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Konu: Serbest Bölgede Uygulanmakta Olan Ücretlerdeki Vergi İstisnasının  

            Uzatılması 

 

 

 

Bilindiği üzere; 06.02.2004 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 5084 sayılı Kanunun 

iki maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda vergi teşviklerine ilişkin 

sınırlandırıcı düzenlemeler yapılmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 2004/40 sayılı 

Alfa Genelgemizde ve 2004/96 sayılı Alfa Genelgemizde yer almıştı. 

 

Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

uyarınca, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette 

bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre 

ile sınırlı olmak üzere, bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde 

ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olmaya devam 

etmektedir. Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin ise bu 

bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye’nin 

Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin 

sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.  

Öte yandan, Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi hükmüne göre, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) faaliyet ruhsatı 

almış mükelleflerin serbest bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri 

ücretler, 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesna tutulmuştu.  

Bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin 06.02.2004 tarihine kadar alınmış faaliyet 

ruhsatlarında belirtilen süre;  

- 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa ücretlilere ilişkin söz 

konusu istisna faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin bitiş tarihine kadar,  

- 31.12.2008 tarihinden daha sonraki bir tarihte sona eriyorsa söz konusu istisna 

31.12.2008 tarihine kadar,  
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uygulanmıştı.  

25 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5810 sayılı “Serbest Bölgeler 

Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bu 

sürenin uzatılmasına imkan tanınmıştır. Anılan Kanunun 1 Ocak 2009 tarihinden 

itibaren yürürlüğe giren 7. maddesi ile Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3. 

maddesinde değişiklik yapılmış olup, anılan değişiklik uyarınca; serbest bölgelerde 

üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin 

istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler Avrupa Birliğine tam üyeliğin 

gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir 

vergisinden müstesna olacaktır. 

 

  

 

 

     Saygılarımızla, 
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