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SİRKÜLER  
(2021/17) 

 
 

Konu: Serbest Bölgelerde Ücretlere İlişkin Fob Bedelinin En Az %85’i Olarak 
Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranı, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanacaktır.  

   
 

 

ÖZET 
 

3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile serbest bölgelerde ürettikleri ürünleri yurt 
dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden 
asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisini, verecekleri 
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin 
etmelerine ilişkin en az FOB bedeli ihraç oranı 2020 yılı için %85’ten %80’e düşürüldü. 

  
 

3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3. 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında FOB bedelinin en az %85'i olarak belirlenmiş 
olan yurt dışına ihraç oranının, 2020 yılı için %80 olarak uygulanması yönünde düzenleme yapıldı. 

 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3’üncü maddesi, 2020 yılı aşağıdaki gibi 
olmuştur. 

 

Düzenlemenin Diğer Yıllar İçin Geçerli Hali DÜZENLEMENİN 2020 YILI İÇİN GEÇERLİ HALİ 

Geçici Madde 3 – (Ek: 29/1/2004–5084/9 md.) 
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu 
Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette 
bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; 
 
a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet 
ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere 
gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. 
Bu istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi 
kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur. 
 
b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele 
ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir 
vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında 
belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir 
tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta 
yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır. 

Geçici Madde 3 – (Ek: 29/1/2004–5084/9 md.) 
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu 
Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette 
bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; 
 
a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet 
ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere 
gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu 
istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi 
kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur. 
 
b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personel 
ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir 
vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında 
belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki 
bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında 
ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır. 



c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile 
ilgili olarak yaptıkları işlemler 31.12.2008 tarihine 
kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
 
(Değişik ikinci fıkra: 12/11/2008-5810/7 md.) 
 Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi 
içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; 
 
a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan 
mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin 
satışından elde ettikleri kazançları 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 malların serbest bölgelerden 
Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın 
yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu 
hizmetlerden elde ettikleri kazançları gelir veya 
kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi 
ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci 
ve 30'uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata 
etkisi yoktur.  
 
b) (Değişik: 9/2/2017-6772/7 md.) 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 Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. Cumhurbaşkanı 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. 
 
 
c) Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili 
olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga 
vergisi ve harçlardan müstesnadır. 
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile 
ilgili olarak yaptıkları işlemler 31.12.2008 tarihine 
kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
 
(Değişik ikinci fıkra: 12/11/2008-5810/7 md.) 
Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi 
içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; 
 
a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan 
mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin 
satışından elde ettikleri kazançları 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 malların serbest 
bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi 
olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla 
bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları gelir veya 
kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin 
(b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca 
yapılacak tevkifata etkisi yoktur. 
 
b) (Değişik: 9/2/2017-6772/7 md.) Bu bölgelerde 
üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %80’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 Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. Cumhurbaşkanı 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. 
 
c) Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili 
olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar 
damga vergisi ve harçlardan müstesnadır. 
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
 

 
3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
 
 

Bilgilerinize sunarız.  
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