
  

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 28.02.2017 

Sayı: 2017/042        Ref: 4/042 
 

 

Konu: 

SERBEST BÖLGELER KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR  

 

24.02.2017 tarih ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6772 sayılı Kanun ile 3218 

sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda bu 

değişikliklerden vergi uygulamaları başta olmak üzere önem arz eden hususlar kısaca 

açıklanacaktır.  

 

1. Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamındaki Vergi Teşvikleri İle Bakanlar Kurulu’nca Ve 

Diğer İlgili Mevzuat Uyarınca Belirlenen Vergi Ve Vergi Dışı Teşviklerin 

Uygulanmasına Dair Açıklama 

 

3218 sayılı Kanunun “Muafiyet ve teşvikler” başlıklı 6. maddesine eklenen fıkra ile,  

 

 Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan 

kullanıcılar ve işleticilerin, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılacağı,  

 

 Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmayan 

kullanıcıların, yatırım ve işletme safhalarında kanun kapsamında yararlanılmayan 

vergi ve vergi dışı teşviklerden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

yararlandırılacağı, 

 

hükme bağlanmıştır.  

 

2. Serbest Bölgelere Yurt Dışından Mal Getirilmesi Ve Bölgelerden Ülke İçine Mal 

Çıkarılması Halinde Ücret Uygulamasına Dair Düzenlemeler Yapılmıştır 

 

3218 sayılı Kanun’un “Serbest bölgelerin gelir ve harcamaları” ile ilgili 7. maddesine göre, 

yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye'ye 

çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında ücret ödenmektedir.  

 

Söz konusu maddeye eklenen bir fıkra ile, Bakanlar Kurulu’na stratejik, büyük ölçekli veya 

öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine 

karar verilen yatırımlara yönelik olarak yukarıdaki oranları bölge, sektör, faaliyet alanı veya 

yatırım türü itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, farklılaştırmaya veya kanuni seviyesine kadar 

artırmaya yetki verilmiştir.  

 

Ayrıca, ücrete tabi olarak yurt dışından getirilen mallar ile imalatçı kullanıcılar tarafından 

üretilen malların, bölge içinde satılması ve sonrasında Türkiye’ye çıkarılması hallerinde de 

yukarıdaki oranlar dahilinde ücret alınacağı hükme bağlanmıştır.   

 

 



 

 

 

3. Bölgelerdeki Bazı Mal Hareketlerinin Basitleştirilmiş Usule Tabi Olması Hakkında 

Düzenleme Yapılmıştır 

 

3218 sayılı Kanunun 8. maddesine göre, 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. Bedeli 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk Lirasını 

geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. 

 

Söz konusu maddede yapılan düzenleme ile, serbest bölgelerde faaliyette bulunan 

işletmelerde yatırım amaçlı olarak kullanılan makine ve ekipmanın bakım onarım 

ihtiyaçlarının Türkiye’nin diğer yerlerinde karşılanması, bölge faaliyetleri sonucu ortaya 

çıkan atık ve hurdaların Türkiye’ye çıkarılması, Türkiye’nin diğer yerlerinde yapılacak film 

çekim faaliyetlerinde kullanılacak araç-gereç ve ekipmanın bölgeden geçici çıkışı ve benzeri 

özellik arz eden durumlarda vergi mükellefiyetine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, iş 

ve işlemlerin basitleştirilmesine ilişkin usul ve esasların Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’nca müştereken belirleneceği hükmü getirilmiştir.  

 

4. Yurt Dışında Serbest Bölgeler Kurulması 

 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenen “Yurt dışında bölgeler kurulması” başlıklı ek 

madde ile yapılan düzenlemeye göre, 03.06.2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesinde yer alan 

serbest bölgeler, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerin yurt dışında 

kurulacağı ülkeleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır  

 

Bu bölgelerin, Türkiye’de yerleşik bir şirket eliyle kurulmasına ve işletilmesine Bakanlar 

Kurulu’nca izin verilebilecektir.  

 

Yukarıda belirtilen bölgelerin kurulmasına, işletilmesine ve tasfiyesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.  

 

Yurt dışında kurulan bölgelere Türkiye’de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik 

devlet yardımlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.  

 

5. Serbest Bölgelerde Bakım, Onarım, Montaj, Demontaj, Elleçleme, Ayrıştırma, 

Ambalajlama, Etiketleme, Test Etme, Depolama Hizmetlerinden Elde Edilecek 

Kazançlara Gelir Veya Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilecektir 

 

Kanunun geçici 3. maddesine yapılan ilave düzenleme ile, serbest bölgelerde, bakım, onarım, 

montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama 

hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan 

kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz 

konusu hizmetlere konu olan malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde 

girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri 

kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.  

 

 



 

 

 

6. Serbest Bölgelerde Ücret Gelir Vergisi İstisnasının Muhtasar Beyanname Üzerinde 

Tecil – Terkin Şeklinde Uygulanması Yasal Olarak Da Düzenlenmiştir 

 

Geçici 3. maddenin 2. fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Bu 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. 

Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB 

bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç 

eden mükelleflerin istihdam ettikleri 

personele ödedikleri ücretler üzerinden 

asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra 

hesaplanan gelir vergisi, verilecek 

muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk 

eden vergiden indirilmek suretiyle terkin 

edilir. Bu oranı %50’ye kadar indirmeye ve 

kanuni seviyesine kadar yükseltmeye 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar 

Kurulu bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli 

veya öncelikli yatırımlar ile konusu, 

sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında 

desteklenmesine karar verilen yatırımlara 

yönelik olarak, bölge, sektör ya da faaliyet 

alanı itibarıyla farklılaştırarak veya 

kademelendirerek kullanabilir. Yıllık satış 

tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden 

zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız 

olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil 

edilir.” 

  

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden 

mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden istisna olması 

düzenlemesi 1.1.2009 tarihinde yürürlüğe girmişti. Bununla birlikte Maliye Bakanlığı 

12.3.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Seri No.lı 3218 Sayılı Serbest Bölgeler 

Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu istisna uygulamasını muhtasar beyanname üzerinde tecil 

– terkin şeklinde uygulatmaya başlatmıştı.  

 

İlgili maddede yapılan değişiklik ile tecil – terkin uygulaması yasal bir zemin bulmuştur.  

 

Ayrıca Bakanlar Kurulu, % 85’lik oranı, stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile 

konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara 

yönelik olarak, bölge, sektör ya da faaliyet alanı itibarıyla farklılaştırarak veya 

kademelendirerek kullandırabilmeye yetkili kılınmıştır.  

 

 

 

 



 

 

 

7. Serbest Bölgelerde İnşa Edilen Binalara Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Getirilmiştir 

 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde yapılan düzenleme sonucu, serbest bölgelerdeki 

binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici 

muafiyetten faydalandırılacaktır.  

 

8. Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) Kurulması, TTG’nun İhracat İşlemleri 

Üzerinden FOB Bedelinin Onbinde Üçüne Kadar Hesaplanacak Katkı Paylarından 

Gelir Elde Etmesi, İhracatçı Birlikleri Nezdindeki Mevcut Tanıtım Gruplarının 

Tasfiyesi İle Gelirleri Ve Diğer Hak Ve Kıymetlerinin Türkiye Tanıtım Grubuna Devri 
 

6772 sayılı Kanunun 11. maddesi ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 

Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 18. maddesine aşağıdaki düzenleme 

eklenmiştir: 

 

“İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen 

TİM nezdinde oluşturulan Türkiye Tanıtım Grubunun gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden 

FOB bedelin onbinde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından 

oluşur. Türkiye Tanıtım Grubunun oluşumu, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları 

yönetmelikle belirlenir.” 

 

6772 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 5910 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İhracatçı Birlikleri nezdinde 

faaliyet göstermekte olan tanıtım gruplarının tasfiyesi ile gelirleri ve diğer hak ve 

kıymetlerinin Türkiye Tanıtım Grubuna devrine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK: 

6772 sayılı Kanun 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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