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            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizce, uluslararası 

taşımacılık yapan yerli ve yabancı hava yolu araçlarına kumanya teslimi 

yapıldığı, bununla beraber bazı havayollarının yurt dışına sefer yapan uçaklarına 

kumanya teslim etmek yerine talepleri üzerine yolculara uçak içinde belirli bir 

bedel karşılığında yiyecek ve içeceklerin  doğrudan satışını gerçekleştirmenizin 

istenildiği, satışlar için yeni nesil yazarkasa-pos cihazı kullanılacağı, irsaliye ile 

yüklenen yiyecek ve içeceklerin ertesi gün Kumanya ve Yakıt Teslim Listesi ile 

gümrük defterine işletileceği, yazarkasa  cihazından alınacak Z Raporu ile de 

teslimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 7 (yedi) iş günü içinde gümrük 

beyannamesiyle tamamlayıcı beyanda bulunulmak suretiyle ihracatın tevsik 

edileceği belirtilerek, yurt dışına sefer yapan uçak içinde yolculara yapılacak 

satışların irsaliye, Kumanya ve Yakıt Teslim Listesi, Z raporu ve tamamlayıcı 

gümrük beyannamesi ile ihracatın tevsiki hakkında Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

             3065 sayılı KDV Kanununun; 

             - 1/1 maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest 

meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 

              - 4/1 maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal 

ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, 

meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, 

hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, 

şekillerde gerçekleşebileceği, 

             - 6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye'de yapılmasının 

veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasının işlemin Türkiye'de yapılmasını 

ifade ettiği,            hükme bağlanmıştır. 
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             KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.1.1) bölümünde, 

                      Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak deniz ve hava taşıma 

araçlarına yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki 

teslimler aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vergiden istisnadır: 

a) Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere 

ve uçaklara yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme 

şeklindeki teslimler ihracat teslimi kapsamında KDV'den istisnadır. 

            b) Uluslararası taşımacılık yapan yerli gemi ve uçaklar ise "yurtiçinde 

bulunan bir firmanın yurtdışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren 

şubesi" niteliği taşıdığından bu araçlara yapılan söz konusu teslimler ihracat 

istisnası kapsamına girer. 

             c) Yukarıda açıklanan ve istisna kapsamına giren teslimlere ilişkin işlem 

veya ödemelerin acenteler tarafından yapılması istisnanın uygulanmasına engel 

değildir. 

             ç) Söz konusu teslimlerin ihracat istisnası kapsamında 

değerlendirilebilmesi için gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi 

gerektiği tabiidir.    açıklamalarına yer verilmiştir. 

             Buna göre, havayolu şirketlerinin yurt dışına sefer yapan uçaklarına 

kumanya teslimi Tebliğin (II/A-1.1.1) bölümündeki şartları sağlaması kaydıyla 

KDV den istisna olacaktır. Ancak şirketinizin kumanyaları havayolu 

şirketlerinin yurt dışına sefer yapan uçaklarına teslim etmeksizin uçak içinde 

yolcuya doğrudan sunması hizmet mahiyetinde olup, Türkiye'de verilmemesi 

halinde bu hizmet KDV nin konusuna girmemektedir. Bu nedenle, KDV nin 

konusuna girmeyen söz konusu hizmetin Kanunun 11/1-a maddesindeki hizmet 

ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.  

             Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 . 

 

 

 
 


