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                İZMİR      
                                 12.03.2017 
 
Sayı:  YMM.03.2017-24         
Konu:   Serbest Bölgeler Kanunda değişiklikler yapılmıştır. 

 
 
 Muhasebe Müdürlüğüne, 

 
 
 24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 6772 sayılı 
Kanunla, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Emlak Vergisi Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmıştır. 
 

Yapılan değişikliler ile Serbest Bölgeler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 6772 sayılı kanun 
ekte yer almaktadır.  
 

Vergi ile ilgili düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 
 
 - Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinde  yapılan değişiklikle, 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 ve kurumlar vergisinden istisna 

edilmiştir. 
 

- Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6’ıncı maddesinde yapılan değişiklikle  imalatçı olmayan 
serbest bölge firmalarının ve işleticilerinin vergi ve diğer teşviklerden yararlanabilmesi 
sağlanmıştır. 

Kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, 
yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden 
yararlandırılacaktır.  

- Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinde  yapılan  bir diğer değişiklikle, serbest 
bölgelerdeki ücret istisnasında asgari geçim indirimi(AGİ) uygulaması belirtilmiştir. Buna göre, 
serbest 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. 
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Değişiklik öncesi de“1 Seri No'lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği” AGİ çalışana 
ödenmesi yapılmakta ve verilen muhtasar beyannamede düşüldükten sonra kalan kısım tecil terkin 
yapılmaktaydı.  Yapılan değişiklik ile tebliğdeki düzenleme yasa metnine işlenmiştir. 

İşletme sözleşmelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı konusunda düzenleme 
yapmak üzere Ekonomi Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yapılan değişiklikle, Serbest bölgelerdeki 
binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici 
muafiyetten faydalandırılacaktır. 

Saygılarımızla. 

Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 


