
Serbest Bölgelere Yapılan Taşımacılıkta KDV Sorunu 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun(KDVK) 1. Maddesi hükmüne göre; 

“Türkiye'de yapılan”  

1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve 

hizmetler, 

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 

katma değer vergisine tabidir. Anılan Kanunun 4. maddesinde “Hizmet”; teslim ve teslim 

sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmıştır.  

Kanunun 6.maddesinde İşlemlerin “Türkiye'de yapılması”nın; 

a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, 

b)  Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını  

ifade ettiği açıklanmıştır. 

Taşımacılık işlemleri de hizmet olup, bu taşımacılık işlemleri Türkiye’de yapıldığı 

takdirde katma değer vergisine tabi olacaktır. KDV Uygulama Genel Tebliğinde de 

açıklandığı üzere; Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma 

işlerinde, hizmetin (taşıma işinin) iç parkura isabet eden kısmı Türkiye'de yapılmış sayılır ve 

uluslararası taşıma işlerinin sadece iç parkura isabet eden kısmı vergilendirilir. Uluslararası 

taşıma işlerinin iç parkur dışına isabet eden kısmı ise verginin konusuna girmez. İç parkur, 

Türkiye'nin siyasi sınırları içindeki alandır. Ancak, KDVK’nun 14. maddesi ve bu madde 

hükmünde verilen yetkiyle Bakanlar Kurulunun belirlediği Karar gereğince, transit ve Türkiye 

ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu 

taşıma işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. İstisna kapsamına;  

- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, 

- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren, 

- Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren, 

taşıma işleri girmektedir. İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir 

kısmının başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya karşı 

muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili 

nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden, her iki faaliyet 

için de vergi hesaplanmaz. 

“Serbest bölgeler” ise 3218 sayılı Kanunda tanımlanmış olup, Türkiye Gümrük Bölgesinin 

parçaları olmakla beraber; yer ve sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenmiş, serbest dolaşımda 

olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma 

sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da 

tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve 



kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu 

kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal 

olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir. Bu bölgelerde gümrük ve 

kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Serbest bölge ile Türkiye'nin 

diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer 

ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. 

Serbest Bölgelerle ilgili vergi düzenlemelerinde zaman içinde birçok değişiklik yapılmış olup, 

bu kapsamda KDV Kanununda da değişiklikler olmuştur. Mevcut düzenlemelere göre; 

KDVK’nun 16/1-c maddesi hükmü uyarınca, Gümrük Kanunundaki serbest bölge 

hükümlerinin uygulandığı mallar katma değer vergisinden istisnadır. KDVK’nun 17/4-ı 

maddesi hükmü uyarınca serbest bölgelerde verilen hizmetler de katma değer vergisinden 

istisnadır. Anılan madde hükmüne 6761 sayılı Kanunla, 24.11.2016 tarihinden itibaren 

“serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” ibaresi de 

eklenmiş ve konuya ilişkin açıklamalar 15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 

KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğde yapılmıştır. 

Anılan Kanun değişikliği ile ilgili gerekçelerde; “ülkemizden serbest bölgelere yapılan veya 

serbest bölgelerden ihraç amaçlı olarak yurt içine yapılan yük taşıma işlerinin katma değer 

vergisinden kısmi olarak istisna tutulmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme ile 

ihracata yönelik taşıma işlerinde katma değer vergisi istisnasına sahip olan yurtiçindeki 

ihracatçılara göre dezavantajlı durumda bulunan serbest bölge kullanıcılarının durumlarının 

iyileştirilmesi hedeflenmektedir.” denilmiştir. 

Yukarıda yer verilen gerekçeden; 

1- Ülkemizden serbest bölgelere yapılan taşıma işlerinin, 

veya 

2- Serbest bölgeden ihraç amaçlı olarak yurt içine yapılan yük taşıma işlerinin  

katma değer vergisinden kısmi olarak istisna tutulmak istendiği anlaşılmaktadır.  

11 Seri Nolu Tebliğde de belirtildiği gibi, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış 

kapısına ihraç malının taşınması işi KDV'den istisnadır. Serbest bölgeden yurtiçine yapılacak 

taşıma işleri ise, bu taşıma ihraç amacıyla yapılmıyorsa, başka bir deyişle, yurt içine satış 

yapılmış malların taşınması ise KDV'ye tabi olacaktır. Keza, anılan Tebliğde, “Serbest 

bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, 

serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında 

değerlendirilecektir” açıklaması yapılmıştır. 

Serbest bölgelere yapılan taşıma işlemlerine ilişkin yasal düzenlemeler bu şekilde olmasına 

rağmen, yurt dışından satın alınıp serbest bölgeye taşınan malların önce bir limana gelmesi, 

sonrasında ise limandan serbest bölgeye taşıttırılmasına ilişkin taşımacılık işinin katma değer 

vergisine tabi olup olmadığı veya Kanunun 17/4-ı bendindeki bu istisna kapsamında olup 

olmadığı konusunda tereddütler bulunmakta ve özelge bazında verilen görüşler nedeniyle 

farklı uygulamalara rastlanılmaktadır. Örneğin, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığınca 



17.08.2017 tarih ve 84974990-130(17-2017/17-H)-301067  sayılı Özelgede; “… yurt dışından 

deniz yoluyla limanlara gelen ithal malların limanlardan serbest bölgelere gümrük 

mevzuatına göre transit rejime tabi tutularak karayoluyla taşınması hizmeti ihraç amaçlı yük 

taşıma işi olmadığından, KDV’den istisna tutulmayacaktır” denilmiştir. Söz konusu özelgede 

yurtiçinden serbest bölgelere yapılacak taşıma işlemlerinin de ihraç amaçlı olması gerektiği 

yorumu yapılmıştır. Halbuki kanımızca, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi yasa ile 

ilgili gerekçede ve Tebliğde de yer aldığı üzere, Ülkemizden serbest bölgelere yapılan taşıma 

işlerinin KDV’den istisna tutulması için ihraç amacı aranmamaktadır. İhraç amacı, sadece, 

serbest bölgelerden yurt içine yapılan taşıma işlemlerinde aranmaktadır. Kanun maddesinde  

yer alan “serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” 

ifadesini; 

- serbest bölgelere taşıma işleri 

- bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri 

olarak anlamak gerekir. 

Keza, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 30. maddesinde açıkça belirtildiği gibi, 

Türkiye'den Bölgeye sevk edilen mallar, dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre 

ihraç edilmiş sayılır. Serbest Bölgeler, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe 

kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin 

uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır. KDVK’nun 11. Maddesi 

uyarınca, “ihracat teslimleri” ve “bu teslimlere ilişkin hizmetler” katma değer vergisinden 

istisna olup, anılan Kanunun 12.maddesine göre, teslim bir serbest bölgedeki alıcıya yapılır ve 

teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir serbest bölgeye vasıl 

olursa bu teslim ihracat teslimi sayılmaktadır. Esasen, yukarıda açıklanan bu madde 

hükümleri uyarınca, serbest bölgeye gönderilen ve ihracat sayılan mal teslimlerine ilişkin 

olarak verilen taşımacılık hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olması gerekir. Ancak 

bugüne kadarki (6761 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe kadarki) uygulamada bu hüküm Mali 

İdarece dikkate alınmamış ve anılan taşıma hizmetlerinin kdv’ye tabi olduğu görüşü 

doğrultusunda hareket edilmiştir.  

Özelgeye konu olan” yurt dışından deniz yoluyla limanlara gelen ithal malların limanlardan 

serbest bölgelere gümrük mevzuatına göre transit rejime tabi tutularak karayoluyla taşınması 

hizmeti”nin kdv’ye tabi olduğu açıklamasının gerekçesi ihraç amacıyla açıklanamaz. Olsa 

olsa bu taşımacılık işleminin, ülkemizden serbest bölgeye yapılan bir taşımacılık değil, 

KDVK’nun 14.maddesinde belirtilen taşımacılık istisnası kapsamında, “Yabancı bir ülkede 

başlayıp Türkiye'de sona eren taşımacılık” olarak değerlendirilmesi ve anılan istisnadan 

yararlanılamayacağı için bu işlemin kdv’ye tabi olması gerektiği olabilir. Taşımacılık istisnası 

konusuna ve anılan istisna kapsamında da değerlendirildiğinde bu taşımacılık işleminin katma 

değer vergine tabi olmaması gerektiğine ilişkin görüşlerimize ise, önümüzdeki haftaki 

yazımızda yer verilecektir.  

 


