deniz taĢıma araçlarına verilen hizmetlere 

tanınan istisna kapsamına alınması yönünde beklentiler mevcuttur. Uygulamada da liman 

sahası içinde yüklenen veya boĢaltılacak yükler olarak aynı nitelikteki bir hizmetin vergisel 

yönden ayrıĢtırılarak verilmesi de mümkün değildir. 

 

4.2.13.  Terminal Hizmetlerine ĠliĢkin Öneriler 

 

Kanun’da yer alan hükümlerin tanımlanmaması veya yeterince açıklanmaması 

mükellefleri zor durumda bırakmaktadır. Bununla birlikte, Kanun’da yer verilen terminal 

hizmetleri kavramına iliĢkin olarak sirkülerde yapılan açıklama ve tanımlama mükelleflerin 

olması gerekenden daha çok KDV ödemeleri sonucunu da doğurabilecektir. Çünkü, terminal 

hizmetlerine yönelik olarak sirkülerde yapılan tanım ve  açıklama Kanun’un amaçladığından 

baĢka bir noktayı, daha dar bir noktayı iĢaret etmektedir (Rutbil, 2008). 

Kanun’un 13/b maddesindeki istisna hükmü, kabaca limanlarda yüklerin karadan 

gemiye veya gemiden karaya hareketlerinde verilen hizmetleri kapsadığından, terminal 

hizmeti ve terminalde yapılan diğer hizmetlerin geniĢ olarak açıklanmasına ihtiyaç 

duyulmamıĢtır. Bu nedenle 9 seri no’lu Sirkülerde, Kanun’un 13/b maddesine göre istisna 
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hükmüne girmeyen terminal hizmeti ve diğer hizmetler kısa olarak tanımlanmıĢtır. Ancak, 

Sirkülerin yayınlanmasından sonra düzenlenen Kanun’un 17/4-o maddesinde “terminal 

hizmeti” teriminin kullanılması, bu terimin açıklaması ve kapsamının belirlenmesi ihtiyacını 

doğurmuĢtur. Mükellefler ise burada ya sirkülere göre hareket edip terminal hizmetini dar 

kapsamda değerlendirerek konteyner bağlama/çözme hizmeti, konteyner dolum hizmeti, 

konteyner boĢaltma hizmeti, konteyner içi aktarma hizmeti, konteyner tam tespit hizmeti, 

konteyner muayene/numune alma hizmeti, konteyner temizleme (yıkama-kurutma), konteyner 

nakliye hizmeti, tartı hizmetini istisna hükmünden yararlandırmayacaklardır, ya da TCDD  

tarife kitapçığını baz almak durumunda kalacaklardır (Rutbil, 2008). 

Terminal hizmetleri kavramı TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi kitapçığında ve 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Liman Hizmetleri Tarife Kitapçıklarında benzer Ģekilde 

ve ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir. Yapılacak düzenlemelerde söz konusu tanımlamaların da 

dikkate alınarak uygulamayı kavrayan bir tanımlama yapılması istisnanın doğru ve konuluĢ 

amaçlarının yerine getirilebilmesi açısından yerinde olacaktır.  

 

4.2.14.  Kabotaj/Ġthal/Ġhraç Yüklerinin Limanlarda Depolanmasına Öneriler 

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve uygulamasını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren 

Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan Antrepo Rejimine iliĢkin hükümlerin incelenmesinde, 

ithalat iĢlemleri bitirilmiĢ eĢya ile yurt içinde üretilmiĢ milli eĢyanın antrepolarda kalabileceği 

hüküm altına alınmıĢtır. Bu bağlamda söz konusu hizmetin verildiği yer antrepo olmasına 

rağmen verilen hizmet aslında depoculuk hizmetidir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu'nun 17/4-o maddesi de bu hizmete istisna tanımamaktadır.  

Bu tespit ıĢığında; ithalat iĢlemleri tamamlanmıĢ eĢyanın ithalat anından sonra 

antrepolarda depolanması veya millileĢmiĢ eĢyanın antrepolara depolanması nedeniyle  

ödenen  ardiye  ücretleri  üzerinden Katma Değer Vergisi tahakkuku yapılması gerekmektedir.  

Bu depolama iĢlemleri üzerinden iĢletici firma tarafından Katma Değer Vergisi tahsil 

edilmemesi durumunda  Hazine kaybı oluĢacaktır. Burada oluĢacak Hazine kaybı iki türlüdür. 

Birincisi bu iĢlem nedeniyle Katma Değer Vergisi tahsil edilmemektedir. Diğeri ise iĢletici 

firmaların Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarının aĢınmasıdır.  



 270 

Böylelikle millileĢmiĢ eĢyanın antrepoda depolanması sonucunda aynı zamanda Gelir 

veya Kurumlar Vergisi matrahının aĢınması nedeniyle Hazine kaybı 

da yaĢanmaktadır. Hazine kaybının önlenmesi amacıyla; ithalat  iĢlemleri tamamlanmıĢ 

eĢyalar ile millileĢmiĢ eĢyaların antrepolarda depolanması nedeniyle ödenen ardiye, elleçleme 

gibi giderler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tahsil edilmesi, yani Katma Değer 

Vergisi dahil fatura tanzim edilmesi gerekmektedir. Böylelikle antrepo iĢleticisi bu hizmetler 

için yüklendiği Katma Değer Vergisi'nden mahsup yapacak ve Gelir veya Kurumlar Vergisi 

matrahı aĢınmayacaktır (Uçak, 2009). 

Dolayısıyla; KDV Kanunu 17/4-o bendinde tanınan istisnanın mefhumu muhalifinde 

hareketle; ithal, ihraç ve transit eĢya kapsamında olmayan yani millileĢmiĢ eĢyalara gümrük 

antrepolarında, geçici depolama yerlerinde ve gümrüklü sahalarda verilen hizmetler istisna 

kapsamı dıĢındadır. Dolayısıyla bu eĢyalara verilen hizmetlerde istisna hükümlerinden 

faydalanılması mümkün değildir.  

Geçici depolama yeri ve antrepo statüsündeki limanların, iç seferlerde kullanılması ve 

ihracat dıĢında kalan serbest dolaĢımdaki eĢya ile serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyanın 

birlikte depolanabilmesi için; 

a) Limanlarda bulunan geçici depolama yerlerinde millileĢmiĢ ve millileĢmemiĢ (veya 

ihracat hükümlerine tabi) eĢyaların birlikte depolanabilmesi için; geçici depolama yerlerinde 

serbest dolaĢımda bulunan ve bulunmayan eĢyanın birlikte depolanması mümkün 

olmadığından geçici depolama yeri statüsündeki limanlarda, kabotaj eĢyasının depolaması 

için tahsis edilecek bölümün fiziksel olarak ayrılması ile bu bölümün geçici depolama yeri 

statüsünden çıkartılması veya geçici depolama yerlerine de serbest dolaĢımda bulunan eĢyanın 

konulabilmesi için gümrük mevzuatında yeni düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir.  

b) Limanlarda bulunan antrepoların iĢleyiĢi, konumu ve iĢ hacimleri dikkate 

alındığında serbest dolaĢımda bulunan ve bulunmayan eĢyanın birlikte depolanmasının 

gümrük gözetim ve denetimini olumsuz yönde etkileyebileceği düĢünülmektedir. Zira, 

mevcut limanların alt yapı, makine ve teçhizat parkının yetersizliğinin yanı sıra iĢ 

hacimlerinin yoğunluğundan ötürü serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyaya cevap veremez 

durumda bulunmaları dikkate alındığında; her iki eĢyanın birlikle buralarda depolanmasının 

telafi edilemeyecek karıĢıklıklara ve suiistimal sebebiyet verebileceği aĢikardır. Bu 

nedenlerle, gümrük gözetim ve denetimini olumsuz etkilememesi bakımından, bu 
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uygulamaya geçilecek limanlarda: yük alıp verecek gemiler için ayrı rıhtımların tahsis 

edilmesi, her iki eĢyanın birbirine karıĢmasının önlenmesi bakımından liman sahalarında 

fiziksel olarak ayrılmıĢ ayrı yer tahsisi yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda UlaĢtırma Bakanlığı ve Gümrük MüsteĢarlığının ortak bir düzenleme 

yapması gerekmektedir. Yapılacak olan bu düzenlemenin, deniz taĢımacılığının geliĢmesine 

ve entegre taĢımacılık modellerinin kullanımına katkı yaratacağı kuĢkusuzdur (Akın, 2007). 

Kabotajda limanlarda yüklere verilen hizmetlere KDV istisnası uygulanmamakta bu 

nedenle de KDV yükümlülüğü doğmaktadır. Buna rağmen ithal ve ihraç yüklerine KDV 

Kanunu 17/4-o bendi istisnası uygulanmaktadır. Nitekim limanlarımızın yapısından 

kaynaklanan nedenlerle kabotaj ve ithal/ihraç yüklerine ayrı ayrı yerlerde hizmet verilmesi 

mümkün olmadığı gibi Gümrük Kanunu yönüyle özellikle depolama ve antrepo hizmetlerinde 

ithal/ihraç yükleri ile kabotaj yüklerinin birlikte elleçlenmesi de mümkündür. Bu nedenlerle 

de limanlarımızda kabotaj yüklerimizin elleçlenmesine de KDV Kanunu 17/4-o bendi 

istisnası kapsamında olmalıdır.  
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4.3.  Türk Liman ĠĢletmelerinde Vergi Ġstisna Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

 

Denizyolu ile yapılan ithal yüklerimizin %80’i, ihracat yüklerimizin de %78’i yabancı 

bayraklı gemilerle taĢındığı gerçeği karĢısında ülkemizin önemli bir döviz kaybının oluĢtuğu 

kuĢkusuzdur. Nitekim ithal ve ihraç yüklerimizin taĢınmasında bu oranlar kadar navlun gideri 

de yurtdıĢına döviz olarak yabancı bayraklı gemilere ödenmiĢtir. Bu kayıpların giderilmesi 

amacıyla Türk bayraklı gemilerin sayısının ve kapasitesinin arttırılması gerekmektedir. Türk 

bayraklı gemilerin sayısı ve kapasitesinin arttırılmasıyla ithalat ve ihracat yüklerimizin 

taĢınmasının bu gemiler tarafından yapılmasının da sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle de 

Türk bayraklı gemilerin sayısının arttırılmasına dönük vergisel engellerin ortadan kaldırılması 

ve teĢvik düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. Nitekim mevcut durumda Türk 

bayrağında gemi iĢletim maliyetleri yabancı bayrağa kıyasla oldukça yüksek olup bu durum 

Türk bayrağında gemi iĢletimini hemen hemen imkansız kılmaktadır. Bu nedenle Türk 

bayrağında gemi iĢletim maliyetleri her yönüyle en aza indirilmelidir. Devletin bu konuda 

yapacağı katkıların yine devletimize kat ve kat döneceği gerçeği göz ardı edilmelidir.  

Deniz ticaret filomuzun geliĢimine iliĢkin vergi kanunlarında verginin konusuna giren 

diğer alanlardan daha fazla istisna hükmü yer almakta olup bazen bu istisnalar nedeniyle 

sektörün stratejik önemini kavrayamadıklarını düĢündüğümüz kesimlerce eleĢtiri konusu da 

yapılmaktadır. Denizcilik sektörüne iliĢkin vergi istisna düzenlemeleri vergi kanunları 

içerinde birçok maddede yer alsa da deniz ticaret filomuzda beklenen geliĢim ve sıçrama 

gerçekleĢmemekte ve Türk bayraklı filomuzun sürekli olarak erdiği görülmektedir. Bu 

nedenle de vergi ve gümrük mevzuatı istisna uygulamalarının Türk vatandaĢlarına ait 

gemilerin Türk bayrağında iĢletilmesi yönünde beklenen katkıyı sağlamadığı anlaĢılmaktadır.  

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile gelir ve kurumlar vergileriyle çeĢitli vergi 

türlerine iliĢkin istisnalar sağlanmıĢtır. Bu uygulamanın yürürlüğe girdiği 1999 yılından 

itibaren ise Türk deniz ticaret filosundaki azalma daha da belirginleĢmiĢtir. Nitekim bu 

azalmanın temelinde ise TUGS istisnalarının yetersizliği ile birlikte off shore ülkelerin 

vergisel cazibeleri yer almaktadır. Bu kapsamda da her yıl vatandaĢlarımıza ait gemilere 

iliĢkin yabancı bayraklara çok ciddi miktarlarda ödemeler yapılmaktadır. Bu durumun 

önlenerek dünya denizlerinde dolaĢan Türk bayraklı gemi sayımızı arttırmak ve ülkemiz 

vatandaĢlarına ait kaynakların dıĢarıya çıkıĢını önlenerek dünya denizlerinde dolaĢan Türk 
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bayraklı gemi sayısının arttırılması sağlanmalıdır. Bunun için de TUGS istisnaları 

geniĢletilmeli ve yabancı bayrağın cazibesi ortadan kaldırılmalıdır.  

Nitekim filomuzun geliĢimi önündeki engeller nedeniyle de 2009 yılı için Türk 

vatandaĢlarına ait filonun %56,1’i yabancı bayrakta iĢletilmektedir. Dolayısıyla Türk 

vatandaĢlarınca inĢa edilen gemilerin önemli kısmının yabancı bayraklarda çalıĢtırıldığı ve 

son yıllarda gemi inĢa tesislerinin sayısal artıĢına paralel olarak gemi inĢasının da artmasının 

Türk bayraklı deniz ticaret filosunda artıĢa neden olmayacağı da düĢünülmekte, gelecek 

yıllarda hizmet vermek üzere Türk vatandaĢları tarafından inĢa ettirilen gemilerin de önemli 

bir kısmının bu Ģartlarda yabancı bayrağı tercih edeceklerini tahmin etmek zor olmayacaktır.  

2009 yılı itibariyle denizyolu ile yapılan ihracat taĢımalarımızın %22’si, ithalat 

yüklerimizin %20’si Türk bayraklı gemilerimizle yapılırken, ihracat taĢımalarımızın %78’i 

ithal yüklerimizin %80’i yabancı bayraklı gemilerle taĢınmıĢtır. Denizyolu ile yapılan 

taĢımaların diğer taĢıma türlerine göre daha fazla olduğu düĢünüldüğünde ihracat ve ithalat 

taĢımalarımıza ait yüklerin çok büyük hacmi denizyoluyla ve yabancı bayraklı gemilerle 

taĢındığı anlaĢılmakta ve bu nedenle de ithal ve ihraç mallarımızın taĢınmasında yabancı 

bayraklı gemilere bağımlı olduğumuz gerçeği ortaya çıkmaktadır.  

Limanlarımızda Türk bayraklı gemilerin kabotaj, ihracat ve ithalat yüklerine kıyasla 

yabancı bayraklı gemilerin ihracat ve ithalat yüklerine daha fazla hizmet verildiği 

anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla limanlarımızda çok büyük oranda yabancı bayraklı gemilere 

hizmet verildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Gelecek 10-15 yıllık süreç içerisinde dünya genelindeki eğilimin bir sonucu olarak 

limanlarımızın daha çok oranda belirli yük grupları üzerinde ihtisas kazanacağı, daha çok 

elleçleme imkanına sahip liman tesislerinin oluĢacağı ve liman sayısının azalacağı 

düĢünülmektedir. 2023 yılında Samsun-Ceyhan, Kuzey Irak-Ceyhan, Nabucco, Güney Akım 

ve benzeri ham petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinin gerçekleĢtirilmesi ile dünyanın en 

önemli enerji nakil merkezlerinden biri olunması hedeflendiğinden bu hedefe uyumlu deniz 

terminal ve kıyı yapılarının oluĢturulması gerekmektedir. Ayrıca Trans Avrupa Ağlarının 

devamı niteliğindeki ve diğer ulaĢtırma koridorları üzerindeki deniz ulaĢtırma altyapısının 

geliĢtirilerek bölgede daha etkin hizmetler üreten bir ülke haline gelinmesi hedeflenmektedir.  

Bu hedeflere ulaĢmak ve limanlarımızda artması beklenen yük trafiğini karĢılamak 

üzere limanlarımızda; altyapı, iĢletmecilik, mevzuat açılarından gerekli düzenlemelerin 
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yapılması büyük önem arz etmektedir. Bununla beraber Türk limanlarından ithal ve ihraç 

yüklerinin taĢınmasıyla ilgili hizmet alan gemilerin filomuzun kapasitesinin arttırılmasıyla 

Türk bayraklı gemilerden oluĢmasının da sağlanarak limanlarımızın Türk bayraklı gemilere 

hizmet ederek yabancı bayraklı gemilere ödenen önemli miktardaki dövizin israf edilmesinin 

önlenmesi de sağlanmalıdır. Ancak, bunun kendi kendine olmasını beklemektense Devletin 

yönlendireceği bir biçimde kontrollü olarak yapılması ve bu alanda daha fazla milli kaynak 

israfı yapılmasının önüne geçilmesi gerekli olup bunun sağlanması için vergisel istisnaların 

yeniden düzenlenerek sorunlarının ortadan kaldırılması ve beraberinde de finansman 

kolaylıkları, istihdama dönük kolaylıklar, yatırıma dönük kolaylıklar gibi diğer teĢvik 

mekanizmalarının da acilen devreye girmesi gerekmektedir.  
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sayılı muktezası, http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065,  

(EriĢim; 09.09.2009). 

 

Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, (2005b): Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Katma Değer ve 

Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü 25.11.2005 tarih ve B.07.1.GĠB.0.53/5313-525/63088 

sayılı muktezası, http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065,  

(EriĢim; 09.09.2009). 

 

Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, (2006a): Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Mükellef Hizmetleri 

KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 25.05.2006 tarih ve 

B.07.1.GĠB.4.35.17.01/KDV:02-424/1478 sayılı muktezası, 

http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065, (EriĢim; 09.09.2009). 

 

Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, (2006b): Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Katma Değer Ve 

Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü’nün 22.08.2006 tarih ve B.07.1.GĠB.4.35.17.01/KDV:02-

615/2143  sayılı muktezası, http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065, 

(EriĢim; 09.09.2009). 

 

Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, (2006c): Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Katma Değer Ve 

Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü’nün 12.09.2006 tarih ve B.07.1.GĠB.0.53/5313-561/70659 

sayılı muktezası, http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065, (EriĢim; 

09.09.2009). 

 

Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, (2006d): Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Katma Değer ve 

Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü, 22.12.2006 tarih ve B.07.1.GĠB.4.35.17.01/KDV:02-

642/2929 sayılı muktezası, http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065, 

(EriĢim; 09.09.2009). 

 

Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, (2007a): Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Katma Değer Ve 

Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü’nün 16.01.2007 tarih ve B.07.1.GĠB.4.35.17.01/KDV:02-

269/69 sayılı muktezası, http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065, 

(EriĢim; 09.09.2009). 
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Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, (2007b): Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı'nın 21.03.2007 tarih 

ve B.07.GĠB.4.35.17.01/KDV;02-957/578 sayılı muktezası, 

http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065, (EriĢim; 09.09.2009). 

 

Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, (2007c): Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Katma Değer ve 

Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü 24.07.2007 tarih ve B.07.1.GĠB.0.01.54/5413-892/65571 

sayılı muktezası, http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065, (EriĢim; 

09.09.2009). 

 

Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı, (2008): Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Mükellef Hizmetleri 

KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 01.12.2008 tarih ve 

B.07.1.GĠB.4.35.17.01/KDV:02-1366/2826 sayılı muktezası, 

http://ozelge.izmirvdb.gov.tr/OzelgeList.aspx?LawCode=3065, (EriĢim; 09.09.2009). 

 

ÖZEN, N. (2006): Liman ve Hava Meydanlarının ĠnĢası, Yenilenmesi ve GeniĢletilmesi 

ĠĢlerinde Katma Değer Vergisi Ġstisnası Uygulamasında Son Durum, E-YaklaĢım Dergisi, 

Ocak/2006, Sayı;30, www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/index1.asp, (EriĢim; 09.09.2009). 

 

www.portofgulluk.com : Güllük Liman ĠĢletmeciliği (EriĢim:07.01.2010) 

 

www.sozlukturkce.com: Sözlük Türkçe (EriĢim:07.01.2010) 

 

ġimĢek, M, (2010): Maliye Bakanı Mehmet ġimĢek (Bakan SunuĢu), Maliye Bakanlığı Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı, 2009 Faaliyet Raporu, Ankara-2010,  

http://gib.gov.tr/index.php?id=428&tx_ttnews[tt_news] (EriĢim; 04.05.2010) 

 

http://tdkterim.gov.tr: Türk Dil Kurumu Sözlüğü (EriĢim:07.01.2010) 

 

http://tur.proz.com: PROZ Çeviri Hizmetleri (EriĢim:07.01.2010) 

 

UlaĢtırma ġurası (2009): Denizyolları Altyapı ÇalıĢtayı,  

www.ulastirmasurasi.org/tr/denizyollari_altyapi.html:  (EriĢim: 24.09.2009). 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (1961): www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 

07.10.2009). 

 

618 sayılı Limanlar Kanunu (1341):  

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.61Search: (EriĢim; 30.04.2010). 

 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982):  
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www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2709&MevzuatIliski=0&sourceXmlSear

ch=anayasa: (EriĢim; 30.04.2010). 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun (1984): www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 

07.10.2009). 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Gerekçesi (1984):  

www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/KDV/cilt_2_3065_sayili_kanun.pdf: 

(EriĢim; 15.01.2010). 

 

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında Kanun (1984):  

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3996&MevzuatIliski=0&smlSearch: 

(EriĢim; 07.10.2009). 

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu (1999):  

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch: 

(EriĢim; 30.04.2010).  

 

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun (1999):  

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch: 

(EriĢim; 30.04.2010). 

 

5035 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun (2003): 

www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanun (2004): www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 

07.10.2009). 

 

5762 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında Kanun ile Devlet Su ĠĢleri Umum Müdürlüğü TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında 

Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun (2008):  

www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27855.html: (EriĢim; 03.05.2010). 

 

5762 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında Kanun ile Devlet Su ĠĢleri Umum Müdürlüğü TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında 

Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Gerekçesi (2007): 04.12.2007 tarih ve 23’ncü 

dönem 2’nci Yasama Yılı 94 Sıra Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su ĠĢleri Umum Müdürlüğü 

TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0480.pdf: (EriĢim; 

03.05.2010).  

 

6237 sayılı Limanlar ĠnĢaatı Hakkındaki Kanun (1954):  

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKodMevzuatIliski=0&sourceXmlSearch: (EriĢim; 

03.05.2010). 

 

24.07.1996 tarih ve 96/8442 sayılı Ġstanbul Liman Tüzüğü (1996):  

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=2.5.968442&MevzuatIliski=0&sourceXmlSe

arch=liman: (EriĢim; 15.01.2010). 

 

2004/7765 sayılı Katma Değer Vergisinden Ġstisna Edilen Bası ĠĢlemlerle Ġlgili Asgari Tutarın 

Tespiti Hakkında BKK (2004/7765) (2004): www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 

07.10.2009). 

 

2004/8127 sayılı KDV'den Ġstisna Edilen Bazı ĠĢlemlerle Ġlgili Asgari Tutarın Ekli Kararda 

Belirtildiği ġekilde Tespiti Hakkında BKK (2004/8127) (2004): 

www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 

Tespitine ĠliĢkin Karar (2007): www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (1990): 03.08.1990 tarih ve 20594 sayılı 

Resmi Gazete, www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20364.html: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (1996): 28.08.1996 tarih, 22741 sayılı Resmi 

Gazete, www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21177.html: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

Balıkçı Barınakları Yönetmeliği (1996): 13.12.1996 tarih ve 22846 sayılı Resmi Gazete, 

www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20987.htm: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

Gümrük Yönetmeliği (2002): 31.05.2002 tarih ve Mükerrer 24771 sayılı Resmi Gazete, 

www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21088.html: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

Gemi ve Su Araçlarının ĠnĢası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara 

Dair Yönetmelik (2007): 23.08.2007 tarih ve 26622 sayılı Resmi Gazete, 

www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27609.html: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

1 seri no’lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği (1984): 30.11.1984 tarih ve 18591 

sayılı Resmi Gazete, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 
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15 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (1985): 21.07.1985 tarih 18818 sayılı Resmi 

Gazete, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

26 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (1987): 31.12.1987 tarih ve 19681 sayılı 

Resmi Gazete, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

48 seri no’lu KDV Genel Tebliği (1995): 13.07.1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazete, 

www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

84 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (2001): 23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı 

Resmi Gazete, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

87 seri no’lu KDV Genel Tebliği (2003): 18.06.2003 tarih ve 25142 sayılı Resmi Gazete, 

www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

88 seri no’lu KDV Genel Tebliği (2003): 01.09.2003 tarih ve 25216 sayılı Resmi Gazete, 

www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

91 seri no’lu KDV Genel Tebliği (2004): 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete, 

www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

93 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (2005): 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı 

Resmi Gazete, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

96 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (2005): 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı 

Resmi Gazete, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

97 seri no’lu KDV Genel Tebliği (2005): 31.12.2005 tarihli ve 26040 (4. Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazete, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

107 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (2008): 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı 

Resmi Gazete, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

113 seri no’lu KDV Genel Tebliği (2009): 05.12.2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazete, 

www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği (2007): 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı 

Resmi Gazete, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 
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2007/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin 

2006/3 Sayılı Tebliğ (2007): 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete, 

www.alomaliye.com/2007/yatirimlarda_devlet_2007.htm:(EriĢim; 07.10.2009). 

 

2008/1 Sayılı Gümrük MüsteĢarlığı Tasfiye ĠĢletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi 

Tebliği (2008): 04.02.2008 tarih ve 27131 sayılı Resmi Gazete,  

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090204-13.htm: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

2008/1 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine ĠliĢkin 

Tebliğ (Ġç Ticaret: 2008/1) (2008): 10.03.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete, 

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch: 

(EriĢim; 07.10.2009). 

 

9 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri (2004): 19/02/2004 tarih ve KDVK-9 / 2004-9 sayılı 

Katma Değer Vergisi Sirküleri, www.gib.gov.tr/index.php?id=1028: (EriĢim; 07.10.2009). 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Liman Hizmetleri Tarife Kitapçığı (2010): 

www.tcdd.gov.tr/Upload/Files/ContentFiles/2010/liman-bilgi/limanucret.pdf: 

(EriĢim; 28.04.2010) 

 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ., Liman Hizmetleri Tarife Kitapçığı (2010): 

www.tdi.com.tr/public_upload/documents/ist_liman_tarife_1216030299.pdf: 

(EriĢim:28.04.2010) 
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