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SĐRKÜLER        Đstanbul, 31.03.2010 
Sayı: 2010/40        Ref: 4/40 
 
 
Konu: 
SERBEST BÖLGELERDE ÜCRET GEL ĐR VERGĐSĐ ĐSTĐSNASINI DÜZENLEYEN 
(1) SERĐ NO.LI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBL ĐĞĐNDE YER 
ALAN B ĐR CÜMLE HAKKINDA DANI ŞTAY TARAFINDAN VER ĐLEN 
YÜRÜTMEY Đ DURDURMA KARARINA ĐSTĐNADEN (1) NO.LI SERBEST 
BÖLGELER KANUNU S ĐRKÜLER Đ YAYINLANMI ŞTIR  
 
Bilindiği üzere 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3. maddesinin (b) bendine 
göre; serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç eden 
mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. 
Bu oranı % 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil 
edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir. Uygulamaya ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.  
 
Gelir vergisi istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 12.03.2009 tarih ve 27167 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan (1) Seri No.lı 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel 
Tebliği ile açıklanmıştır. Bu tebliğin (5) no.lı  “Đstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi” başlıklı 
bölümü aşağıdaki gibidir: 

“ Đstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi  

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin imal ettikleri ve yurt dışına ihraç ettikleri 
ürün satış tutarlarının ürün toplam satış tutarlarına oranı, Kanunda öngörülen oranda 
gerçekleşmemesi halinde, yıl içinde vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilen 
gelir vergisi işverenden cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.  

Bu durumdaki mükellefler tarafından Ek: 1'de yer alan ve aylık muhtasar beyanname ekinde 
ilgili vergi dairesine verilerek vergi dairesince tecil edilen gelir vergisi tutarı, vergi cezası 
uygulanmadan 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan oranda gecikme zammıyla 
birlikte tahsil edilecektir.  

213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe gelir vergisi 
kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu 
olmayacaktır. Ancak, gecikme zammı ödemek durumunda kalmamak için mükelleflerin yıl 
içinde gelir vergisi kesintisini beyan ederek ödemeleri ve % 85 ihraç şartını 
gerçekleştirmeleri halinde, yıl sonunda istisnadan faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.” 
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Yukarıda yer alan tebliğin 5. bölümünde yazılı olan altı çizili cümle için Danıştay tarafından 
yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu karara ilişkin Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından 
yayınlanan sirkülerde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:   

“Danıştay Dördüncü Dairesi, 08.10.2009 tarihli ve Esas No:2009/5196 sayılı kararı ile söz 
konusu Genel Tebliğin "Đstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi" başlıklı 5 inci bölümünde yer 
alan ‘213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe gelir vergisi 
kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu 
olmayacaktır.' şeklindeki açıklaması için yürütmenin durdurulmasına karar vermiş olup, bu 
karar, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.12.2009 tarih ve YD Đtiraz No:2009/59 
sayılı kararı ile kesinleşmiştir. 

Buna göre, esasa ilişkin hüküm verilinceye kadar, anılan düzenlemeye ilişkin olarak 
uygulamada, yukarıda açıklanan yürütmenin durdurulması kararı dikkate alınarak işlem 
yapılması gerekmektedir.” 

       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
(1) No.lı Serbest Bölgeler Kanun Sirküleri  
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SERBEST BÖLGELER KANUNU SĐRKÜLERĐ 1 
 

Tarih 24/03/2010 

Sayı 3218 SBK-1 /2010-1 / Ücretler 

Kapsam  
   

T.C. 
MALĐYE BAKANLIĞI 

Gelir Đdaresi Başkanlığı 

Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 1  

 Konusu : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Gelir Vergisi 
Stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin Danıştay Kararı 

Tarihi : 24/03/2010 
Sayısı : 3218 SBK-1     /2010-1     / Ücretler 
Đlgili olduğu maddeler : Serbest Bölgeler Kanunu Geçici Madde 3 
Đlgili olduğu kazanç türleri : Ücretler 

1. Giriş 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici üçüncü maddesi uyarınca, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin 

ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin açıklamalar 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 1 Seri No'lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılmış olup, Danıştay tarafından bu Tebliğin 

uygulanması konusunda verilen karara ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

2. Konu Đle Đlgili Mevzuat ve Yargı Kararları 

Söz konusu Tebliğin, "3.4. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tecil-Terkin Uygulaması" başlıklı bölümünde; "Đstisna 
kapsamında değerlendirilen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi, muhtasar beyannameyle genel hükümlere uygun 
olarak beyan edilecektir. 

3218 sayılı Kanun kapsamında istisna edilecek tutar, Ek:1'de yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına Đlişkin Bildirim"in 
"Đstisna edilecek tutara ilişkin bilgiler" Tablosunun (g) sütununda gösterilecektir. Bu sütunda yer alan tutar, Muhtasar 
Beyannamenin "TABLO-2 Tahakkuka Esas Đcmal Cetveli" bölümünün "3/b- Tecil Edilecek Tutar" satırına aktarılacak ve vergi 
dairesince bu tutarlar tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilecektir. 

Đstisna uygulamasından yararlanan mükelleflerin yurt dışı ihracat tutarının toplam satış tutarına oranı, %85 veya üzerinde 
gerçekleştiğinin YMM faaliyet raporu ile tespit edilmesi halinde, vergi dairesince tecil edilen vergi terkin edilecektir. 

Öte yandan, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde çalıştırılan ve yıl içinde gelir vergisi tevkifatı yapılmış 
olan işçi ücretleri de, işverenin yıl sonu itibarıyla ürettikleri ürünlerin %85'ini yurt dışına ihraç etme şartını gerçekleştirmesi 
halinde, gelir vergisi istisnasından yararlanılabilecektir. 

Bu işverenler, Ek:2'de yer alan Bildirimi, Aralık ayına ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde ilgili vergi dairesine 
vereceklerdir.  Bunun üzerine, yıl içinde verilen muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan ve ödenen ücretlere ilişkin 
gelir vergisi tevkifat tutarları, bu Tebliğle belirlenen koşullarla ilgili vergi dairesi tarafından 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 
düzeltme işlemi yapılarak mükellefe red ve iade edilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir. 
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Aynı Tebliğin "Đstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi" başlıklı 5 inci bölümünde ise, "Serbest bölgede faaliyette bulunan 
mükelleflerin imal ettikleri ve yurt dışına ihraç ettikleri ürün satış tutarlarının ürün toplam satış tutarlarına oranı, Kanunda 
öngörülen oranda gerçekleşmemesi halinde, yıl içinde vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi 
işverenden cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir. 

Bu durumdaki mükellefler tarafından Ek:1'de yer alan ve aylık muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilerek 
vergi dairesince tecil edilen gelir vergisi tutarı, vergi cezası uygulanmadan 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan 
oranda gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir. 

213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi 
durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu olmayacaktır..." açıklamasına yer verilmiştir. 

Anılan Genel Tebliğin bazı bölümlerinde yer alan çeşitli ibareler ve örneklerin iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin 

durdurulması talebiyle açılan dava sonucu, konu ile ilgili olarak Danıştay Dördüncü Dairesi, 08.10.2009 tarihli ve Esas 

No:2009/5196 sayılı kararı ile söz konusu Genel Tebliğin "Đstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi" başlıklı 5 inci bölümünde yer 

alan ‘213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe gelir vergisi kesintisinin red ve 
iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu olmayacaktır.' şeklindeki açıklaması için 

yürütmenin durdurulmasına karar vermiş olup, bu karar Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.12.2009 tarih ve YD 
Đtiraz No:2009/59 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. 

Buna göre, esasa ilişkin hüküm verilinceye kadar, anılan düzenlemeye ilişkin olarak uygulamada, yukarıda açıklanan 
yürütmenin durdurulması kararı dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir. 

Duyurulur. 

Mehmet KĐLCĐ 

Gelir Đdaresi Başkanı 
 


