
 

GEÇİCİ MADDE 32 

 

 

MADDE METNİ   :  

 

 

“Geçici Madde 32 (6487 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle eklenen geçici madde Yürürlük; 11.06.2013) 

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, 

istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici 

parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları 

arasında yapılacak devir ve teslimleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.  

 

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle 

hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

 

 
MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR : 

 
Maliye İdaresi yukarıdaki yetkisini kullanarak madde hakkında KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/G-6 no.lu 
bölümünde şu açıklamaları yapmıştır.  
 

6. Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri  
 

“3065 sayılı Kanunun geçici 32 inci maddesinde;  

 

“Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, 

istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya 

bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı 

kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden 

müstesnadır.  

 

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle 

hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, 

istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”  

 

hükmü yer almaktadır.  

 

İstisna uygulaması, 31/12/2023 tarihine kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 

belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, 

tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve 

durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının devir ve 

teslimlerini kapsamakta olup, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlere 

ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmaları mümkündür.” 
 

 
 


