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ÖZ 

 

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilebilmesi maksadıyla gerçekleştirilen 

yasal destek çalışmaları düşünüldüğünde; tüm bu çalışmaların başlangıcı “4691 Sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun yayımlanması ve bu kanunun getirdiği 

istisna ve destek unsurlarınun uygulanması” başlangıç aşaması olarak kabul 

edilmektedir. Başlangıç aşamasından sonra Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilebilmesi 

maksadıyla “Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan 

değişikliklerle birlikte uygulanmaya başlayan Ar-Ge indiriminin kabulü” yasal destek 

çalışmalarının ikinci aşaması olarak görülmektedir. Şu anda içinde bulunduğumuz 

aşama  ise “5746 Sayılı Ar-Ge Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya 

başlayan istisna ve destek unsurlarının uygulandığı” üçüncü aşama olarak nitelendirilir. 

Bu çalışmanın amacı, yukarıda saydığım üç aşamadan hemen önce uygulanmaya 

başlayan, hem Serbest Bölgelere hem de Teknoloji Geliştirme Bölgelerine özgü bazı 

istisna ve desteklerin; bölgeye yatırım yapan girişimcilere aynı anda uygulanabildiği, 

Teknoloji Serbest Bölgesi olarak tanımlanan ve mali mevzuatta yalnızca bir bölgeye 

özgü istisna, muafiyet ve desteklerin açıklanması ve genel olarak değerlendirilmesi 

oluşturmaktadır. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Given the legal support work carried out in order to improve Research and 

Development (R&D) activities in Turkey, the start of these studies are regarded as the 

publication of "Technology Development Zones Law No. 4691 and the implementation 

of the exemeption and incentive element. After the initiation stage, in order to improve 

R & D activities "The acceptance of R&D credit which has been implemented with the 

amendments made to the Income Tax Law and Corporation Tax Law” is regarded as the 

second phase of legal support work. The current phase we are in now can be regarded as 

the third phase in which exemptions and incentive elements are implemented with the 

enactment of Law No. 5746- Resarch and Development Law. 

The purpose of this study is to explain and evaluate certain exemptions and 

incentives, started to be implemented immediately before the three stages I listed above, 

specific to both Free Zones and Technology Development Zones as well as any 

exemptions and incentives, applicable to entrepreneurs investing in the zone 

simultaneously, only specific to one zone in the financial legislation being defined as the 

Technology Free Zone. 
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ÖNSÖZ 

 

 

Ülkemiz açısından çok önemli bir konu olan Ar-Ge faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı Teknoloji Serbest Bölgesinde, hem Serbest Bölgelere hem 

de Teknoloji Geliştirme bölgelerine özgü istisna, muafiyet ve desteklerin aynı anda 

uygulanabildiğini gözlemlediğim ilk andan itibaren, bu konu ile ilgili detaylı bir çalışma 

yapma fikri bana çok ilgi çekici gelmişti.  

Konuyla ilgili olarak çalışmalara başladığım andan itibaren, bu işin hiçte kolay 

olmadığını algılamam, göründüğünden daha karmaşık bir yapıda olduğunu tecrübe 

etmem ve bu konuyla ilgili kaynak sayısının oldukça sınırlı olması, birçok zorlukla 

karşılaşmama neden oldu. Ancak, bu çalışmanın ortaya çıkması aşamasında; çalışma 

arkadaşlarım, ailem ve kıymetli hocalarımdan aldığım destek ve yardım, çalışma süresi 

boyunca beni motive etmiştir. Bu çalışmanın, konuya ilgi duyan herkes için faydalı bir 

kaynak olmasını dilerim. 

Bu tezi hazırlamam için benden desteklerini esirgemeyen, başta eşim Çağla Aktaş 

olmak üzere aileme, çalıştığım şirketimdeki mesai arkadaşlarıma ve Reha Haymanalı’ya, 

benden yardımlarını esirgemeyen TEKSEB-DER’deki yönetici arkadaşlarım Hakan 

Gümüş ve Uğur Duran’a, bu tezin hazırlanmasında değerli desteklerini gördüğüm 

kıymetli hocam Yard.Doç.Dr. İrfan BARLASS’a şükranlarımı sunarım. 
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GİRİŞ 

 

 “İçinde yaşadığımız yeniçağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin 

başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunmaktadır. Günümüzde 

zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları; arazi, bedensel emek, imalat 

aletleri ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır" şeklinde içinde 

yaşadığımız dönemi ve güncel gelişmeleri tanımlayan Thomas Stewart; maddi 

sermayeye dayalı sanayi toplumunun yerini, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda 

ortaya çıkan bilgi ve insanı temel alan bilgi toplumuna devrettiğini ifade etmiştir
1
.  

Bunun yanında, 1980’li yıllardan itibaren dünyanın giderek hızlanan küreselleşme 

sürecine girmesiyle birlikte, uzun dönemli sürdürülebilir büyümeyi destekleyen temel 

etken, ülkelerin rekabet gücü olmuştur. Uluslararası rekabet üstünlüğü sağlayan 

altyapının oluşturulması, yenilik ve teknolojik değişimlerin gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

Yeni teknololojileri geliştiren ve üretim süreçlerinde kullanan, bilgi çağının gerektirdiği 

örgütsel yapı ve iş stratejilerini uygulayan işletmeler, küresel rekabet içerisinde ayakta 

kalabilmektedir.  Ekonomik büyümenin sürükleyici gücü olan yenilik (innovation), yeni 

bir süreci başlatan, yeni bir ürün ve hizmeti geliştiren, ürün ve hizmetlerin yeni bir iş 

modeli fikri ile sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen süreçler bütünüdür. 

Yenilik sürecinin önemli bir parçası olan Ar-GE faaliyetleri ise, teknolojik ilerlemenin 

ve kalkınmanın bir girdisi olarak nitelendirilir. Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

yeni teknolojiler, verimliliği arttırır ve ekonomik büyüme sağlar. Ar-Ge yatırımları, 

genellikle gelişmiş ülkeleri yakalamak için çaba gösteren gelişmekte olan ülkelerin 

büyüme ve verimlilik stratejilerinin önemli bir parçasıdır
2
. 

İşletmelerde yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sistemli 

ve yaratıcı çalışmalar olarak nitelendirilebilecek Ar-Ge çalışmaları, “bilim ve 

                                                 
1
 Talha Cihan ÇAĞIL, “Türkiye’de Ulusal Teknoloji Politikaları ve Teknoparkların Bölgesel Gelişmeye 

Etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi FBE, 2007, s.2. 
2
 Uğur KARDAŞ, “Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Ar-Ge Vergi Teşvikleri”, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2009, s.3. 
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teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni 

malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç 

ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli 

çalışmalar, ayrıca ürün ve süreç yeniliğine veya artan bilimsel bilgiye yönelik organize 

edilmiş çabalar”
3
 olarak tanımlanmıştır. 

Ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasında esas teşkil eden 

araştırma ve deneysel geliştirme göstergelerine standart oluşturulmasını amaçlayan 

Frascati Kılvazu
4
’na göre Ar-Ge; “İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi 

dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere 

kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak 

tanımlanmıştır. 

Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerini uluslararası rekabetin bir unsuru olarak gören 

devletler, özel sektörün bu alanlarda faaliyet göstermesini teşvik edici bazı modelleri 

uygulamaya koymaktadırlar. Teknolojik gelişmenin uluslararası rekabet gücünü 

artırarak tüm toplumun refahına ve mutluluğuna katkı sağlayacağına inanıldığı için, 

devletlerin vatandaşlarının gelirlerinden alınan paylarla veya ödediği vergilerle 

                                                 
3
 Muammer ZERENLER, Necdet TÜRKER, Esen ŞAHİN, “Küresel Teknoloji, Araştırma Geliştirme ve 

Yenilik İlişkisi”, Çevirimiçi,  

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Muammer%20ZERENLER%20-

%20Necdet%20T%C3%9CRKER%20-

%20Esen%20%C5%9EAH%C4%B0N/ZERENLER,%20MUAMMER%20VD.pdf ,Erişim: 19.02.2012. 
4
OECD, Frascati Manuel, 2002: Proposed Standard Practise for Surveys on Research and Experimental 

Development, Çevirimiçi, 

http://www.marmarateknokent.com.tr/media/tekseb_tarife/FRASCATIKLAVUZU.pdf, 

Erişim:19.02.2012.  

Ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasında esas teşkil eden araştırma ve deneysel 

geliştirme göstergelerine standart oluşturulmasını amaçlayan Frascati Kılavuzu ilk olarak 1963 yılında 

OECD ülkelerinin uzmanlarınca hazırlandı. Bilgiye dayalı ekonominin gelişimine paralel olarak önem 

kazanmaya başlayan Frascati Kılavuzu, ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik sisteminin planlanmasında 

önemli bir başvuru kaynağıdır. OECD ülkelerinin deneyiminden yararlanılarak, uzmanlar tarafından 

sürekli güncellenen Frascati Kılavuzu’nda bulunan bilim, teknoloji ve yenilik terim/kavramlarının 

tanımları ülke içinde olduğu kadar ülkeler arasında dil birliğinin sağlanmasında ve standartların 

oluşmasında çok önemli bir işlev üstlenmiştir. 

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Muammer%20ZERENLER%20-%20Necdet%20T%C3%9CRKER%20-%20Esen%20%C5%9EAH%C4%B0N/ZERENLER,%20MUAMMER%20VD.pdf
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Muammer%20ZERENLER%20-%20Necdet%20T%C3%9CRKER%20-%20Esen%20%C5%9EAH%C4%B0N/ZERENLER,%20MUAMMER%20VD.pdf
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Muammer%20ZERENLER%20-%20Necdet%20T%C3%9CRKER%20-%20Esen%20%C5%9EAH%C4%B0N/ZERENLER,%20MUAMMER%20VD.pdf
http://www.marmarateknokent.com.tr/media/tekseb_tarife/FRASCATIKLAVUZU.pdf
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oluşturduğu kamu kaynaklarının bir kısmının bu alanda kullanılması toplumun menfaati 

gereğidir
5
. 

Toplumsal refahı yükseltmenin yollarından biri olarak görülen Ar-Ge ve yenilikçi 

faaliyetlerin nitelik ve niceliksel olarak arttırılması ve geliştirilmesi, devletlerin çeşitli 

yöntemlerle topladığı ve toplayacağı kamu kaynaklarının, doğrudan veya dolaylı olarak 

Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerle iştigal eden kurum, kuruluş veya girişimcilere, bu 

faaliyetlerini teşvik edici bir unsur olarak, çeşitli kurallara bağlı olarak verilmesiyle 

yakından ilişkilidir.  

Ekonomik literatürde “teşvik” kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine 

oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli 

yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak 

tanımlanır. Bir başka deyişle, teşvikler, genel ekonomi politikasının bir alt dalı veya 

belirli bir kesiti olup ekonomik birimleri belirli davranışlara yönlendirerek arzulanan 

sonuçların gerçekleşmesini sağlamaktadır. Tanımlardan anlaşılacağı üzere teşvik 

kavramı özünde kamunun kıt kaynaklarının belirli alanlara aktarılması suretiyle bazı 

tercihlerin ve seçimlerin yapılmasını içermektedir. Bu tercihler, içinde bulunulan 

ekonomik konjonktüre göre değişim gösterse bile teşviklerin uzun vadedeki temel amacı 

halkın refah seviyesinin artırılmasıdır
6
. 

Özellikle 20. yüzyılda tüm dünyada ortaya çıkan büyük krizler, 1980 sonrasında 

da ülkemizdeki ekonomik ve politik gelişmeler sonucunda uygulanmaya başlanan 

serbest piyasa ekonomisi yaklaşımı, giderek serbestleşen ve küreselleşen dünya 

                                                 
5
 T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu Araştırma Raporu, “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların 

Çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi”, Çevirimiçi,  http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk26.pdf, Erişim: 

19.02.2012. 
6
 Emer, ESER, Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına 

Yönelik Öneriler, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın no: 2822, s.1-2, 

Çevirimiçi,  

http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/12365/Turkiyede_Uygulanan_Yatirim_Tesvik_Sistemleri.pdf, 

Erişim: 19.02.2012.  
 

http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk26.pdf
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/12365/Turkiyede_Uygulanan_Yatirim_Tesvik_Sistemleri.pdf
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ekonomisi ve ticareti, uluslararası yatırımların da artması ile birlikte, kamusal teşviklerin 

öneminin önceki dönemlere nazaran bir hayli artmasına neden olmuştur. Ayrıca, 

devletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade ekonomide denetleyici ve 

düzenleyici bir rol üstlenmesi, kamusal teşvikleri, devletlerin ekonomiye ve hedeflenen 

ekonomik büyümeye ve refaha ulaşmaktaki en önemli müdahale araçlarından biri haline 

getirmiştir.  

Devletler tarafından çeşitli amaçlarla özel ve/veya kamu teşebbüslerine bir karşılık 

mukabilinde veya karşılıksız olarak yapılan ayni veya nakdi yardımlar olarak 

tanımlananan kamusal teşvikler, “amaçlarına” ve “veriliş şekillerine” göre 

sınıflandırılabilirler. Devletlerin çeşitli mikro veya makro amaçlarına göre verdiği teşvik 

türlerine örnek olarak; yatırım teşvikleri, ihracat teşvikleri, üretim teşvikleri verilebilir. 

Veriliş şekillerine göre teşvikler;  “Ayni Teşvikler (enerji desteği, akaryakıt yardımı, 

arsa tahsisi)”, “Karşılıksız Nakdi Teşvikler (karşılıksız hibe ve nakdi yardımlar)”, 

“Karşılık Mukabili Nakdi Teşvikler (düşük faizli kredi imkanları ve faiz 

sübvansiyonları)”, “Vergi Teşvikleri”, “Garanti ve Kefalet Teşvikleri”, “Fiyat Teşvikleri 

(garanti fiyat alımları veya destekleme alımları)” olarak sınıflandırılabilirler
7
.  

Ülkemizde Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerle ilişkili olarak TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kuruluşlar tarafından proje bazlı destekler 

karşılıksız nakdi teşviklerine örnek olarak verilebilir. Diğer taraftan, bazı sektör, faaliyet 

türü nedeniyle uygulanan vergi istisna, muafiyet ve destekleri ise vergi teşviklerine 

örnek teşkil etmektedir. 

Türkiye’de Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerin, özel teşebbüslere ve girişimcilere 

özendirilmesi için vergi teşviklerinin son dönemde önemli bir yer tuttuğu göze 

çarpmaktadır.  Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine ait çalışmalar, değişik 

yasalarla düzenlenen üç aşamalı bir seyir izlemiştir. 

                                                 
7
Can AKTAN, “Plütokrasi ve Teşvik Kollamacılık”, Çevirimiçi  http://www.canaktan.org/din-

ahlak/ahlak/rant-kollama/plutokrasi.htm, Erişim: 20.02.2012. 

http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/rant-kollama/plutokrasi.htm
http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/rant-kollama/plutokrasi.htm
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- Birinci Aşama: 26.06.2001 tarih ve 4691 Sayılı Teknopark: Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın kabulü ile başlar. 

- İkinci Aşama: 31.07.2004 tarih ve 5228 Sayılı Yasa ile Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Yasalarında yapılan değişiklik ile Ar-Ge indiriminin kabulü ile devam eder. 

- Üçüncü aşama: 28.02.2008 tarih ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile ilgili Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile tamamlanmış 

olur
8
. 

Bu üç aşamada, uygulanan teşvik yöntemleri (daha doğru deyimle rejimler) 

birbirinden çok farklıdır. Bu üç aşamada kullanılan yöntemler, bir yenisinin gelmesi ve 

yürürlüğe konması ile kaldırılmamış, aksine devam etmiştir. Bu durumda halen 

Türkiye'de bu üç ayrı Ar-Ge Teşvik sistemi, pek fazla sorun çıkarmadan birlikte 

yaşamakta ve varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle memleketimizdeki Ar-Ge teşvik 

sistemleri çok değişik, renkli bir mozaik görümündedir. Girişimciler bu üç örnekten 

birini seçmekte serbest oldukları gibi birinden öbürüne geçme hakkına da sahiptirler
9
. 

Ar-Ge, yenilik ve bu alandaki faaliyetlerin teşviki konusunda derleyici ve 

açıklayıcı nitelikte yapılmış geniş kapsamlı ilk sistematik çalışma sayılabilecek 

Selahattin Tuncer’in “Türkiye’de Ar-Ge Teşvikleri ve Uygulaması” isimli kitabında ve 

yazdığı makalelerde belirttiği üzere, Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin gelişimine ilişkin 

teşvikler yukarıda sayıldığı gibi üç aşamadan oluşmaktadır. Genel hatlarıyla bu 

tanımlamaya katılmakla beraber, 3624 Sayılı KOSGEB Kanunu
10

 hükümlerine istinaden 

1996 yılında yayımlanan Teknopark Yönetmeliğine istinaden kurulan “Teknoparklar”
11

 

ve 3218 Sayılı SBK’nuna istinaden yayımlanan 99/13725 Sayılı Bakanlar Kurulu 

                                                 
8
 Selahattin TUNCER, Türkiye’de Ar-Ge Teşvikleri ve Uygulaması, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 

2010, s:46-47. 
9
 Selahattin TUNCER, “Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile İlgili Üç Aşama- Üç 

Yöntem”, Yaklaşım Dergisi,  Nisan 2009, Sayı:332, s.4. 
10

 20/04/1990 tarih ve 20498 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
11

 ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM teknoparkları. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?ID=5282
http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?ID=5282
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Kararı
12

 ile kurulan ve faaliyete geçen “Teknoloji Serbest Bölgesinde” fiilen Ar-Ge 

çalışmalarının desteklenmeye başlamış olması nedeniyle, bahis konusu kanunlar 

öncesinde de desteklerin yapıldığı kanaatini taşımaktayız.  

O nedenle, Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin olarak; 

“Birinci aşamada, 4691 Sayılı TGBK’nın kabulü öncesindeki çalışmalarla başlayan, 

İkinci aşamada: 4691 Sayılı TGBK’nın kabulüyle devam eden, Üçüncü aşamada: 5228 

Sayılı Kanunla GVK ve KVK yapılan değişiklikle Ar-Ge indiriminin kabulüyle devam 

eden, Dördünci Aşamada: 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununun yürürlüğe girmesiyle 

tamamlanmış” olduğu düşüncesinden hareketle sınıflandırılmasının daha doğru olacağı 

kanaatindeyim. 

Bu çalışmanın amacını, hem Serbest Bölgelere hem de Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerine özgü bazı istisna, muafiyet ve desteklerin bölgeye yatırım yapan kurum, 

kuruluş ve girişimcilere aynı anda uygulanabildiği, Teknoloji Serbest Bölgesi olarak 

tanımlanan ve mali mevzuatta yalnızca bir bölgeye özgü istisna ve desteklerin, 

açıklanması ve genel olarak değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 

Teknoloji Serbest Bölgesindeki mukim girişimcilere uygulanabilen vergi 

istisnalarının  ve desteklerinin incelenmesini amaçlayan bu çalışma, dört bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde, Serbest Bölgeler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 

Teknoloji Serbest Bölgesiyle ilgili genel bilgiler verilmektedir. Bu çerçevede, Serbest 

Bölgelerin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ve Teknoloji Serbest Bölgesinin tanımı, 

birbirleriyle olan benzerlikleri ve farklarıyla Dünyadaki ve Türkiye’deki tarihi 

gelişimleri hakkında açıklamalar yer almaktadır. 

İkinci bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesindeki faaliyetler, gelir ve kurumlar 

vergisi uygulamasındaki istisnalar açısından değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, 

Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim (yönetici şirketler hariç) mükelleflerin tabi olduğu 

tüm istisnalar, muafiyetler ve destekler; Serbest Bölgeler ve Teknoloji Geliştirme 

                                                 
12

 29/12/1999 tarih ve 23921 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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Bölgelerindeki istisna, muafiyet ve destek uygulamalarıyla birlikte değerlendirilerek, 

Teknoloji Serbest Bölgesi uygulamasıyla karşılaştırılarak incelenmektedir.  

Üçüncü bölümde ise; Teknoloji Serbest Bölgesindeki faaliyetler, gelir vergisi ile 

kurumlar vergisi kanunları dışındaki diğer mali mevzuat hükümleri açısından 

değerlendirilmektedir. Teknoloji Serbest Bölgesinde gelir ve kurumlar vergisi 

uygulaması dışındaki “Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi 

Kanunu, Gümrük Vergisi Kanunu, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 

uygulamalarındaki istisnalar ve destekler ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmektedir. Bu 

çerçevede, tüm istisnalar, muafiyetler ve destekler; Serbest Bölgeler ve Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinde mukim mükelleflerin (yönetici şirketler hariç) tabi olduğu 

uygulamalar açısından değerlendirilerek ve Teknoloji Serbest Bölgesi uygulamasıyla 

karşılaştırılarak incelenmektedir.  

Tez çalışmasının dördüncü bölümünde, Teknoloji Serbest Bölgesindeki vergi 

istisnası, muafiyeti ve destek uygulamalarıyla ilgili genel değerlendirme ve öneriler  yer 

almaktadır. Tez çalışması “Sonuç” kısmıyla tamamlanmaktadır. 
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1- BÖLÜM: SERBEST BÖLGE, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ 

VE TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNİN TANIMLARI, 

GELİŞMELERİ VE BİRBİRLERİNDEN FARKLARI  

 

Bu bölümde, Serbest Bölgeler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoloji 

Serbest Bölgesiyle ilgili genel bilgiler verilecek, genel bir tanıma ulaşılmaya çalışılarak 

bahis konusu tanımlar dünyadaki uygulamalarla birlikte değerlendirilecektir. Ayrıca, Ar-

Ge desteklerinin uygulandığı bahis konusu özellikli bölgelerin birbirleriyle farkları ise 

ayrı bir alt bölümde açıklanacaktır. 

 

1.1- AR-GE DESTEKLERİNİN UYGULANDIĞI ÖZELLİKLİ 

BÖLGELERİN TANIMLARI VE TARİHİ GELİŞİMLERİ 

 

Bu alt bölümde, SB, TGB ve teknoloji serbest bölgesiyle ilgili olarak genel bir 

tanıma ulaşılmaya çalışılarak bahis konusu özellikli bölgelerin tarihi gelişimi ele 

alınacaktır.  

 

1.1.1- SERBEST BÖLGELER 

 

Bu alt bölümde, Serbest Bölgelerle ilgili genel bilgiler verilecek, genel bir tanıma 

ulaşılmaya çalışılacak ve Serbest Bölgelerle ilgili dünyada ve Türkiye’deki gelişim 

değerlendirilecektir.  

1.1.1.1- SERBEST BÖLGE KAVRAMI VE TANIMI 

 

Birleşmiş Milletler Sanayi ve Kalkınma Örgütü (UNIDO)’nun rapor ve 

yayımlarında Serbest Bölge şöyle tanımlanmaktadır: “Bir ülkenin toprakları üzerinde 

uluslararası bir deniz veya hava limanı yakınında, yabancı nakdi sermaye, makine, 
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teçhizat, aksam ve parçalar hammadde vs.’nin gümrük ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine tabi tutulmadan girebildiği alanlardır.”
13

 

Dünya Gümrük Örgütü’nün 10-14 Mart 2003 tarihli 174. toplantısının 8. gündem 

maddesine iliskin çalışma belgesinde Serbest Bölge, “bir devletin/taraf ülkenin gümrük 

bölgesinin bir parçası olmakla birlikte, bölgeye koyulan malların ithalat vergileri ve 

harçlar bakımından gümrük bölgesinin dışında sayıldığı bölgeler” olarak 

tanımlanmaktadır
14

. 

Birleşmiş Milletler Sanayi ve Kalkınma konferansı’na göre Serbest Bölge, “bir 

uluslararası liman ya da havaalanı yakınında kurulan, ulusal gümrük alanından özel 

amaçlarla ayrılmış bir bölgedir. Buraya mallar gümrük işlemlerine konu olmaksızın 

girebilir. Burada mallar depolanabilir, işlenebilir, üretim amacıyla kullanılabilir”.
15

 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun
16

 152. maddesinde Serbest Bölgeler, Türkiye 

Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; 

- Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi 

tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen 

haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat 

vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışında olduğu kabul edilen; 

- Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir Serbest Bölgeye konulması nedeniyle 

normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı; 

yerler olarak tanımlanmıştır. 

                                                 
13

 http://www.unido.org/index.php?id=1000076, erişim:25.01.2012. 
14

http://www.wcoomd.org . 

http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/About%20Us/OMDActu67_En_

FINAL.pdf, erişim:25.02.2012. 
15

 UnCTAD, “Export Processing Free Zone in Developing Countries: Implications for Trade and 

Industrialization Policies”, Çevirimiçi, http://unctc.unctad.org/data/tempid19881a.pdf, erişim:25.03.2011. 
16

 4/11/1999 tarih ve 23866 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 

http://www.unido.org/index.php?id=1000076
http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/About%20Us/OMDActu67_En_FINAL.pdf
http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/About%20Us/OMDActu67_En_FINAL.pdf
http://unctc.unctad.org/data/tempid19881a.pdf
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3218 Sayılı SBK’nun; 5084
17

 ve 5810
18

 Sayılı Kanunlarla değiştirilen 6. 

maddesine göre Serbest Bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla 

beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi 

tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller 

dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile 

ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir 

Serbest Bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan 

yararlandığı yerlerdir. 

Yine 3218 Sayılı SBK’na 5810 Sayılı kanunla ilave edilen geçici 6. maddesine 

göre Serbest Bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, gümrük 

rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması 

bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılmaktadırlar. 

Serbest Bölgeler “ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber, gümrük hattı 

dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari 

düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için 

daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan 

yerler” olarak tanımlanabilir
19

. 

1.1.1.2- DÜNYADA SERBEST BÖLGELERİN GELİŞİMİ 

 

Dünya’da ilk Serbest Bölge ilk serbest liman olarak 1547 tarihinde Livorno’da 

kurulmuştur. Marsilya’da kurulan Serbest Bölge 1669 ile 1817 yılları arasında faaliyet 

göstermiş, 1704’te Cebelitarık Serbest Bölgesi kurulmuştur
20

. 

                                                 
17

 6/2/2004 tarih ve 25365 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
18

 25/11/2008 tarih ve 27065 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
19

 Yüksel AKÇA, “Serbest Bölgeler ve Serbest Bölge Faaliyetlerinin Esasları”, Dış Ticaret Dergisi, 

Nisan 1998, No:9, s.3. 
20

 Soner YAVAŞ, “Dünya’da ve Türkiye’de Serbest Bölgeler Rejimine Kısa Bir Bakış”, Çevirimiçi, 

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_197.htm, Erişim: 20.02.2012. 

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_197.htm
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Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1929’da ortaya çıkan ekonomik bunalımın 

ardından, çözüm yolu olarak Serbest Bölgelere yönelme eğilimi ağırlık kazanmaya 

başlamıştır. 1930’da ABD’de yoğunluk kazanan Serbest Bölgeler, daha sonra Avrupa’da 

da kurulmaya başlanmıştır.”Bu dönemde kurulan Panama, İrlanda, Tayvan ve Güney 

Kore Serbest Bölgelerinin elde ettikleri başarılar, Serbest Bölge kurma fikrinin pek çok 

ülke tarafından kabul görmesinde etkili olmuştur
21

. 

Serbest Bölgelerin dünya tarihindeki ilk örnekleri çok eskilere dayanmakla 

birlikte, ilk Serbest Bölgeler 300 yıl önce kurulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte 1959 

yılında İrlanda Shannon ve 1962 yılında Porto Riko Serbest Bölgelerinin kurulmasıyla 

bu süreç hızlanmıştır. 1960’lı yıllara kadar, sadece Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş 

ülkelerde görülen Serbest Bölge uygulamaları, bu yıllardan sonra gelişmekte olan 

ülkelerce de benimsenerek yaygın bir biçimde uygulanmaya başlanmıştır. 1967 yılında 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Komisyonu Serbest Bölgelerin, gelişmekte 

olan ülkelerin ihracatını arttırmada önemli bir araç olduğunu kabul etmesinden sonra 

Serbest Bölge kurma çalışmaları dünyada büyük bir hız kazanmıştır. 500 civarında 

Serbest Bölge; ABD, İngiltere, Almanya, Macaristan, Pakistan, Hindistan, Taywan, Çin 

gibi birçok ülkede kurulmuş ve faaliyete geçmiştir
22

.  

Dünya Ekonomik İşlem Bölgeleri Birliği’nin (WEPZA) verilerine göre ise, 2000’li 

yılların başında Dünya’da 100’den fazla ülkede 800’ü aşan bir sayıya ulaşan Serbest 

Bölgeler, 2007 yılı itibariyle de 120 ülkede 1000 gibi ciddi bir sayıyı yakalamıştır. Bu 

Serbest Bölgelerin dünya ticaretindeki önemi giderek artmaktadır
23

. 

 

                                                 
21

 Engin AKYÜREK, Serbest Bölge Tanımı, Dünya’da ve Türkiye’de, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 

1983, s.13. 
22

 Bahar ÖZDOĞAN, Serbest Bölgeler, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2006, s.5. 
23 

Yıldırım TAYLAR, Türk Vergi Hukuku Açısından Serbest Bölgeler, Maliye ve Hukuk Yayınları, 

Ankara, 2008, s.26. 
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1.1.1.3- TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELERİN GELİŞİMİ 

 

Türkiye’de Serbest Bölge kurma çalışmalarıyla ilgili ilk girişim, 1920’li yıllarda 

başlamıştır. Bu yıllarda Türkiye, esas olarak dışarıya tarım ürünleri ve maden satarak 

dışarıdan mamul sanayi maddeleri alan bir ülke konumundaydı. İstanbul Sanayi ve 

Ticaret Odası’nın oluşturduğu komisyonun sunduğu raporlar doğrultusunda, 

22.06.1927’de yayımlanan 1132 Sayılı “Serbest Mıntıka Kanunu”yla Tophane 

rıhtımında bir Serbest Bölge kurulması için ilk adım atılmıştır. Ne var ki, ne Serbest 

Bölgenin kurulması, ne de beklenilen işlevleri yerine getirmesi pek mümkün 

olamamıştır. Bunun nedeni, böyle bir projenin gerçekleştirilmesi için Türkiye’nin 

sermaye ve teknoloji birikiminin elverişli olmamasıydı. Daha 1923’de çıkarılan 

davetlere rağmen, böyle bir projeyi gerçekleştirecek yabancı firma da ortaya çıkmadı. 

Yasanın çıktığı 1927’den 2 yıl sonra 1929 Dünya Buhranı gelip çattığında ise yasanın 

tek uygulaması Ford Motor şirketine Türkiye’de satacağı otomobilleri monte etmek için 

Serbest Bölge haklarının verilmesi olmuştu. İstanbul Tophane’de kurulan bir “serbest 

yer”de Ford, otomobil montaj fabrikası kurmuş, ancak fabrika izleyen yıllarda 

kapanmıştır
24

. 

İkinci Serbest Bölge denemesi, Mayıs 1946 tarihinde gerçekleştirilen Şark halı ve 

kilimleriyle, hayvan postlarının ihracı için kurulacak Serbest Bölge için çıkarılan 

yasadır
25

. Buna göre Eminönü’nde bir antrepoda bu ürünler depolanacak ve yeniden 

ihraç edilecekti. Ancak yasaya işlerlik kazandırılamadığı için bu ikinci girişimden de bir 

sonuç alınamamıştır
26

. 

Türkiye’de bir diğer Serbest Bölge denemesi 21.12.1953 tarihli ve 6209 Sayılı 

Serbest Bölge Kanunu
27

 olmuştur. Oldukça kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş olan bu 

kanun, Serbest Bölge kurulabilmesi için gerekli kanuni çerçeveyi hazırlamaktadır. 6209 

Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi, ilgili tüzüğün çıkmasına bırakılmış, tüzük de üç 

                                                 
24

 Ali Kürşat ERBAŞ, “Serbest Bölgelerde Vergilendirme Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2010, s.28.  
25

 24.05.1946 tarihili ve 6315 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
26

 Vefa TOROSLU, “Serbest Bölgelerin Tarihsel Gelişimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Ağustos 2008, 

Sayı: 239, s.157-158. 
27

 29.12.1953 tarih ve 8595 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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yıllık bir gecikmeyle 1956 yılında, Serbest Bölge Nizamnamesi
28

 başlığı altında 

yayınlanmıştır. Tüzüğün yayınlanmasından sonra, aynı yıl İskenderun’da Serbest Bölge 

kurulmasıyla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı
29

 yayınlamıştır. “T.C. Devlet Demiryolları 

İdaresince İşletilecek Serbest Bölgeye Ait Karar”la İskenderun’da bir Serbest Bölge 

kurulması, işletmeye açılması ve işletmesinin T.C.D.D idaresine verilmesi 

kararlaştırılmıştır. 1958 yılında da Tuzla Serbest Bölge Sözleşmesini onaylayan bir 

Bakanlar Kurulu kararı
30

 yayınlanmıştır. Tuzla’da cip üretilen bir alana Serbest Bölge 

statüsü tanınmıştır. Bu alanda Serbest Bölge kurulması ve işletilmesi, “Tuzla Serbest 

Bölge Sözleşmesi”yle Verdi Limited Ortaklığı’na bırakılmıştır. Her iki deneme de 

başarısız olmuştur
31

. 

1960’larda Serbest Bölge kurulması konusu yeniden gündeme gelmiştir. Amaç, 

İstanbul’da transit ticaret ağırlıklı bir Serbest Bölge kurulmasıdır. İlgili bakanlıklarda 

6209 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu işler hale getirmek için yoğun çabalara girişilmiş, 

İstanbul Ticaret Odası, bu çalışmalara, dış uygulamaları da inceleyerek katkıda 

bulunmuştur. Bu amaçla 1968 yılında İstanbul Ticaret Odası’nca bir rapor 

hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulunca  1968 ve 1973 yıllarında Meclise Serbest Bölgeler 

konusunda kanun tasarısı sunulmuş, ancak bu tasarılar kanunlaşmamıştır. 24 Ocak 1980 

Ekonomik İstikrar Kararlarıyla birlikte, dışa açılma ve ihracata yönelik sanayileşme 

stratejisiyle Serbest Bölgeler önem kazanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de 

Serbest Bölgeler kurulmasına ilişkin 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 6209 Sayılı 

Yasayı ortadan kaldırarak Serbest Bölgelerin kurulmasını, yönetimini, faaliyetlerin 

kapsamını ana hatlarıyla yeniden belirlemiştir
32

. 

Bugün Türkiye’de SBK ve SBK Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş 

19 Serbest Bölge bulunmaktadır. 31.12.2011 tarihi itibariyle 19 Serbest Bölgenin ticaret 

                                                 
28

 16.08.1956 tarih ve 9383 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
29

 29.12.1956 tarih ve 9496 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
30

 02.06.1958 tarih ve 9921 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
31

 İbrahim ORGAN, “Avrupa Birliği Ve Türkiye'deki Serbest Bölge Uygulamalarının Karşılaştırılması”, 

Vergi Dünyası Dergisi, Ekim 2003, Sayı: 266; Vefa TOROSLU, a.g.m.; Yıldırım TAYLAR, a.g.e.  s.26. 
32

 İbrahim ORGAN, a.g.m.s.153-154;Vefa TOROSLU, a.g.m.s.158-159;Yıldırım TAYLAR, a.g.e. s.34-

35; Ayşe Yiğit ŞAKAR, Vergi Hukukunda Serbest Bölgeler,Yaklaşım Yayıncılık, Ankara,2008 s.64-

65. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?ID=4226
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hacmi 23 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve bu Serbest Bölgelerde yaklaşık 54 bin kişi 

istihdam edilmektedir. 

Tablo-1- Faaliyette olan Serbest Bölgeler
33

 

 

Serbest Bölge kuruluş istihdam 
Ticaret Hacmi 

($ 1.000.000) 

Antalya Serbest Bölgesi 1987 3.328 731 

Mersin Serbest Bölgesi 1987 6.537 2.693 

Ege Serbest Bölgesi 1990 19.057 5.748 

İstanbul-Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi 1990 892 2.242 

Trabzon Serbest Bölgesi 1992 88 90 

İstanbul-Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi 1995 2.929 3.603 

Mardin Serbest Bölgesi 1995 19 3 

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi 1998 286 266 

İstanbul Trakya Serbest Bölgesi 1998 1.385 1.534 

İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi 1998 1.493 357 

Kayseri Serbest Bölgesi 1998 1.582 701 

Rize Serbest Bölgesi 1998 0 5 

Samsun Serbest Bölgesi 1998 281 118 

Avrupa Serbest Bölgesi  1999 2.153 2.059 

Gaziantep Serbest Bölgesi 1999 225 112 

Bursa Serbest Bölgesi 2001 8.123 1.572 

Kocaeli Serbest Bölgesi 2001 2.920 550 

Denizli Serbest Bölgesi 2002 40 68 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 2002 2.684 197 

Toplam 54.022 22.649 

 

1.1.2- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) 

 

Bu alt bölümde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleriyle ilgili genel bilgiler verilecek, 

genel bir tanıma ulaşılmaya çalışılacak ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleriyle ilgili 

dünyada ve Türkiye’deki gelişim değerlendirilecektir. 

                                                 
33

 Kaynak: www.ekonomi.gov.tr 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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1.1.2.1- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (TEKNOPARK) 

KAVRAMI VE TANIMI 

 

Uluslararası Bilim Parkları Birliği’ne (International Association of Science Parks-

IASP) göre “Bilim veya Teknoloji Parkı, uzmanlaşmış profesyoneller tarafından 

yönetilen; esas hedefi/amacı, içinde bulunduğu toplumun refahını, ilişkili olduğu 

firmalar ve bilgiye dayalı kurumlarda inovasyon kültürü ve rekabetçiliği teşvik etmek 

suretiyle arttıran bir organizasyondur. Bu hedefe ulaşabilmek için Bilim veya Teknoloji 

Parkı; üniversiteler, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazarlar arasındaki bilgi ve teknoloji 

akışını teşvik etmek ve yönetmek; inovasyona
34

 dayalı firmaların kurulmasını ve 

gelişimini, kuluçka dönemi destekleri ve spin-off (eski tecrübeler ve birikimlerle ürün 

geliştirilmesi, atlama)
34

 vasıtasıyla yardımcı olmak; nitelikli alanlar ve tesislerle diğer 

katma değerli hizmetleri sağlamak faaliyetlerini gerçekleştirir”.
35

 

İngiltere Bilim Parkları Birliği’ne göre TGB, Bir üniversite veya yüksek öğrenim 

kurumu ya da bir araştırma merkeziyle resmi ilişkiler kurmuş, içinde, teknoloji kökenli 

firma ve işletmelerin oluşmasını özendirecek ve büyüyüp gelişmesine destek verecek 

biçimde tasarlanmış, yönetiminin, ilgili firmalara teknoloji ve işletmecilik becerilerinin 

transferi konusunda etkin uğraş verdiği, bir girişim olarak tanımlanmıştır
36

. 

4691 Sayılı TGBK’na göre TGB, Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni 

teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya 

da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 

ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline 

dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 

bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya 

                                                 
34

 Tanımlar için OECD Frascati Kılavuzuna bakılabilir, 

http://www.marmarateknokent.com.tr/media/tekseb_tarife/FRASCATIKLAVUZU.pdf, 

Erişim:19.02.2012. 
35

Çevirimiçi,  http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=1, erişim: 26.08.2011. 
36

 Mustafa AY, “Bölgesel Ve Ulusal Kalkınmada Etkili Bir Mekanizma: Teknoparklar”, Çevirimiçi 

http://www.stradigma.com/turkce/eylul2003/makale_10.html, erişim:07.04.2011. 

http://www.marmarateknokent.com.tr/media/tekseb_tarife/FRASCATIKLAVUZU.pdf
http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=1
http://www.stradigma.com/turkce/eylul2003/makale_10.html
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enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının 

bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknopark olarak tanımlanmıştır. 

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi, ülkemizde kullanılan terminolojiyle TGB veya 

Teknoparklar; teknolojiye yönelik ya da teknoloji kökenli firmaların, teknolojinin ve 

inovasyonun gelişimine katkıda bulunabilmeleri maksadıyla gelişmelerinin 

desteklendiği ve çeşitli yöntemlerle teşvik edildikleri, üniversite veya araştırma 

merkezleriyle ilişki içinde olabilmeleri için bunların yakınlarına kurulmuş, nitelikli 

tesislere sahip bir girişim veya organizasyondur. 

1.1.2.2- DÜNYADA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN 

(TEKNOPARKLAR) GELİŞİMİ 

 

Teknoparklar, teknoloji geliştirmek amacıyla bilinçli olarak tasarlanmış (deliberate 

attempts) yeni oluşumlardır. Fakat teknolojik gelişimin tek yolu bu tür oluşumlar 

değildir. Teknopark modelinin yerleşmesine kadarki tarihi süreçte teknolojik gelişme, 

bilinçli olarak tasarlanmış olmayan uygulamalar sayesinde gerçekleşmiştir. Teknoloji 

gelişiminin farklı yollardan sağlandığı iki tarihsel örnekten bahsedilmektedir. Bunlardan 

birincisi, önemli ekonomi merkezlerinin civarında ortaya çıkan şehir modeldir. 1770’de 

Manchester, 1900’de Detriot, 1950’de Glasgow bu tür teknolojik gelişme örnekleri 

olarak gösterilmektedir. Mükemmel, laissez-faire şehirleri olarak kabul edilen bu 

örnekler, bilinçli olarak planlanmış süreçlere değil, bireysel buluşlara dayalı olarak 

teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardı. İkinci örnek, geleneksel 

zanaatkâr becerilerin yeni ticari taleplerle birleştiği metropolitan şehirlerdir. 1880-1914 

arasındaki dönemin Silikon Vadisi olarak kabul edilen Berlin, bunun klasik örneğidir. 

Bu örnekler daha sonra, ileri teknoloji geliştiren yerler karşısında avantajlarını 

kaybetmişlerdir
37

. 

İlk teknopark uygulaması, 1952 yılında ABD’de Kuzey California’da kurulan 

Stanford Research Park’dır. Daha sonra 1959 yılında Kuzey Carolina’da Research 

                                                 
37

 T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu Araştırma Raporu, a.g.e. s.32-33. 
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Triangle Park kurulmuştur. Teknoparkların kurulduğu ikinci ülke ise İngiltere’dir. 1972 

yılında Edinburgh’da Heriot-Watt üniversitesi teknoparkı ve Cambridge teknoparkı 

İngiltere de kurulan ilk teknoparklardır
38

. 

Teknopark fikri ilk olarak 1950 yılında Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde 

yaptıkları araştırmaları ticarileştirmek isteyen bir grubun çabalarıyla Amerika’da ortaya 

çıkmıştır. Günümüzdeki adıyla “Silikon Vadisi” olarak bilinen bu Teknopark, dünyanın 

en çok tanınan teknoloji ve inovasyon merkezidir. Bugün anladığımız manadaki ilk 

teknopark örnekleri, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde kurulan Arastırma Üçgeni 

Parkı (Research Triangle Park), Massachusetts Institute of Technology (MIT) çevresinde 

kurulan 128 sayılı Karayolu (Road 128) ve Kaliforniya’da Stanford Üniversitesi 

yanındaki Silikon Vadisidir (Silicon Valley)
39

. 

 

1.1.2.3- TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN 

(TEKNOPARKLAR)  GELİŞİMİ 

 

Amerika ve İngiltere’deki ilk kurulan TGB’lerden itibaren yaklaşık 60-70 yıl 

geçmesine rağmen, Türkiye’de TGB’lerin kurulma düşüncesi 1980’li yıllarda ortaya 

çıkmış, kalkınma planlarında yer almış ancak 1990 yılların sonunda ilk örnekleri 

görülmeye başlanmıştır. TGB olgusu konusunda 1990'lı yıllarda dünyada yaşanan 

gelişmeler, bu konunun ülkemizde de yoğun olarak tartışılmasına neden olmuştur.  

Bu konudaki girişimler, 1990’lardan itibaren bazı üniversitelerin bünyesinde 

teknoparklar kurulmasıyla başlamış ve 2001 yılında çıkarılan 4691 Sayılı TGBK ile 

birlikte yasal içerik tanımlanmış ve kanunun değişiklik yapılmadan önceki ilk halinde, 

Teknoparklar için, “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” şeklinde tek bir kavram 

                                                 
38

Ziya GÜNEY, “Teknopark ve Teknokentler Araştırma”, Çevirimiçi, 

http://www.ziyaguney.com/index.php?option=com_content&view=article&id=797:teknoparklar-aratrma-

&catid=54:aratrma-ve-raporlar&Itemid=220, Erişim: 20.02.2012. 
39

 Hasan Burkay KAĞIZMAN, “Türkiye’deki Teknoparklarda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yönetsel 

Sorunları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi EBE, 2008, s.24-25. 

http://www.ziyaguney.com/index.php?option=com_content&view=article&id=797:teknoparklar-aratrma-&catid=54:aratrma-ve-raporlar&Itemid=220
http://www.ziyaguney.com/index.php?option=com_content&view=article&id=797:teknoparklar-aratrma-&catid=54:aratrma-ve-raporlar&Itemid=220


18 

 

kullanılmıştır. Türkiye’de Teknopark kuruluşuyla ilgili ilk resmi kararda Türkiye’de 

teknoparkların hangi alanlarda, kimler tarafından ve nasıl kurulacağı tanımlanmıştır
40

. 

Türkiye'de teknopark hareketi çerçevesinde atılan ilk adım 1990 yılı başında 

DPT’nin başvurusuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı alınarak, DPT ve Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye’de teknoparkların 

kurulmasıyla ilgili olarak İTÜ, ODTÜ, Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve 

TÜBİTAK- MAM’da bir proje çalışması başlatılmasıdır. Bu proje sonucunda, 1991 

yılında KOSGEB ve ODTÜ’nün girişimleriyle ODTÜ ve İTÜ'de birer tane yenilik 

merkezi türünde, teknoloji geliştirme merkezi açılmıştır. Ayrıca, Marmara Araştırma 

Merkezi (MAM) ve DPT, 1992 yılında MAM Teknoloji Geliştirme Merkezinin teknoloji 

geliştirme binası ve teknopark inşaatına başlanmasına karar kılmışlardır. Hızla artan 

talep ve sanayi ilişkilerindeki gelişme sonucu, 1995 yılında MAM Teknoparkı Master 

Planı yaptırılmıştır. Teknoloji Geliştirme Merkezi binası inşaatına 1997 yılında 

başlanmıştır. Bütün bu çalışmalar sonucunda teknokent mevzuatıyla ilgili eksikliğin 

giderilmesi amacıyla 1996 yılında Teknopark Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu 

yönetmelikle, teknoparkların kuruluşu KOSGEB’e bağlanmıştır. 1998 yılında ilk olarak 

TÜBİTAK-MAM Teknoparkı, ardından da ODTÜ Teknoparkı KOSGEB tarafından 

onaylanarak resmi nitelik kazanmıştır
41

. 

Ancak ilerleyen yıllarda, KOSGEB mevzuatı içerisinde yer alan Teknopark 

yönetmeliğinin yetersiz kalması nedeniyle mevzuatın tamamen gözden geçirilerek 

değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 4691 Sayılı TGBK ve TGB yönetmeliği 

ikincil mevzuatı 2001 yılı sonrasında sonrasında hazırlanmış ve kanun kapsamında 

Aralık 2011 tarihi itibariyle 43 adet TGB (11 TGB faaliyette değildir) kurulmuştur. 

                                                 
40

 Şafak KAYPAK, “Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kentsel Değişim Ve Bilgi Kentleri”, Çevirimiçi,  

http://www.beykon.org/2011/SPRING/S.Kaypak.pdf, Erişim: 19.02.2012. 
41

 Erdal Kaplanseren, “Kalkınmanın Motoru Teknoparklar-2”, Çevirimiçi,   

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/83399.asp (Erişim: 19.02.2012); Melicha, DELİCHASANOGLOU, 

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Türkiye’deki Gelişimi, Sağladığı Vergisel Avantajlar ve Bir Anket 

Uygulaması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, 2007, s.21-22; Kaypak, 

a.g.m. 

http://www.beykon.org/2011/SPRING/S.Kaypak.pdf
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/83399.asp
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31.12.2011 tarihi itibariyle, kurulduklarından itibaren yaklaşık 544 milyon ABD doları 

ihracat yapan TGB, şuanda 32 ayrı bölgede 15.822 nitelikli çalışan istihdam 

etmektedirler. 

Tablo-2- Faaliyette olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
42

 

 

Sıra 

No 
Bölge Adı Üniversite Adı İli 

Kuruluş  

Yılı 

1 ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi  

Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi 

ANKARA 2001 

2 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 

Teknoparkı  

TUBİTAK-TTGV KOCAELİ 2001 

3 Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi  Bilkent Üniversitesi ANKARA 2002 

4 İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Yüksek 

Tek.Ens. 

İZMİR 2002 

5 GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi  

Sabancı Üniversitesi KOCAELİ 2002 

6 Hacettepe Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi 

Hacettepe 

Üniversitesi 

ANKARA 2003 

7 İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

İTÜ İSTANBUL 2003 

8 Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Eskişehir ESKİŞEHİR 2003 

9 Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Selçuk Üniversitesi KONYA 2003 

10 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Kocaeli Üniversitesi KOCAELİ 2003 

11 Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi 

Batı Akdeniz 

Üniversitesi 

ANTALYA 2004 

12 Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Erciyes Üniversitesi KAYSERİ 2004 

13 Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi KTÜ TRABZON 2004 

14 Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çukurova 

Üniversitesi 

ADANA 2004 

15 Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mersin Üniversitesi MERSİN 2005 

16 Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Süleyman Demirel 

Üniv. 

ISPARTA 2005 

17 Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Üniversitesi BURSA 2005 

18 Gaziantep Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi 

Gaziantep 

Üniversitesi 

GAZİANTEP 2006 

19 Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Gazi Üniversitesi ANKARA 2007 

20 Trakya Üniversitesi Edirne Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi 

Trakya Üniversitesi EDİRNE 2008 

21 Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi  Fırat Üniversitesi ELAZIĞ 2007 

22 Erzurum Ata Teknokent Teknoloji Atatürk Üniversitesi  ERZURUM 2005 

                                                 
42

 Kaynak: http://www.sanayi.gov.tr/ 

http://www.sanayi.gov.tr/
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Sıra 

No 
Bölge Adı Üniversite Adı İli 

Kuruluş  

Yılı 

Geliştirme Bölgesi 

23 Pamukkale Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi 

Pamukkale 

Üniversitesi 

DENİZLİ 2007 

24 Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi 

Yıldız Teknik 

Üniversitesi 

İSTANBUL 2003 

25 Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Ankara Üniversitesi ANKARA 2006 

26 İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi  

İstanbul Üniversitesi İSTANBUL 2003 

27 Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Sakarya Üniversitesi SAKARYA 2008 

28 Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL 2009 

29 Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cumhuriyet 

Üniversitesi 

SİVAS 2007 

30 Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Dicle Üniversitesi DİYARBAKIR 2007 

31 Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzzet Baysal 

Üniversitesi 

BOLU 2009 

32 Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Düzce Üniversitesi DÜZCE 2010 

 

 

Tablo-3- Faaliyette Olmayan Altyapı Çalışmaları Devam Eden Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri
43

 

 
Sıra 

No 
Bölge adı Üniversite Adı İli 

Kuruluş 

Yılı 

1 Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gaziosmanpaşa 

Üniv. 

TOKAT 2008 

2 ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

TOBB Üniversitesi ANKARA 2008 

3 Kütahya Dumlupınar Tasarım 

Teknoloji Geliştirme Bölg. 

Dumlupınar 

Üniversitesi 

KÜTAHYA 2009 

4 Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi On Dokuz Mayıs 

Üniversitesi 

SAMSUN 2009 

5 Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi İnönü Üniversitesi MALATYA 2009 

6 İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ticaret 

Üniversitesi 

İSTANBUL 2009 

7 Harran Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi 

Harran Üniversitesi URFA 2010 

8 Çanakkale Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

18 Mart Üniversitesi ÇANAKKALE 2011 

9 Muallimköy  Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Gebze Yüksek 

Teknoloji Enst. 

KOCAELİ 2011 

                                                 
43

 Kaynak: http://www.sanayi.gov.tr/ 

http://www.sanayi.gov.tr/
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Sıra 

No 
Bölge adı Üniversite Adı İli 

Kuruluş 

Yılı 

10 Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi 

Şütçü İmam 

Üniversitesi. 

KMARAŞ 2011 

11 Namık kemal ÜniversitesiTeknoloji 

Geliştirme Bölgesi 

Namık Kemal 

Üniversitesi 

TEKİRDAĞ 2011 

 

 

Tablo-4-Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin veriler
44

 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Toplam 

İhracat 

(1000YTL) 
 - 31.975 52.164 66.828 208.242 - - - - 544.000 

İthalat 

(1000YTL) 
  1.868 6.355 17.912 14.586 23.931     

Ciro 

(1000YTL) 
  94.585 214.971 1.028.075 923.872 - - - -  

İstihdam  2.453 4.196 5.042 8.843 9.770 11.093 11.021 13.397 15.822 15.822 

TGB sayısı 3 12 16 20 22 28 31 37 39 43 43 

 

 

1.1.3- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİ KAVRAMI VE TANIMI 

 

Ülkemizde “Teknoloji Serbest Bölgesi” kavramının temelleri; 99/13725 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı
45

nın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla atılmış, bu kavramın 

fiziksel olarak uygulaması ise “Tübitak-MAM Teknoloji Serbest Bölgesi”nin fiilen 2002 

yılında kurulması ve faaliyete geçmesiyle başlamıştır.  

1999 yılında bir “Serbest Bölge” olarak kurulan ve 2002 yılında Kocaeli ilinin 

Gebze ilçesinde faaliyete geçen, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi (Tübitak-MAM) 

Yerleşkesi’nin içerisinde yer alan “Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji 

Serbest Bölgesi”, önce 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun bazı 

istisna hükümlerinden daha sonra da 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununun bazı istisna 

hükümlerinden ve desteklerinden yararlanabilir hale gelerek “Teknoloji Serbest Bölgesi” 

faaliyetlerini devam ettirmiştir. 

                                                 
44

 Kaynak: http://www.sanayi.gov.tr/ , http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk26.pdf 
45

 29/12/1999 tarih ve 23921 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 

http://www.sanayi.gov.tr/
http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk26.pdf
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“Teknoloji Serbest Bölgesi”nin esas önemi, 4691 Sayılı TGBK’nun Geçici 2. 

maddesine, 5281 Sayılı Kanun
46

’un 41. maddesi hükümlerinin ilave edilmesi sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Bu madde hükümlerine göre Tübitak-MAM Teknoloji Serbest 

Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, TGBK’nun 

sağladığı bazı muafiyet ve desteklerden faydalanabilir hale gelmişlerdir. 

5281 Sayılı Kanun hükmünün; 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmesinden sonra, “Serbest Bölge” olarak kurulan bir bölge, fiilen “Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi” olarak da nitelendirilmiş, kısaca “Teknoloji Serbest Bölgesi” olarak 

anılmaya başlamıştır. 

En son olarak, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunun
47

, 1 Nisan 2008’de yürülüğe 

girmesinden sonra, Kanunun bazı istisnalarından ve desteklerden, TGB’nde yer alan 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yararlanabilecek olması, Teknoloji Serbest 

Bölgesi’nin önemini daha da arttırmıştır. 

Teknoloji Serbest Bölgesini kısaca tanımlamak gerekirse, “Türkiye’nin siyasi 

sınırları içinde olmakla beraber, kanunlarda tanımlı özel şartlarla gümrük hattı dışında 

sayılan, teknolojiye yönelik veya teknoloji kökenli firmaların, teknolojinin ve 

inovasyonun gelişimine katkıda bulunabilmeleri maksadıyla, Türkiye’de geçerli ticari ve 

mali konulara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya bir kısmının 

uygulandığı, fiziksel olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılmış, üniversite veya 

araştırma merkezleriyle ilişki içinde olabilmeleri için bunların yakınlarına kurulmuş, 

nitelikli tesislere sahip bir girişim veya organizasyon” olarak tanımlanabilir.  

Türkiye’de bir başka örneği bulunmayan ve özünde bir Serbest Bölge olan, 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teknoparklara uygulanan istisna ve desteklerden 

yararlanabilen Teknoloji Serbest Bölgesinde, 2012 yılı itibariyle “Bilişim Teknolojileri, 

Savunma Sanayi, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, İleri Malzeme Teknololojileri, 

                                                 
46

 31/12/2004 tarih ve 25687 (3.mükerrer) sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
47

 12/3/2008 tarih ve 26814 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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Havacılık, Gen Teknolojileri, Enerji ve Çevre Teknolojileri” konusunda Ar-Ge ve Ar-

Ge’ye Dayalı Faaliyetler nedeniyle faaliyet ruhsatı alan 28 firma bulunmaktadır
48

. 

Teknoloji Serbest Bölgesi, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde 

uygulamaları bulunan Özel Ekonomik Bölgelere benzetilmektedir. Ancak “özel 

ekonomik bölgeler, kendisinden önce gelen ihracat işletme bölgesi, serbest bölge, 

tekonopark, sanayi parkı gibi birçok yapıyı içinde barındıran yeni bir kavramdır. Serbest 

bölgelerden farklı olarak özel ekonomik bölgeler daha entegre yapıda, sanayi ve 

teknoloji parklarıyla desteklenen, Serbest Bölge anlayışının en geniş kapsamda 

uygulandığı ve makro çerçevede sanayi ve ticaret politikalarıyla eşgüdümlü olarak 

ilerleyen bir yapıdadır”
49

. Dolayısıyla, bu kapsamda Teknoloji Serbest Bölgesi, 

geleneksel Serbest Bölge anlayışından farklı ancak Özel Ekonomik Bölgeler kadar 

kompleks ve gelişmiş bir yapıda değildir. 

Serbest Bölge olarak kurulan ve faaliyetine devam eden bir bölgenin TGB’de 

uygulanan bazı muafiyet ve desteklerden de faydalanmaya başlamasından sonra, 

bölgedeki faaliyetlerde büyük bir gelişme olduğu görülmektedir. 2002 yılında faaliyete 

başladığında, 5 milyon amerikan doları ticaret hacmi ve 213 kişi istihdam yaratan 

Teknoloji Serbest Bölgesi, TGB istisnalarının uygulanmaya başlandığı 2005 yılında 

ticaret hacmini 15 milyon Amerikan dolarına ve istihdamı 517 kişiye çıkmıştır. Ar-Ge 

ve yazılım faaliyetiyle iştigal eden kobi niteliğinin ötesinde ulusal ve uluslararası 

firmaların bahis konusu olanaklardan haberdar olmaya başlamasıyla da günümüze kadar 

artan bir şekilde büyüyen Teknoloji Serbest Bölgesinin ticaret hacmi 200 milyon 

Amerikan dolarına ve yarattığı istihdam ise 2.684 kişiye kadar yükselmiştir. 

 

                                                 
48

 http://www.marmarateknokent.com.tr/tsb-mainpage/genel-bilgiler/firmalarin-faaliyet-konulari/, 

http://www.marmarateknokent.com.tr/media/7411/sekt_rel_da__l_m.pdf  Erişim: 25.02.2012. 
49

 Serbest Bölgeler Raporu, TİM, 2010, s.94. 

http://www.marmarateknokent.com.tr/tsb-mainpage/genel-bilgiler/firmalarin-faaliyet-konulari/
http://www.marmarateknokent.com.tr/media/7411/sekt_rel_da__l_m.pdf
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Tablo-5-Teknoloji Serbest Bölgesinin kurulduğu tarihten itibaren ticaret hacmi ve 

istihdam verileri
50

 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Toplam 

Ticaret Hacmi 

(1000ABD$) 

5.158 9.555 12.341 14.842 30.414 47.056 111.715 164.828 231.643 196.787 824.339 

İstihdam 213 250 206 517 762 1.350 2.060 1.990 2.255 2.684 2.684 

 

 

1.2- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNİN, AR-GE DESTEKLERİNİN 

UYGULANDIĞI DİĞER ÖZELLİKLİ BÖLGELER İLE 

KIYASLANMASI 

 

Bu bölümde, birbirinden farklı kanunlarla kurulan Serbest Bölgeler, Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezi uygulamaları; konunun daha iyi açıklanabilmesi 

maksadıyla Teknoloji Serbest Bölgesi uygulamalarıyla kıyaslanarak aradaki farklılıklar 

ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.  

 

1.2.1- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNİN SERBEST BÖLGELERDEN 

FARKLARI 

 

Teknoloji Serbest Bölgesi özünde bir Serbest Bölgedir. Yani, Serbest Bölgeler 

mevzuatına uygun olarak 1999 yılında bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş ve 2002 

yılında faaliyetlerine bir Serbest Bölge olarak başlamış ve yasal mevzuat çerçevesinde 

halen bir Serbest Bölge organizasyonu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak, 

diğer Serbest Bölgelerden farklı olarak, Teknoloji Serbest Bölgesinin TGBK ve Ar-Ge 

kanunu hükümlerine tabi olması nedeniyle, bölgede mukim mükelleflerin (kullanıcılar) 

ve işletici firmanın; TGBK ve Ar-Ge Kanununa istinaden bir çok sorumluluğu 

bulunmaktadır. Ayrıca Teknoloji Serbest Bölgesindeki işletici firmanın yine bu 

mevzuata istinaden denetim yetkisi bulunmaktadır.  

                                                 
50

 Kaynak: www.ekonomi.gov.tr 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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Diğer Serbest Bölgelerde olduğu gibi Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyete 

geçmek isteyen yatırımcılar, Ekonomi bakanlığına bağlı Serbest Bölgeler, Yurtdışı 

Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün verdiği faaliyet ruhsatını temin etmeleriyle 

birlikte teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyet gösterebilmektedirler. Ancak, YPK’nca 

uygun görülen “Üretim, Alım-Satım, Depo İşletmeciliği, İşyeri Kiralama, montaj-

demontaj, bakım-onarım, bankacılık, sigortacılık, kıyı bankacılığı, finansal kiralama, 

diğerleri” faaliyet konuları arasından, tekonoloji Serbest Bölgesinin Ar-Ge ve yazılım 

konularındaki sektörel ihtisaslaşması gereği, bölgede yerleşik mükellefler “Ar-Ge ve Ar-

Ge’ye dayalı faaliyetler, bankacılık, finansal kiralama, işyeri kiralama, diğerleri” 

konularında faaliyet gösterebilmektedirler. Ayrıca, diğer Serbest Bölgelerin tersine, 

Teknoloji Serbest Bölgesi için faaliyet ruhsat başvurularının sırasıyla işletici firma ve 

Serbest Bölge müdürlüğüne yapıldığı esnada, yatırımcı firmanın faaliyetiyle ilgili olarak, 

TÜBİTAK’ın da bölgenin sektörel ihtisaslaşmasına uygun olarak faaliyet gösterip 

göstermediğiyle ilgili olumlu görüşü alınmaktadır
51

.  

Diğer Serbest Bölgelerin aksine Teknoloji Serbest Bölgesinde; üretim faaliyetiyle 

iştigal etmek isteyen imalatçılara, 3218 Sayılı SBK kapsamında “sektörel ihtisaslaşma 

ve kümelenmeyle uyumlu olmaması” nedeniyle Üretim faaliyeti için ruhsat almalarına 

izin verilmemektedir
52

. 

Teknoloji Serbest Bölgesi, sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu 

olmaması nedeniyle imalat dışı faliyet gösterilmesine ve faaliyet ruhsatlarının 

06.02.2004 tarihinden sonra alınmasına rağmen; bölgede yerleşik mükelleflerce ücretler 

üzerindeki gelir vergisi (stopaj) istisnasından, yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

istisnasından yararlanılabilinen Türkiye’deki tek Serbest Bölge niteliğindedir. Bilindiği 

                                                 
51

 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği 15/m. maddesi. 

Başvurular, faaliyetin içeriğine göre "Teknokent Değerlendirme Kurulu"nda yer alan "TÜBİTAK MAM 

Enstitü/Enstitüleri" tarafından incelenerek değerlendirilir. http://www.marmarateknokent.com.tr/tsb-

mainpage/solmenu/sikca-sorulan-sorular/  
52

 Teknoloji Serbest Bölgesinde, 8 Şubat 2012 tarihine kadar üretim ruhsatı sahibi bir mükellef 

bulunmamaktadır. http://www.tekseb-

der.org.tr/tekseb/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=29  

http://www.marmarateknokent.com.tr/tsb-mainpage/solmenu/sikca-sorulan-sorular/
http://www.marmarateknokent.com.tr/tsb-mainpage/solmenu/sikca-sorulan-sorular/
http://www.tekseb-der.org.tr/tekseb/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=29
http://www.tekseb-der.org.tr/tekseb/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=29
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üzere, Serbest Bölgelerde, imalat faaliyetleri hariç ücretler üzerindeki gelir vergisi 

(stopaj) istisnası kaldırılmış, yıllık gelir veya kurumlar vergisi istisnası ise faaliyet 

ruhsatının 06.02.2004 tarihinden önce alınıp alınmadığına ve faaliyet ruhsatı geçerlilik 

tarihine bağlı olarak kaldırılmış veya geçerliliğini korumuştur. Kısacası Teknoloji 

Serbest Bölgesi, Serbest Bölgeler kanununda yer alan istisnaların dışındaki yıllık gelir 

vergisi, kurumlar vergisi, ücretler üzerindeki gelir vergisi (stopaj), sosyal sigorta destek 

primi gibi teşvik ve desteklerden faydalanılan ilk ve tek Serbest Bölgedir. Ayrıca 

Teknoloji Serbest Bölgesinde TGBK uygulanması nedeniyle mükelleflerce yazılım ve 

Ar-Ge faaliyeti nedeniyle faydalanılan istisnalardan 31.12.2023 tarihine kadar 

yararlanılması mümkündür. Oysa diğer Serbest Bölgelerde, eğer mükellefler 

istisnalardan yararlanabilmek için gerekli şartları sağlıyorlarsa (06.02.2004 tarihinden 

önce faaliyet ruhsatına sahip olma veya Serbest Bölgede imalat faaliyeti ile uğraşma, 

ihracat yapma vb.) istisnalardan, faaliyet ruhsatı süresinin sonuna kadar ya da Avrupa 

Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna 

kadar faydalanabilmektedirler. 

Ayrıca, TGB’de; kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede 

yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, 

çalıştıkları kuruluşların izniyle sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler ve 

araştırmacı olarak nitelendirilebilecek kişilere ödenen ücretler gelir vergisi istisnasından 

faydalanabilir. Diğer Serbest Bölgelerin aksine, TGB’de olduğu gibi Teknoloji Serbest 

Bölgesinde de, araştırmacı olarak çalışan “kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite 

personeli”ne ödenen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. 
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1.2.2- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNİN TEKNOLOJİ 

GELİŞTİRME BÖLGESİNDEN FARKI 

 

Teknoloji Serbest Bölgesi, TGBK’ca tanımlanan bir TGB veya teknopark değildir, 

daha önce de açıklandığı üzere SBK’ca faaliyet gösteren bir Serbest Bölgedir. TGB veya 

Teknoparklarda faaliyette bulunmak isteyen mükellefler; TGB kanunu ile Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığının uygulamaya koyduğu ikincil mevzuat kapsamında ve 

belirlediği kriterler çerçevesinde, sınırları bakanlar kurulu kararına istinaden ayrıca 

belirlenmiş olan bölgelerde faaliyete geçilebilir. Diğer taraftan, Teknoloji Serbest 

Bölgesinde faaliyet gösterilebilmesi için, Ekonomi bakanlığına bağlı Serbest Bölgeler, 

Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün daha önceden YPK’ca belirlenen 

kriterler çerçevesinde verdiği faaliyet ruhsatına sahip olmaları gerekmektedir. 

TGB veya teknoparklarda faaliyete geçmek isteyen girişimciler veya yatırımcılar, 

Teknoloji Serbest Bölgesinin tersine faaliyet ruhsatı almak zorunda değildirler. Oysa, 

Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyete geçmek isteyen yatırımcılar, Ekonomi 

bakanlığına bağlı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 

verdiği faaliyet ruhsatını temin etmek suretiyle, YPK’nın belirlediği faaliyet 

konularına
53

 ve yine Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğü’nün belirlediği bölgedeki sektörel ihtisaslaşma ve kümelenme kıstaslarına 

istinaden faaliyette bulunabilirler. TGB’lerinde faaliyete geçmek isteyen mükellefler ise 

yalnızca “yazılım ve Ar-Ge faaliyetleri” konusunda faaliyette bulunabilirler. 

TGB’leri, Türkiye’nin siyasi sınırları içinde ve dolayısıyla Türkiye’nin Gümrük 

bölgesi içinde yer alırlar. Diğer taraftan Teknoloji Serbest Bölgesi, Türkiye’nin siyasi 

sınırları içinde yer almasına rağmen gümrük rejimleri açısından Türkiye’nin gümrük 

bölgesi dışında yer almaktadır. Bu durumda olmasına rağmen hem teknoloji geliştirme 

                                                 
53

 Yüksek Planlama kurulunun kararına istinaden serbest bölgelerde “Üretim, Alım-Satım, Depo 

İşletmeciliği, İşyeri Kiralama, montaj-demontaj, bakım-onarım, bankacılık, sigortacılık, kıyı bankacılığı, 

finansal kiralama, diğerleri” faaliyetlerinde bulunulabilir. 
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bölgesinde hem de Teknoloji Serbest Bölgesinde (2004 yılından itibaren), Türkiye’deki 

mali mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. 

Teknoloji Serbest Bölgesinde; üretim faaliyetinde bulunmak isteyen imalatçılara, 

3218 Sayılı SBK ve kanun hükümlerine istinaden hazırlanan ikincil mevzuat 

kapsamında; “sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olmaması” nedeniyle 

Üretim faaliyeti için ruhsat almalarına izin verilmemektedir. Diğer taraftan, 4691 Sayılı 

TGBK’da değişiklik yapılmadan önce TGB’de de, Teknoloji Serbest Bölgesinde olduğu 

gibi imalat yapılması mümkün değildi. Yapılan değişiklik sonrasında TGB, 12.03.2011 

tarihinden sonra gerekli izinlerin alınması koşuluyla üretim ve imalat yapılabilir bölgeler 

haline gelmişlerdir. 

TGB’lerde yer alan firmalar, yalnızca “yazılım ve Ar-Ge faaliyetleri”yle ilgili 

konularda gelir ve kurumlar vergisi, ücretiyle ilgili damga vergisi ve gelir vergisi 

istisnasından ve sosyal güvenlik primi desteğinden faydalanabilmektedirler. Teknoloji 

Serbest Bölgesinde mukim mükellefler, özünde bir Serbest Bölge olmasına rağmen, 

TGBK’da yer alan, yıllık gelir veya kurumlar vergisi ve ücretler üzerindeki gelir vergisi 

(Stopaj) ile ücret bordroları üzerindeki damga vergisi istisnası hükümlerinden de 

faydalanabilmektedir. TGBK’da geçici maddelerde tanımlanan istisnalara ek olarak 

Teknoloji Serbest Bölgesinde, 06.02.2004 tarihinden önce faaliyet ruhsatı alan 

mükellefler faaliyet ruhsatı süresinin sonuna kadar, imalat faaliyetiyle iştigal eden 

mükellefler ise Avrupa birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar Kurumlar 

Vergisi istisnasından faydalanabilmektedir. Bu hükümlere ilave olarak, teknoloji Serbest 

Bölgesindeki faaliyetlerle ilgili yapılan işlemler ve düzenlen kağıtlar damga vergisi ve 

harçlardan istisnadır.  

Serbest Bölgeler mevzuatının da uygulandığı Teknoloji Serbest Bölgesinde; vergi 

ve sosyal güvenlik primi dışındaki tüm ödemelerin
54

 dövizle yapılması zorunludur. 

                                                 
54

 07/09/1985 tarih ve 18861 sayılı RG’de yayımlanan 16.08.1985 tarih ve 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına istinaden, bölgede yatırım sırasındaki mal ve hizmet bedelleri ile işçi ücretleri ile kiralar Türk 

Lirası üzerinden ödenebilir. 
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Teknoloji geliştirme bölgelerinde ise dövizle ödemeye ilişkin bir zorunluluk veya bir 

sorumluluk bulunmamaktadır.  

 

1.2.3- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNİN AR-GE MERKEZİNDEN 

FARKI 

 

Ar-Ge merkezleri; 5746 Sayılı kanunda yer aldığı şekliyle, kanuni veya iş merkezi 

Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim 

şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 

bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge 

birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlanmışlardır. Bu yönüyle, 3218 Sayılı 

kanun hükümlerine istinaden bakanlar kurulu kararıyla kurulan Teknoloji Serbest 

Bölgesinde yer alan gelir veya kurumlar vergisi mükellefi yatırımcıların kurdukları 

şirketler ya da bu şirketlerin şubeleri olarak yapılanan Teknoloji Serbest Bölgesindeki 

kuruluşlar, Ar-Ge merkezi kuran kuruluşlardan (sermaye şirketlerinin içindeki bir birim) 

çok farklı özellikler içermektedir. 

Daha önce de belirtildiği üzere Ar-Ge merkezleri, kanuni veya iş merkezi 

Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alan 

birimlerdir. 5746 Sayılı kanunda aksi belirtilmediği için de, Türkiye’nin siyasi sınırları 

içinde ve dolayısıyla Türkiye’nin Gümrük bölgesi içinde yer alırlar. Ancak 5746 Sayılı 

kanun ve kanunun ikincil mevzuatında belirtildiği üzere TGB’nin dışında örgütlenmeleri 

gerekmekte, bağlı bulundukları sermaye şirketinin TGB’nde yer alan bir organizasyonu 

varsa, o organizasyona dahil olmayan mühendislerin sayısı dikkate alınarak Ar-Ge 

merkezi olup olmamasına karar verilmektedir. Diğer taraftan Teknoloji Serbest Bölgesi, 

Türkiye’nin siyasi sınırları içinde yer almasına rağmen gümrük rejimleri açısından 

Türkiye’nin gümrük bölgesi dışında yer almaktadır. Bu durumda olmasına rağmen hem 

Ar-Ge merkezlerinde hem de Teknoloji Serbest Bölgesinde (2004 yılından itibaren), 
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Türkiye’deki mali mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Teknoloji Serbest Bölgesinde 

Ar-Ge merkezi kurulamayacağına ilişkin aksine bir hüküm bulunmamaktadır. 

Sermaye şirketlerinin bir birimi olarak kurulabilecek Ar-Ge merkezleri, 5746 

Sayılı kanun ve kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuatta detaylı bir şekilde 

açıklandığı üzere; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacak başvurunun, 

bakanlık bünyesinde oluşturulan “Değerlendirme ve Denetim Komisyonu” tarafından 

kabul edilmesi neticesinde, “Ar-Ge merkezi belgesi”nin alınması sonrasında faaliyet 

geçebilirler. Daha önceki bölümlerde ifade edildiği üzere Teknoloji Serbest Bölgesi, 

Ekonomi bakanlığına bağlı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğü’nün verdiği faaliyet ruhsatını temin etmek suretiyle, YPK’nın belirlediği 

faaliyet konularına ve yine Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğü’nün belirlediği bölgedeki sektörel ihtisaslaşma ve kümelenme kıstaslarına 

istinaden faaliyette bulunabilirler.  

Dolayısıyla, Ar-Ge merkezleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Ar-Ge 

merkezi belgesi”ni edinerek, Teknoloji Serbest Bölgesindeki kuruluşlar ise Ekonomi 

Bakanlığına bağlı bir genel müdürlükçe temin edilen “faaliyet ruhsatı”nı edinerek 

faaliyete başlayabilirler. Ar-Ge merkezleri Türkiye siyasi sınırları içerisinde TGB 

dışında, aynı sermaye şirketinin birden fazla birimi olarak kurulabilirken, TGB’deki 

kuruluşlar, yalnızca 3218 Sayılı kanuna istinaden bakanlar kurulu kararınca belirlenen 

bir bölgede faaliyet gösterebilirler.  

“Yeni Ar-Ge faaliyetlerinin teşvikiyle ilgili 5746 Sayılı Kanunun önemli 

özelliklerinden bir diğeri de indirim, istisna, destek, yardım şeklinde zengin bir teşvik 

yelpazesine sahip olmasıdır. Kanunun 3.maddesinde bunlar altı başlık altında 

sıralanmıştır “Ar-Ge indirimi”, “Gelir Vergisi stopaj teşviki”, “Sigorta primi desteği”, 

“Damga Vergisi istisnası”, “Teknogirişim sermayesi desteği”, “Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleriyle ilgili fonlar”..... Dikkat edilecek olursa, teşvik öğelerinin büyük kısmı 

vergisel nitelikte olup Kanunda ilk kez yardım-destek, fon şeklindeki yeni teşvik öğeleri 
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de yer almıştır
55

”. Alıntı yapılan yazıda belirtildiği gibi Ar-Ge merkezlerine 

uygulanabilen indirim, istisna, destek ve diğer teşvikler ile Teknoloji Serbest Bölgesinde 

uygulanabilen istisnalar ve destekler kıyaslandığında; 

‒ Sigorta primi desteğinin hem Ar-Ge merkezlerinde hem de TGB’de 

uygulanabildiği, 

‒ Ar-Ge merkezlerinde Gelir vergisi stopaj teşviğinin (gün sayısına göre %90 ve 

%80 oranında), Teknoloji Serbest Bölgesinde ise gelir vergisi stopajı istisnasının (gün 

sayısına göre %100) bulunduğu,  

‒ Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge indirimi bulunurken, Teknoloji Serbest Bölgesinde 

imalat yapılsın veya yapılmasın gelir veya kurumlar vergisi istisnasının bulunduğu 

‒ Ar-Ge merkezlerinde yalnızca Ar-Ge ve yenilik faaliyeti ile ilgili kağıtlar damga 

vergisinden istisna olurken, Teknoloji Serbest Bölgesinde gerçekleştirilen faaliyetler 

ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlarla ilgili damga vergisi istisnasının 

uygulandığı 

‒ Teknoloji Serbest Bölgesinin tersine, Ar-Ge merkezlerinde harç istisnasının 

bulunmadığı, buna karşılık sermaye yardımı ve fon desteğinin alınabildiği 

görülmektedir. 

 

                                                 
55

 Tuncer, a.g.e. s.114. 
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2- BÖLÜM: TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN GELİR VE KURUMLAR 

VERGİSİ İSTİSNALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin, bu bölgelerde 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak faydalanabildikleri Gelir ve Kurumlar 

Vergisi istisnaları detaylı bir şekilde açıklanacaktır.  

Bu kapsamda, mükelleflerin birden fazla kanunda yer alan istisnalardan 

yararlanabilme şanslarının bulunması nedeniyle, konun doğasından gelen karmaşık 

yapısının daha iyi anlaşılabilmesi maksadıyla mükellefler, faaliyet konularından 

bağımsız olarak faaliyet ruhsatlarını aldıkları tarihlere ve imalat yapıp yapmadıklarına 

göre sınıflandırılmış, hangi kanunda yer alan hangi tür istisnalardan faydalanabilecekleri 

detaylıca açıklanmıştır. 

2.1- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEKİ MÜKELLEFLERİN 

SINIFLANDIRILMASI 

 

Bilindiği üzere 3218 Sayılı kanun kapsamındaki Serbest Bölgelerde; 5084
56

, 5281, 

5810
57

 ve 5911
58

 Sayılı Kanun değişiklikleriyle, 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle aşağıdaki 

gibi Gelir ve Kurumlar vergisi mükellef grupları ortaya çıkmıştır. 

- 06.02.2004 tarihinden önce ruhsat alan Üretici (İmalatçı) olarak faaliyet gösteren 

mükellefler 

- 06.02.2004 tarihinden önce ruhsat alan Üretici (İmalatçı) olarak faaliyet 

göstermeyen mükellefler 

- 06.02.2004 tarihinden sonra ruhsat alan Üretici (İmalatçı) olarak faaliyet 

gösteren mükellefler 

                                                 
56

 6/2/2004 tarih ve 25365 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
57

 25/11/2008 tarih ve 27065 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
58

 7/7/2009 tarih ve 27281 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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- 06.02.2004 tarihinden sonra ruhsat alan Üretici (İmalatçı) olarak faaliyet 

göstermeyen mükellefler. 

Yalnızca Serbest Bölgelerle ilgili bir çalışma yapmış olunsaydı, bu ayrımı 

yukarıdaki gibi dört ayrı Gelir ve Kurumlar vergisi mükellef grupları açısından 

sınıflandırılarak incelenmesi yerinde olurdu. Ancak, konumuzun Teknoloji Serbest 

Bölgeleri olması ve bu bölgedeki üretim ile ilişkilendirilebilecek istisnanın, prototip 

üretmek ile sınırlandırılması ya da Üretim amacıyla bölgeye gelmek isteyen 

mükelleflere bölgenin niteliği göz önünde bulundurularak ruhsat verilmemesi nedeniyle, 

aşağıdaki Gelir ve Kurumlar vergisi mükellef grupları göz önünde bulundurularak 

sınıflandırılma yapılmış ve konu açıklanmaya çalışılmıştır. 

- 06.02.2004 tarihinden önce ruhsat alan üretici olmayan mükellefler 

- 06.02.2004 tarihinden sonra ruhsat alan üretici olmayan mükellefler 

- Üretici (İmalatçı) olarak faaliyet gösteren mükellefler 

Ayrıca belirtmek gerekir ki 4691 Sayılı TGBK’nun, 6170 Sayılı Kanunla 

değiştirilen 8. maddesinin ikinci paragrafına “İşletmeler, Bölgede başlatıp 

sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi 

için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla 

Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim 

izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle 

verilir.” hükmü ilave edilerek, TGB’leri, gerekli izinlerin alınması koşuluyla üretim 

yapılabilir hale gelmişlerdir. 

İlgili maddenin devamında, yapılacak yatırımlarla ilgili olarak;  

- Yatırımlara ilişkin faaliyetler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması 

gereken zorunlu defterlerde, yatırım yapan firmaların, TGB’nde yürüttükleri Ar-Ge 

faaliyetlerinden ayrı olarak izleneceği, 
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- Bölgede elde edilecek kazançlar, Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin tabi 

olduğu esaslara göre vergilendirileceği, 

- Bölgede çalışan personel, Bölge dışında faaliyet gösteren işletme personelinin 

tabi olduğu esaslara göre vergilendirileceği, 

hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, 6170 Sayılı Kanun değişikliğiyle, TGB’nde Ar-Ge 

faaliyetiyle iştigal edip üretim yapılabilmesinin önü açılmış ancak yapılan üretim 

sonrasında elde edilecek gelirin istisna edilmesi mümkün hale getirilmemiştir.  

 

2.2- GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 

 

Bu bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin, bu bölgelerde 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak, önce hangi kanundaki istisna hükümlerinden 

faydalanabilecekleri açıklanarak, faydalanılabilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi 

istisnaları detaylıca irdelenecektir. 

 

2.2.1- İSTİSNA HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI KANUNUN 

TESPİT EDİLMESİ 

 

Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri;  

- 3218 Sayılı SBK’nda yer alan yıllık gelir vergisi veya Kurumlar vergisi 

istisnasından ya da  

- 4691 Sayılı TGB’nda yer alan yıllık gelir vergisi veya Kurumlar Vergisi 

istisnasından  

faydalanabilme imkanları bulunmaktadır. Mükelleflerin hangi kanuna tabi yıllık gelir 

vergisi veya Kurumlar vergisi istisnasından faydalanabilecekleri ise faaliyet ruhsatlarını 



35 

 

hangi tarihte aldıklarıyla ve faaliyet ruhsat kullanım tarihlerinin ne zaman dolacağıyla 

yakından ilişkilidir. 

3218 Sayılı SBK’nun Geçici 33. maddesinin 1. paragrafinin a bendine göre, 

Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin, 06.02.2004 tarihi öncesinde ruhsat 

almaları halinde, Teknoloji Serbest Bölgesinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla 

elde ettikleri kazançları, faaliyet ruhsatlarında belirtilen kullanım süresi sonuna kadar 

Gelir Vergisinden veya Kurumlar Vergisinden müstesnadır. 

4691 Sayılı TGBK’nun Geçici 2. maddesinin 1. Paragrafına göre, Teknoloji 

Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi  mükelleflerinin, 

münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 

31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır
59

. 

3218 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı Kanunlardaki yıllık gelir vergisi veya kurumlar 

vergisi istisnası değerlendirildiğinde, 3218 Sayılı Kanundaki kazanç istisnasının daha 

geniş kapsamlı olduğu görülmektedir. 4691 Sayılı Kanundaki gelir veya kurumlar 

vergisi istisnasının ise daha dar kapsamlı ve yalnızca yazılım ve Ar-Ge Faaliyetleriyle 

sınırlı olduğu görülmektedir. 

4691 Sayılı kanundan kaynaklanan “istisna bir kazanç istisnası olup, istisna 

kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen 

gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar 

vergisinden istisna olacaktır
60

”. 

 

                                                 
59

 İsmail Barınır’ın Kasım 2011 tarihli 227 sayılı Yaklaşım Dergisi’nin 160-163.sayfalarında yayımlanan 

makalesinde, bölgelerde mukim mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi istisna hükümlerinden 

31.12.2013 yılına kadar yararlanabileceklerinden bahsedilmiştir. Yazının yayımlandığı tarihten önce 

12.03. 2011yürürlük tarihi itibariyle, 6170 sayılı Kanun ile 4691 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile bu 

süre 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 
60

 Mehmet SUNAR, “Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kazanç İstisnasının Hesaplanmasında Bazı Özellikli 

Durumlar”, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan 2010, Sayı: 259, s.148. 
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2.2.2- GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ  

 

2.2.2.1- 06.02.2004 TARİHİNDEN ÖNCE RUHSAT ALAN ÜRETİCİ 

OLMAYAN MÜKELLEFLER 

 

5084 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı SBK’nda yapılan değişiklikler sonucunda; 

Teknoloji Serbest Bölgesinde, 06.02.2004 tarihi öncesinde ruhsat alan gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefleri, “bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde 

ettikleri kazançlar”ından, “faaliyet ruhsatlarında belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere” 

Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisna hale gelmişlerdir. Burada açıkça belirtmek 

gerekir ki, 5084 Sayılı Kanunla değişiklikler yapılmadan önce herhangi bir süre 

sınırlaması bulunmamaktaydı. “5084 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonucunda, 

Serbest Bölgelerde sadece gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat 

hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilerek bu bölgelerde Türk vergi mevzuatının 

geçerli olması sağlanmış ve tam ve dar mükelleflerin Serbest Bölgelerdeki genel vergi 

muafiyetine son verilmiştir. Kısacası getirilen yeni düzenlemeyle Serbest Bölgelerde 

külliyen bir vergi muafiyeti yerine ilgili vergi yasalarında özel olarak yer verilen 

istisnaların uygulamasına geçilmiştir”
61

. 

Diğer taraftan 06.02.2004 tarihi öncesinde ruhsat alan gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefleri için, TGB için uygulanan kazanç istisnasının (yazılım
62

 ve Ar-Ge 

                                                 
61

 Selçuk Kuzucuoğlu, “Serbest Bölgelere Kesilen Yurtdışı Hizmet Faturalarında Kdv Tevkifatı Ve 

Kurumlar Vergisi Stopajı”, E-Yaklaşım Dergisi, Aralık 2009, Sayı: 204, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20091215868.htm, Erişim: 

23.01.2011. 
62

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanuna göre yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya 

bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken 

işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve 

kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki 

ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile 

devretme gibi teslim şekillerinin tümünü ifade eder. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20091215868.htm
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faaliyetleri
63

nden elde edilen), Teknoloji Serbest Bölgesinde de, 31.12.2013 tarihine 

kadar uygulanması mümkündür. 31.12.2013 tarihine kadar uygulanacak istisna 

hükümleri, 6170 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler sonucunda, 

31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Daha önce belirtildiği gibi 3218 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı Kanunlardaki yıllık 

gelir veya kurumlar vergisi istisnaları değerlendirildiğinde, 3218 Sayılı Kanundaki 

kazanç istisnasının daha geniş kapsamlı olduğu görülmektedir. 4691 Sayılı Kanundaki 

gelir vergisi istisnasının ise daha dar kapsamlı ve yalnızca yazılım ve Ar-Ge 

Faaliyetleriyle sınırlı olduğu görülmektedir. Ancak Yıllık Gelir veya Kurumlar vergisi 

mükellefleri, 3218 Sayılı Kanunda tanımlı yıllık gelir vergisi istisnasından “faaliyet 

ruhsatlarında belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere” faydalanılabilirken; 4691 Sayılı 

Kanunda tanımlı yıllık gelir vergisi istisnasından “31.12.2023 tarihine kadar” 

faydalanılabilmektedirler.  

Dolayısıyla, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükellefler, hangi kanundaki 

istisna hükümlerinden faydalanabileceklerinin değerlendirilmesini yaparken, faaliyet 

ruhsatı geçerlilik tarihi ve edindikleri faaliyet ruhsatı kapsamındaki faaliyet konuları 

dışında bir sınırlama olmayan 3218 Sayılı SBK hükümlerinden faydalanmayı tercih 

edeceklerdir. Ancak, faaliyet ruhsatlarında belirtilen sürenin dolmasından sonra 4691 

Sayılı kanun kapsamında yalnızca yazılım ve Ar-Ge Faaliyetleri ilgili olarak da 

31.12.2023 tarihine kadar yıllık gelir vergisi istisnasından faydalabilmeleri mümkündür. 

 

                                                 
63

 5746 sayılı ArGe Kanunu’na gore Araştırma Geliştirme faaliyeti: Araştırma ve geliştirme, kültür, 

insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar 

tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün 

tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir 

belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanuna göre Araştırma Geliştirme Faaliyeti: Araştırma ve 

geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım 

dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde 

yürütülen yaratıcı çalışmaları ifade eder. 



38 

 

2.2.2.2- 06.02.2004 TARİHİNDEN SONRA RUHSAT ALAN ÜRETİCİ 

OLMAYAN MÜKELLEFLER 

 

5084 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı SBK’nda yapılan değişiklikler nedeniyle, 

06.02.2004 tarihinden sonra ruhsat alan Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefleri, 3218 Sayılı Kanun kapsamında yıllık gelir veya kurumlar 

vergisinden istisna değillerdir. Dolayısıyla Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim gelir 

veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgede kurulu olmayan ve aynı faaliyet 

konusuyla iştigal eden gelir vergisi mükellefleriyle aralarında hiç bir fark 

bulunmamaktadır. 

06.02.2004 tarihinden sonra Serbest Bölgelerde faaliyet göstermek amacıyla ruhsat 

alarak Serbest Bölgelerde kurulan veya Türkiye’nin diğer yerlerinde kurulup da Serbest 

Bölgede şube açan mükelleflerin, gelir ve kurumlar vergisi açısından ülkemizin diğer 

yerlerinde faaliyet gösteren mükelleflerden herhangi bir farkı kalmamıştır
64

. 

Ancak 4691 Sayılı Kanun kapsamında, faaliyete geçilen tarihten bağımsız olmak 

üzere, 4691 Sayılı kanunun Geçici 2.maddesine göre, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden 

bölge içerisinde elde edilen kazançlar, 31.12.2023 tarihine kadar yıllık gelir vergisinden 

istisnadır. 

Dolayısıyla, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefleri, hangi kanundaki istisna hükümlerinden faydalanabileceklerinin 

değerlendirilmesini yaparken, 06.02.2004 tarihinden sonra faaliyet ruhsatı almaları 

halinde herhangi bir seçimde bulunma alternatifleri yoktur, 4691 Sayılı TGB’ndaki yıllık 

Gelir veya kurumlar vergisi istisnasından faydalanmak zorundadırlar. 

 

                                                 
64

 Cevdet BOZKURT, “5084, 5810 ve 5911 Sayılı Kanunlar Kapsamında Serbest Bölgeler Mevzuatında 

Değişikliklerin Karşılaştırılması”, E-Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2009, Sayı: 200, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090815100.htm, Erişim: 

25.02.2011. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090815100.htm
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2.2.2.3- ÜRETİCİ (İMALATÇI) OLARAK FAALİYET GÖSTEREN 

MÜKELLEFLER 

 

3218 Sayılı SBK’nda; gerek 5084 Sayılı Kanunla ve gerekse 5810 Sayılı Kanunla 

yapılan değişikliklerle; kanunun geçici 3.maddesinin ikinci fıkrasının a bendine göre, 

Teknoloji Serbest Bölgesinde yerleşik ve bu bölgede üretim yapan yıllık gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefleri "imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri 

kazançları” Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme 

döneminin sonuna kadar yıllık gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadırlar.  

Burada dikkat edilmesi gereken, 06.02.2004 tarihinden sonra bölgede yeni 

faaliyete geçen mükelleflerle bu tarihten önce bölgede faaliyette bulunan mükellefler 

gelir veya kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmesidir
65

. 

Dolayısıyla, diğer tüm Serbest Bölgelerde olduğu gibi Teknoloji Serbest 

Bölgesinde de üretim yapan mükelleflerin desteklendiği ve yapılan Kanun 

değişikliklerine rağmen, yıllık Gelir veya kurumlar vergisi istisnalarının devam ettiği 

göze çarpmaktadır. Ancak, 3218 Sayılı SBK’nun 13.maddesi hükmü uyarınca 

yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
66

’nin 11.maddesi hükmü uyarınca 

yayımlanan “2009/1 Sayılı Faaliyet Ruhsatı Müraacatlarında Dikkate Alınacak 

Kriterler” ve “1998/4 Sayılı Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, 

Şube Adresli Firma” başlıklı genelgelerinde, Serbest Bölgelerdeki Faaliyetlerin “sektörel 

ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması” ile “Bölgenin fiziki ve altyapı 

imkanlarının, yapılması planlanan faaliyet için uygun olması” hususlarının, faaliyet 

ruhsatının verilmesi sürecinde göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir. Bu hükümler 

göz önünde bulundurulduğunda ve Teknoloji Serbest Bölgesindeki mükelleflerin üretim 

faaliyetiyle iştigal etmedikleri ve üretim faaliyeti ruhsatına sahip bir mükellefin 

bulunmadığı görülmektedir. 

                                                 
65

 Bozkurt, a.g.m. 
66

 10/3/1993 tarih ve 21520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Diğer taraftan, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefi imalatçıların, 4691 Sayılı TGBK kapsamındaki gelir vergisi istisnasından; 

üretim faaliyetinin, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden farklı bir şekilde değerlendirilmesi 

nedeniyle faydalanması mümkün değildir. Bu konuyla ilgili ilgili olarak, 193 Sayılı 

GVK’nda ve ilgili mevzuatından bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, 5520 Sayılı 

KVK’nun 1 seri no.lu Genel Tebliği
67

’nin 5.12.2.2 no.lu bölümünde de açıklandığı 

üzere, “Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan ürüne ait gayrimaddi hakkın kiralanması 

veya devrinden elde edilecek kazançlar istisnadan yararlanacak, ürünün bizzat üretilerek 

satılması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı 

hariç istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır” açıklaması yapılmıştır. KVK için 

çıkartılan bir genel tebliğin, GVK hükümlerine uygulanması mümkün olmamakla 

birlikte, Maliye yönetiminin konuya bakış açısını göstermesi bakımından önemlidir. 

Sonuç olarak, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim imalatçıların; 4691 Sayılı 

TGBK kapsamındaki istisna hükümlerinin imalat faaliyetini kapsamaması nedeniyle, 

3218 Sayılı SBK kapsamında ise istisna hükümlerinin üretim faaliyetini kapsamasına 

rağmen bölgedeki “sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması” nedeniyle 

Üretim faaliyetlerine tanınan istisnadan faydalanılamamaktadır. 

 

2.2.2.4- YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHLARININ 

TESPİT EDİLMESİ 

Bu bölümede, hem Serbest Bölgeler Kanununu hem de Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri kanunu çerçevesinde; daha önceki bölümlerde açıklanan Gelir ve Kurumlar 

Vergisi İstinası uygulamasında vergi matrahının nasıl tespit edileceği ile ilgili bilgiler 

aktarılacaktır. 

                                                 
67

 3/4/2007 tarih ve 26482 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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2.2.2.4.1- SERBEST BÖLGELER KANUNUNA GÖRE VERGİ 

MATRAHININ TESPİT EDİLMESİ 

 

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği’ne 

göre bu konuyla ilgili olarak açıklamalar yapılmıştır. 

‒ Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının a bendinde 

yer alan istisna, bir kazanç istisnasıdır. Dolayısıyla, mükelleflerin Serbest Bölgelerdeki 

faaliyetlerinden elde ettikleri hasılattan bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderlerin 

düşülmesi sonucu bulunacak kazanç, kurumlar vergisinden istisnadır.  

‒ Serbest Bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve 

vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilecektir. 

‒ Aynı şekilde, Serbest Bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen 

hasılatın, Serbest Bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde yapılacak ödemelerde 

kullanılıncaya kadar geçici olarak Serbest Bölgelerde mevduat hesaplarında veya repo 

işlemlerinde değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de söz konusu istisnadan 

yararlanabilecektir. İstisnanın, bunun dışında, Serbest Bölgelerde elde edilmiş olsa dahi 

faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlere teşmil edilebilmesi, 3218 Sayılı Kanuna 5084 

Sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen geçici 3. maddenin, bu istisnayı sadece bu 

bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla elde edilen kazançlarla sınırlaması 

nedeniyle mümkün bulunmamaktadır. İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi 

matrahının tespiti açısından, istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet 

ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait 

hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve 

kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. 

‒ Serbest Bölgelerde yürütülen ve istisna kapsamında olan faaliyetlerin zararla 

sonuçlanması halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin 
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kazançlardan indirilmesi mümkün olmadığı gibi ertesi yıla devredilmesi de mümkün 

değildir. Diğer taraftan, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde olduğu gibi Serbest 

Bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflere, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından 

Ar-Ge projelerine ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan 

destek tutarları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır. 

‒ Merkezi veya şubesi Serbest Bölgelerde bulunan mükelleflerin, hem Serbest 

Bölgedeki faaliyetleri hem de Serbest Bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin müşterek 

genel giderleri, merkezde ve şubede oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı 

dikkate alınarak dağıtılacaktır. Maliyetlerin hesabında, merkezde ve şubede oluşan 

satılan malın maliyetiyle faaliyet giderlerinin toplamı dikkate alınacaktır. Aynı şekilde 

hem Serbest Bölgelerde hem de Serbest Bölge dışındaki faaliyetlerde kullanılan 

amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanlarının, esas itibarıyla her bir işte 

kullanıldıkları gün sayısı dikkate alınarak dağıtılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne 

kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, 

müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.  

‒ KVK’nın 5. maddesinin üçüncü fıkrasında, kurumların kurumlar vergisinden 

istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden 

doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilemeyeceği 

hüküm altına alınmış bulunmaktadır.  

‒ Dolayısıyla, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde veya Serbest Bölgelerde 

gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 

4691 Sayılı TGBK geçici 2. maddesinde ya da 3218 Sayılı SBK geçici 3. maddesinde 

yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde 

edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle, kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge 

faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılması söz 

konusu değildir.  
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‒ Ancak, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde veya Serbest Bölgelerde yürütülen Ar-

Ge faaliyetlerinin işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer 

alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi 

kapsamında değerlendirilecektir. 

 

2.2.2.4.2- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNA GÖRE 

VERGİ MATRAHININ TESPİT EDİLMESİ 

 

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği’ne 

göre bu konuyla ilgili olarak açıklamalar yapılmıştır. 

‒ Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa 

dahi istisnadan yararlanamaz. 

‒ 4691 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası 

olup istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle 

yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı 

kurumlar vergisinden istisna olacaktır. İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi 

matrahının tespiti açısından, Kanun uygulaması kapsamında bulunan ve bulunmayan 

hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan 

faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle 

ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması 

gerekmektedir.  

‒ Kanun uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması 

halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan 

indirilmesi mümkün değildir.  

‒ Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, 4691 Sayılı Kanun kapsamı dışındaki 

ticari işlemlerinden elde edecekleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin istisna kapsamında 
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değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, nakitlerin değerlendirilmesi sonucu 

oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları ve 

iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir.  

‒ Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer 

kurumlardan geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç 

mahiyetinde olduğundan bu yardımların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu 

olmayacaktır. Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren 

mükelleflere, istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve 

benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek 

tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum 

kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır. 

‒ İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte 

yapılması halinde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetlerle ilgili olarak cari yılda 

oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.  

‒ İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, 

makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte 

kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne 

kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, 

müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 

‒ KVK’nın 5. maddesinin üçüncü fıkrasında, kurumların kurumlar vergisinden 

istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden 

doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilemeyeceği 

hüküm altına alınmış bulunmaktadır.  

‒ Dolayısıyla, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde veya Serbest Bölgelerde 

gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 
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4691 Sayılı TGBK geçici 2. maddesinde ya da 3218 Sayılı SBK geçici 3. maddesinde 

yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde 

edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle, kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge 

faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılması söz 

konusu değildir.  

‒ Ancak, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde veya Serbest Bölgelerde yürütülen Ar-

Ge faaliyetlerinin işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer 

alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi 

kapsamında değerlendirilecektir. 

 

2.3- ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 

 

Bu alt bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin, bu 

bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak faydalanılabilecekleri ücretler 

üzerindeki Gelir Vergisi istisnaları açıklanacaktır. 

 

2.3.1- İSTİSNA HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI KANUN 

 

Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 

istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı 

için iki farklı kanunda yer alan istisnadan faydalanabilme imkanı bulunmaktadır. Bunlar;  

‒ 3218 Sayılı SBK’unda yer alan ücretler üzerindeki gelir vergisi istisnası, ya da  

‒ 4691 Sayılı TGBK yer alan ücretler üzerindeki gelir vergisi istisnasıdır.  

Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin hangi kanuna tabi ücret 

üzerindeki gelir vergisi istisnasından faydalanabilecekleri ise bölgede mukim 
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mükelleflerin faaliyet ruhsatlarını hangi tarihte aldıklarıyla ve faaliyet ruhsat kullanım 

tarihlerinin sona ereceği tarihle yakından ilişkilidir. 

2.3.1.1- 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNA GÖRE 

DEĞERLENDİRME 

 

3218 Sayılı SBK’nda ücretler üzerinden alınan gelir vergisi stopajı için iki ayri 

istisna tanımlanmıştır. Bunlar; 

‒ Kanun’un Geçici 3. maddesinin 1.paragrafinin b bendine göre, Teknoloji Serbest 

Bölgesinde mukim mükelleflerin 06.02.2004 tarihi öncesinde ruhsat almaları halinde, 

Bu bölgede istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar 

gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim 

mükelleflerin 06.02.2004 tarihi itibarıyle ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 

tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan 

sürenin bitiş tarihi dikkate alınır.  

‒ “Kanun koyucu 31.12.2008 tarihi itibariyle sona erecek olan bu istisna 

hükmünün devamını sağlamak, buna bağlı olarak da gerek Serbest Bölgelerde faaliyet 

göstermeyi teşvik etmek gerekse istihdamı arttırmak amacıyla söz konusu istisna 

uygulamasında bazı değişiklikler yapmak suretiyle devam etmesini sağlamıştır
68

”. 

Kanunun Geçici 3. maddesinin 2 .paragrafinin b bendine göre, Avrupa Birliğine tam 

üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar teknoloji 

Serbest Bölgesinden üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç 

eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden 

müstesnadır
69

. “Yapılan yeni düzenlemenin getirdiği en önemli yenilik, Serbest Bölgede 

üretim faaliyetinde istihdam edilen personele ödenen ücretler herhangi bir süre ile bağlı 

                                                 
68

 Çetin İLHAN, “Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Ücretlilerin Vergilendirilmesi”, E-Yaklaşım 

Dergisi, Ağustos 2010, Sayı: 212, Çevirimiçi,  

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100817475.htm, Erişim: 

25.03.2011. 
69

 Bu istisna, 25/11/2008 tarih ve 27065 sayılı RG’de yayımlanan 5810 sayılı kanun ile 3218 sayılı Serbest 

Bölgeler Kanunu’nda değişiklik yapılarak 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100817475.htm
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kalmaksızın sadece istisnanın uygulanacağı dönem itibariyle FOB bedelinin asgari % 

85’inin yurt dışına ihraç edilmesi koşuluyal gelir vergisinden istisna edilmiş 

olmasıdır
70

”. 

Tezin yazıldığı tarih itibariyle, ilk bölümde tanımlı 31.12.2008 istisnasının 

uygulacağı tarihin sona ermesi nedeniyle, yukarıdaki birinci maddede açıklanan 

Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 

istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı 

istisnasının uygulanması mümkün değildir. Diğer taraftan yine yukarıda ikinci maddede 

açıklanan ve üretimle ilişkilendirilen personele ödenen ücretler üzerindeki istisnanın, 

Teknoloji Serbest Bölgesindeki “sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması” 

nedeniyle kanunda tanımlı üretim faaliyeti yapılamamaktadır. Dolayısıyla da, üretim 

faaliyetinde çalışan personele ödenen (FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç 

eden mükelleflerin istihdam ettikleri personel) ücretler nedeniyle tanınan istisnadan 

faydalanılamamaktadırlar. 

2.3.1.2- 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 

KANUNUNA GÖRE DEĞERLENDİRME 

 

Diğer taraftan, 4691 Sayılı TGBK’nun Geçici 2. maddesinin 2. paragrafına göre, 

Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından istihdam edilen ve bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu 

görevleriyle ilgili ödedikleri ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden 

müstesnadır. Daha önce de belirtildiği üzere, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerine sağlanan 

vergi avantajları, yönetici şirketler ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet 

gösteren girişimcilerin kazançlarıyla ilgili olanlar ve bu bölgelerde istihdam edilen bazı 

personelin kazançlarıyla ilgili olanlar şeklinde sınıflandırılabilecek olup, 4691 Sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesine konu edilen vergi 

istisnalarının, yine aynı maddenin son fıkrası hükümlerince; TÜBİTAK-Marmara 

                                                 
70

 İlhan, a.g.m. 
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Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi (not: Teknoloji Serbest Bölgesi) yönetici 

şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede 

çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri  

bakımından da uygulanacağı anlaşılmaktadır
71

”. 

3218 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı Kanundaki, Teknoloji Serbest Bölgesinde 

mukim Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin istihdam ettikleri personele 

ödedikleri ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı istisnası 

değerlendirildiğinde, 3218 Sayılı Kanundaki gelir vergisi stopajı istisnasının daha geniş 

kapsamlı olduğu ve önce 5084 Sayılı kanunla daha sonra 5810 Sayılı kanun 

değişiklikleriyle kapsamının daraltıldığı görülmektedir. Daha önce de açıklandığı üzere, 

bölgedeki mükelleflerin 31.12.2008 tarihine kadar faaliyet ruhsatlarının bulunması 

yeterliyken, 31.12.2008 tarihinden sonra üretim faaliyet ruhsatının bulunması ve üretilen 

ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’inin yurt dışına ihraç edilmesi, istisnadan 

yararlanmak için yeterli görülmektedir
72

. 4691 Sayılı Kanundaki gelir vergisi stopajı 

istisnası ise daha dar kapsamlı, daha sıkı kurallara bağlanmış ve yalnızca Ar-Ge ve 

destek personelinin istihdam edilmesiyle, Teknoloji Serbest Bölgesine fiilen çalışıp 

çalışmadıkları denetlenerek istisnadan yararlanılmaktadır. 

2.3.2- İSTİSNA HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANABİLECEK 

ÇALIŞANLAR 

 

Teknoloji Serbest Bölgesinde hem 3218 Sayılı SBK, hem 4691 Sayılı TGBK hem 

de 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu hükümlerinin uygulanabilir olması nedeniyle, istisna 

                                                 
71

 Faruk ÇINKI, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve Bu Bölgelere Sağlanan Bazı Vergi İstisnaları İle 

Sigorta Primi Destekleri”, E-Yaklaşım Dergisi, Aralık 2010, Sayı: 216, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20101218300.htm, Erişim: 

25.03.2011. 
72

 Hesaplamaların detayları için, Mehmet ÇAVUŞ, “Serbest Bölgelerde Geçerli Olan Ücret İstisnasının 

Uygulama Esasları”, E-Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2010, Sayı: 212, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100817468.htm, Erişim: 

25.03.2011 ve Bülent SEZGİN, “Serbest Bölgelerde Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi”, E-Yaklaşım 

Dergisi, Nisan 2011, Sayı: 220, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20110419073.htm, Erişim: 

20.01.2012’in makaleleri incelenebilir. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20101218300.htm
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100817468.htm
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20110419073.htm
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hükümlerinden faydalanabilecek çalışanların; bahis konusu kanun ve kanun hükümlerine 

istinaden çıkarılan ikincil mevzat hükümlerinden faydalanarak tespit edilmesi yerinde 

olacaktır.  

İstisnalardan faydalanabilecek çalışanlar; yukarıda bahsetilen kanunlarda 

“Araştırmacı, Yazılımcı ve Ar-Ge Personeli” olarak ayrı ayrı tanımlanmışlardır. Ancak, 

12.03.2011 tarih ve 27872 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6170 Sayılı Kanunla 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda değişiklik yapılarak, 

istisnalardan faydalanabilecek çalışanlar; “Ar-Ge personeli” ve “destek personeli” genel 

başlıklarında istisnadan faydalanabilir hale gelmişlerdir. 

Yapılan değişikliklerle; 6170 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı TGBK’na; “Tanımlar” 

başlıklı 3.maddesinde değişiklikler yapılarak daha önce bir bölümü TGBK Uygulama 

Yönetmeliği
73

’nde yer alan “Ar-Ge Personeli, Araştırmacı, Yazılımcı Personel”, bir 

bölümü ise 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda hiç yer almayan 

ancak  5746 Sayılı Ar-Ge Kanununda yer alan “Teknisyen, Destek Personeli,” 

kavramları ilave edilerek açıklamalar yapılmıştır. 

Dolayısıyla, Ar-Ge personeli 4691 Sayılı Kanunun değişmeden önceki halinde yer 

alan; “araştırmacı ve yazılımcı” tanımlarına, “teknisyenler”in ilave edilmesiyle “Ar-Ge 

personeli” genel başlığında istisnalardan yararlanabilir hale gelmişlerdir. Buna ek olarak, 

4691 Sayılı Kanunda hiç yer almayan Destek personeli de 6170 Sayılı Kanun 

değişikliğiyle ilave edilerek, istisnalardan yararlanabilir hale gelmişlerdir. 

2.3.2.1- AR-GE PERSONELİ 

 

6170 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı TGB’na yapılan ilaveler sonucunda kanunun 3/m 

maddesine göre “Ar-Ge Personeli”, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli 

“araştırmacı”, “yazılımcı” ve “teknisyenleri” ifade etmektedir. Bu değişiklik yapılmadan 

önce 4691 Sayılı kanunda Ar-Ge Personeli tanımına yer verilmemişti. 

                                                 
73

 19/6/2002 tarih ve 24790 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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6170 Sayılı kanunla 4691 Sayılı kanunda yapılan değişikliklerin henüz TGBK 

Uygulama Yönetmeliği’ne aktarılmadığı göz önünde bulundurulursa, 4691 Sayılı Kanun 

uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesinde “Ar-Ge Personeli”, Ar-Ge faaliyetlerinde 

çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve 

desteklenmesiyle uğraşan personeldir. 

Diğer taraftan, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununun 2/f maddesine göre “Ar-Ge 

personeli”, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri ifade 

etmektedir. 

Tüm bu tanımlara bakıldığında, 4691 Sayılı kanunda yer alan tanımın daha geniş 

kapsamlı olduğu; “araştırmacı”, “yazılımcı” ve “teknisyenleri” kapsadığı, 5746 Sayılı 

kanunda yer alan tanımın ise daha dar kapsamlı olduğu ve yalnızca “araştırmacı ve 

teknisyenleri” kapsadığı görülmektedir. 4691 kanun uygulama yönetmeliğinin ise 

güncellenmediği için şuanki mevcut durumu ifade etmeyen ve 4691 Sayılı Kanunla 

çelişen bir tanımın bulunduğu göze çarpmaktadır.  

Teknoloji Serbest Bölgesinde, 4691 Sayılı kanunun 3/m hükümlerine istinaden 

yapılan tanım kapsamında istisnalardan faydalanılmaktadır. 4691 Sayılı Kanunda 

tanımlandığı üzere “araştırmacı personel”, “yazılımcı personel” ve “teknisyen” 

açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. 

2.3.2.1.1-  ARAŞTIRMACI PERSONEL 

 

6170 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı TGBK’na yapılan ilaveler sonucunda kanunun 

3/n maddesine göre “Araştırmacı” Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki 

projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve 

ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları ifade 

etmektedir.  
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6170 Sayılı kanunla 4691 Sayılı kanunda yapılan değişikliklerin henüz TGBK 

Uygulama Yönetmeliği’ne aktarılmadığı göz önünde bulundurulursa, 4691 Sayılı Kanun 

uygulama yönetmeliğinin 4. maddesinde “Araştırmacı”, Bölgede yer alan faaliyetlerde 

hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde çalışan konusunda uzman akademik personeli 

ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan en az 

yüksek lisans derecesine sahip konusunda uzman personeli ifade etmektedir. 

Diğer taraftan, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununun 2/f-1. maddesine göre “araştırmacı 

personel”, Ar-Ge faaliyetleriyle yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, 

süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi 

süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları ifade etmektedir. 

Tüm bu tanımlara bakıldığında, 4691 Sayılı kanunda yer alan tanımla 5746 Sayılı 

kanunda yer alan tanım birbiriyle aynı olduğu, 4691 kanun uygulama yönetmeliğinin ise 

güncellenmediği için şuanki mevcut durumu ifade etmeyen ve 4691 Sayılı kanunla 

çelişen bir tanımın bulunduğu göze çarpmaktadır.  

Teknoloji Serbest Bölgesinde, 4691 Sayılı kanunun 3/n hükümlerine istinaden 

yapılan tanım kapsamında istisnalardan faydalanılmaktadır.  

2.3.2.1.2- YAZILIMCI PERSONEL 

 

6170 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı TGBK’na yapılan ilaveler sonucunda kanunun 

3/r maddesine göre “Yazılımcı Personel”, Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp 

program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli 

personeli ifade eder. 

6170 Sayılı kanunla 4691 Sayılı kanunda yapılan TGBK Uygulama 

Yönetmeliği’ne aktarılmadığı göz önünde bulundurulursa, 4691 Sayılı Kanun uygulama 

yönetmeliğinin 4. maddesinde “Yazılımcı Personel”, Yazılım olarak tanımlanan süreçte 

çalışıp yazılım geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli 

personeldir. 
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Diğer taraftan, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununda ve ikincil mevzuatında “yazılımcı 

personel” tanımının bulunmadığı görülmektedir. 

Tüm bu tanımlara bakıldığında, 4691 Sayılı kanunda yer alan tanım ile 6170 Sayılı 

kanun değişikliklerinin 4691 kanunun uygulama yönetmeliğine yansıtılmamasına 

rağmen uygulama yönetmeliğinde yapılan tanımların birbirinin aynısı olduğu göze 

çarpmaktadır.  

Teknoloji Serbest Bölgesinde, 4691 Sayılı kanunun 3/r hükümlerine istinaden 

yapılan tanım kapsamında istisnalardan faydalanılmaktadır.  

2.3.2.1.3- TEKNİSYEN 

 

6170 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı TGBK’na yapılan ilaveler sonucunda kanunun 

3/o maddesine göre “Teknisyen”, Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek 

öğrenim görmüş ya da meslek  lisesi  veya  meslek  yüksekokullarının  teknik, fen  ve  

sağlık  bölümlerinden  mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri ifade etmektedir. 

Diğer taraftan, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununa göre “Teknisyen”, Mühendislik, fen 

ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek 

yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim 

sahibi kişileri ifade etmektedir. 

Tüm bu tanımlara bakıldığında, 4691 Sayılı kanunda yer alan tanım ile 5746 Sayılı 

kanunda yapılan tanımların birbirinin aynısı olduğu göze çarpmaktadır. Ancak, 4691 

Sayılı kanunla ilgili uygulama yönetmeliğinde, 6170 Sayılı kanun değişikliklerinin 

yönetmeliğe yansıtılmaması nedeniyle, Kanun’da yer alan Teknisyen tanımının 

yönetmelikte yer almadığı görülmektedir. 

Teknoloji Serbest Bölgesinde, 4691 Sayılı kanunun 3/o hükümlerine istinaden 

yapılan tanım kapsamında istisnalardan faydalanılmaktadır.  
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2.3.2.2- DESTEK PERSONELİ 

 

6170 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı TGBK’na yapılan ilaveler sonucunda, kanunun 

3/p maddesine göre “destek personeli”, AR-GE faaliyetlerine katılan veya bu 

faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri 

personeli ifade etmektedir. 

Diğer taraftan, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununa göre “Destek personeli”, Ar-Ge 

faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, 

laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli ifade etmektedir. 

Tüm bu tanımlara bakıldığında, 4691 Sayılı kanunda yer alan tanımla 5746 Sayılı 

kanunda yapılan tanımların birbirinin aynısı olduğu göze çarpmaktadır. Ancak, 4691 

Sayılı kanunla ilgili uygulama yönetmeliğinde, 6170 Sayılı kanun değişikliklerinin 

yönetmeliğe yansıtılmaması nedeniyle, Kanunda yer alan destek personeli tanımının 

yönetmelikte yer almadığı görülmektedir. 

Daha önce de açıklandığı üzere, 4691 Sayılı TGBK’nun Geçici 2. Maddesinin 3. 

Paragrafına istinaden, Teknoloji Serbest Bölgesindeki Gelir ve Kurumlar Vergisi 

mükelleflerinin “Araştırmacı”, “yazılımcı” ve “Ar-Ge personelinin”, bu görevleriyle 

ilgili ücretleri her türlü vergiden, 01.01.2005 tarihinden itibaren istisnadır.  

4691 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 3. paragrafının; 6170 Sayılı Kanun 

değişikliği yapılırken, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde göz önünde bulundurulmadığı 

göze çarpmaktadır. Daha önceki bölümlerde detaylıca açıklandığı üzere, 6170 Sayılı 

Kanunla değişmeden önce; “Araştırmacı, Yazılımcı ve Ar-Ge Personeli” olarak ayrı ayrı 

tanımlanan istisna kapsamındaki çalışanlar, Kanun değişikliğinden sonra “Ar-Ge 

personeli” ve “destek personeli” genel başlıklarında istisnadan faydalanabilir hale 

gelmişlerdir. Ar-Ge personeli ise Kanunun değişmeden önceki halinde yer alan; 

“araştırmacı ve yazılımcı” tanımlarına, “teknisyenler”in ilave edilmesiyle “Ar-Ge 

personeli” genel başlığında istisnalardan yararlanabilir hale gelmişlerdir. Ancak, bu 
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tanımların hiçbiri Kanunun 2.maddesinin 3. paragrafında değişikliğe uğramamış ve 

Kanunun değişmeden önceki haliyle muhafaza edilmiştir. 

6170 Sayılı Kanun değişikliğiyle 4691 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin ilk iki 

paragrafında yapılan tüm değişikliklerden, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim Gelir 

ve Kurumlar Vergisi mükellefleri de faydalanabilecektir. Ancak, Teknoloji Serbest 

Bölgesindeki mükelleflerin, 6170 Sayılı Kanunla getirilen ve “destek personeli”ne 

sağlanan istisnalardan faydalanması mümkün değildir. 

 

2.3.3- İSTİSNA UYGULAMASI 

 

2.3.3.1- 06.02.2004 TARİHİNDEN ÖNCE RUHSAT ALAN ÜRETİCİ 

OLMAYAN MÜKELLEFLER 

 

5084 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı SBK’nun Geçici 3. Maddesinde yapılan 

değişiklikler sonucunda ve 1. paragrafinin b bendine göre; Teknoloji Serbest Bölgesinde 

mukim mükelleflerin 06.02.2004 tarihi öncesinde ruhsat almaları halinde, bahis konusu 

bölgede istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir 

vergisinden müstesnaydı. Ayırca, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin 

06.02.2004 tarihi itibarıyle ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha 

önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş 

tarihi dikkate alınıyordu. 

5810 Sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle ücretler üzerindeki gelir vergisi 

istisnasının süresi uzatılmamıştır. Dolayısıyla, 06.02.2004 tarihinden önce ruhsat alan 

mükelleflerin, 3218 Sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam ettikleri personele 

ödedikleri ücretler artık gelir vergisinden istisna değildir. 

Diğer taraftan, Teknoloji Serbest Bölgesinde; 4691 Sayılı TGBK hükümleri 

arasında yer alan bazı hükümlerin uygulanabilmesi nedeniyle, 3218 Sayılı kanun 
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hükümlerine istinaden uygulanmakta olan istisnaların sona erme tarihi olan, 31.12.2008 

tarihinden sonra, 4691 Sayılı kanunda yer alan istisnalar uygulanabilmektedir. 4691 

Sayılı TGBK Geçici 2. maddesinin 2. paragrafına göre, Teknoloji Serbest Bölgesinde 

faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından istihdam edilen ve 

bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleriyle ilgili ödedikleri ücretleri, 31/12/2023 

tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. 

Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 

istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretleriyle ilgili olarak Mülga 5422 Sayılı KVK 

hükümleri yürürlükteyken, 2003 yılında yayımlanan Kurumlar Vergisi Sirkülerlerinde 

aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır; 

‒ Ar-Ge Personelinin; hem bölge içinde hem de bölge dışındaki projelerde 

çalışıyor olması halinde, sadece Teknoloji Serbest Bölgesi içerisinde çalışılan süreye 

tekabül eden kısmı, gelir vergisinden istisnadır. Teknoloji Serbest Bölgesi dışında 

çalışılan süreye ait hak ve kazanılan ücret ise gelir vergisine tabidir
 74

. Diğer taraftan, bu 

konuyla ilgili olarak, 6170 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı Kanunda istisnaların açıklandığı 

geçici 2. Maddesinde yapılan değişikliklerle; “Bölgelerde yer alan girişimcilerin 

yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü 

görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayıyla Bölge dışında geçirmesi gereken süreye 

ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak 

ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle 

belirlenir” hükmü getirilmiştir. Değişikliğin yapıldığı 12.03.2011 tarihinden itibaren 

herhangi bir yönetmelik hazırlanmadığı için bölge dışında geçirilebilecek ve gelir vergisi 

kapsamı dışında tutulacak sürelere ait bir netlik bulunmamaktadır. Ayrıca, “bölge 

dışında geçirilecek süre ve bu süreler için” ödenecek ücretlere uygulanacak gelir vergisi 

istisnasıyla ilgili olarak, Kurumlar vergisi sirküleri hükmüyle 4691 Sayılı Kanun 

hükümleri arasında bir çatışma olduğu göze çarpmaktadır. 

                                                 
74

 28.10.2003 tarihli ve KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri –1 numaralıKurumlar Vergisi 

Sirküleri, bölüm 3.2.1. 
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‒ Öte yandan, bu niteliklere haiz olsalar dahi, bir personelin araştırma, yazılım ve 

Ar-Ge çalışmaları dışında kalan görevleri dolayısıyla ödenen ücretlerin istisna 

kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bölgede araştırmacı, yazılımcı ve Ar-

Ge personeli dışında kalan diğer personele yapılan ücret ödemeleri de istisnaya konu 

edilmez
75

. Diğer taraftan, bu konuyla ilgili olarak, 6170 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı 

Kanunda istisnaların açıklandığı geçici 2. Maddesinde yapılan değişikliklerle; “Ar-Ge ve 

destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü 

vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli 

sayısının yüzde onunu aşamaz” hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla, “destek personeline” 

ödenecek ücretlere uygulanacak gelir vergisi istisnasıyla ilgili olarak, Kurumlar vergisi 

sirküleri hükmü ile 4691 Sayılı Kanun hükümleri arasında da bir çatışma olduğu göze 

çarpmaktadır.  

‒ Teknoloji Serbest Bölgesinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge 

personelinin, kanuni izin süreleri içerisinde hak kazandıkları ücretler ile personele çeşitli 

adlarla yapılan ve ücret olarak değerlendirilecek ödemeler de (prim, ikramiye vb.) istisna 

kapsamındadır
76

. 

Sonuç olarak, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim ve 06.02.2004 tarihinden önce 

ruhsat alan Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin istihdam ettikleri personele 

ödedikleri ücretlerle ilgili olarak, 3218 Sayılı kanundaki istisnanın geçerlilik süresi 

31.12.2008 tarihinde dolmuştur. Bu tarihten sonra 4691 Sayılı kanuna göre Teknoloji 

Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 

istihdam edilen ve bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleriyle ilgili ödedikleri 

ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yine 4691 Sayılı 

kanunda tanımlı “destek personeline” ödenen ücretlerle ilgili istisnadan Teknoloji 

Serbest Bölgesinde faydalanılabilmesi mümkün değildir. 

                                                 
75

 28.10.2003 tarihli ve KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri –1 numaralıKurumlar Vergisi 

Sirküleri, bölüm 3.2. 
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 28.10.2003 tarihli ve KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri –1 numaralıKurumlar Vergisi 

Sirküleri, bölüm 3.2.3. 
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2.3.3.2- 06.02.2004 TARİHİNDEN SONRA RUHSAT ALAN ÜRETİCİ 

OLMAYAN MÜKELLEFLER 

 

5084 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı SBK’nun Geçici 3. Maddesinde yapılan 

değişiklikler sonucunda ve 1. paragrafinin b bendine göre; Teknoloji Serbest Bölgesinde 

mukim mükelleflerin 06.02.2004 tarihi sonrasında ruhsat almaları halinde, bahis konusu 

bölgede istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisi istisnasından 

faydalanamamaktadır. Dolayısıyla, “....06.02.2004 tarihinden sonra Serbest Bölgelerde 

faaliyet göstermek amacıyla ruhsat alarak Serbest Bölgelerde kurulan veya Türkiye’nin 

diğer yerlerinde kurulup da Serbest Bölgede şube açan mükelleflerin, gelir ve kurumlar 

vergisi açısından ülkemizin diğer yerlerinde faaliyet gösteren mükelleflerden herhangi 

bir farkı kalmamıştır
77

”.  

5810 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı kanunda yapılan değişiklikler esnasında, ücretler 

üzerindeki gelir vergisi istisnasının başlangıç tarihi (ruhsat alış tarihi vb) ve süresiyle 

ilgili bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla, 06.02.2004 tarihinden sonra ruhsat alan 

mükelleflerin, 3218 Sayılı Kanun hükümlerine göre Teknoloji Serbest Bölgesinde 

istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna değildir. 

Diğer taraftan, Teknoloji Serbest Bölgesinde; 4691 Sayılı TGBK hükümleri 

arasında yer alan bazı hükümlerin uygulanabilmesi nedeniyle, 3218 Sayılı kanun 

hükümlerinde 5084 Sayılı kanunla ve 4691 Sayılı kanunda 5281 Sayılı kanunla yapılan 

değişiklik sonucunda, 06.02.2004 tarihinden sonra ruhsat alan Teknoloji Serbest 

Bölgesinde mukim mükelleflerin ödedikleri ücretler için 01.01.2005 tarihinden itibaren, 

4691 Sayılı kanunda yer alan istisnalar uygulanabilmektedir. 4691 Sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2. maddesinin 2. paragrafına göre, Teknoloji 

Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 

istihdam edilen ve bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleriyle ilgili ödedikleri 

ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. 

                                                 
77

 Bozkurt, a.g.m. 
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Ayrıca belirtmek gerekirki; 4691 Sayılı Kanun kapsamında, 06.02.2004 tarihinden 

önce ya da sonra ruhsat almanın bir farkı bulunmamaktadır. Yani Teknoloji Serbest 

Bölgesinde çalıştırılan Ar-Ge personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri 31.12.2023 

tarihine kadar gelir vergisinden istisnadır.  

Daha önce 4691 Sayılı TGBK kapsamında yapılan tüm açıklamalar, bu bölüm için 

de geçerlidir. 

Sonuç olarak, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim ve 06.02.2004 tarihinden 

sonra ruhsat alan Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin istihdam ettikleri 

personele ödedikleri ücretlerle ilgili olarak, 5084 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı kanunda 

yapılan değişiklikler nedeniyle gelir vergisi istisnasından faydalanılamamaktadır. Ancak, 

01.01.2005 tarihinden sonra 4691 Sayılı kanuna göre Teknoloji Serbest Bölgesinde 

faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından istihdam edilen ve 

bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleriyle ilgili ödedikleri ücretleri, 31/12/2023 

tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Ancak 06.02.2004 tarihinden sonra ruhsat 

alan Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin; 06.02.2004-01.01.2005 

tarihleri arasında 4691 Sayılı kanun hükmüne istinaden ücretler üzerindeki Gelir Vergisi 

istisnasından faydalanması mümkün olmamıştır. Yine bir önceki bölümde açıklandığı 

üzere, 4691 Sayılı kanunda tanımlı “destek personeline” ödenen ücretlerle ilgili 

istisnadan Teknoloji Serbest Bölgesinde faydalanılabilmesi mümkün değildir. 

2.3.3.3- ÜRETİCİ (İMALATÇI) OLARAK FAALİYET GÖSTEREN 

MÜKELLEFLER 

 

Daha önce bölümlerde açıklandığı üzere, 5084 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı 

SBK’nda yapılan değişiklikler sonucunda; Teknoloji Serbest Bölgesinde, istihdam 

edilen personele ödenen ücretler, 06.02.2004 tarihinden önce ruhsat alan mükellefler için 

31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden istisnaydı. 06.02.2004 tarihinden sonra 

ruhsat alan mükellefler için ise gelir vergisi istisnası bulunmamaktaydı. Ayrıca kanunda 

üretim yapan veya yapmayan ayrımı bulunmamaktaydı, gelir vergisi istisnasından 
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faydalanabilmek için önemli olan kriter 06.02.2004 tarihinden önce faaliyet ruhsatının 

alınmış olmasıydı. 

06.02.2004 tarihinden önce ruhsat alan mükellefler için gelir vergisi istisnası 

31.12.2008 tarihinde sona erdikten sonra, Serbest Bölgelerde üretim yapan mükelleflerin 

korunması maksadıyla, 5810 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda 

değişiklikler yapılmıştır. Bir Serbest Bölge olarak kurulan ve yapılan mevzuat 

değişiklikleriyle, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine tanınan bazı istisnalarından 

faydalanma imkanı sağlanan Teknoloji Serbest Bölgesi de 5810 Sayılı kanunla üretim 

yapan mükellefler lehine yapılan bu değişikliklerden, “teorik olarak” faydalanabilir hale 

gelmiştir.  

Bu değişikliklere göre, Teknoloji Serbest Bölgesinde üretilen ürünlerin FOB 

bedelinin en az  yüzde 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri 

personele ödedikleri ücretler, 01.01.2009 tarihinden AB’ye tam üyeliğin gerçekleştiği 

tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir vergisinden istisnadır. 

İhracat için aranan yüzde 85’lik oranı yüzde 50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine 

kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.  

5810 Sayılı kanunla 3218 Sayılı SBK’da; üretim yapan ve yaptıkları üretim 

sonucu ortaya çıkan ürünlerin FOB bedelinin %85’ini yurt dışına ihraç eden mükellefler 

için 1
78

 ve 2
79

 Seri no.lu 3218 Sayılı SBK Genel Tebliğlerinde, ücretler üzerindeki gelir 

vergisi istisnası için aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

‒ Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin  istihdam 

ettikleri tüm personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edilecektir. Üretim 

faaliyetiyle birlikte başka konularda da faaliyette  bulunan mükelleflerin satış, 

pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çalışan  personelleri de istisna 

kapsamında değerlendirilecektir. 

                                                 
78

 12/3/2009 tarih ve 27167 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
79

 29/7/2010 tarih ve 27656 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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‒ Serbest Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerden üretim faaliyetinde 

bulunanların çalıştırdıkları tüm personelin, üretim faaliyetiyle birlikte başka faaliyetleri 

de bulunanların sadece üretim konusundaki faaliyetlerinde çalışanlara ait ücretleri ve 

yararlanılan gelir vergisi tevkifat tutarına ilişkin bildirimin (aylık faydalanıldıysa her ay, 

yıl sonunda faydalanıldıysa Aralık ayı muhtasar beyannamesiyle, 3 aylık muhtasar 

beyanname veriliyorsa 3 aylık muhtasar beyannameyle birlikte), yetkili vergi dairesine 

vermeleri gerekmektedir. 

‒ İstisnadan faydalanılan vergi tecil edilecek, daha sonra hazırlanan Yeminli Mali 

Müşavir raporuyle terkin edilecektir. 3218 Sayılı kanun ve ilgili tebliğlerdeki şartlar 

yerine getirilmezse tahsile edilemeyen (terkin edilen vergiler) cezasız olarak, gecikme 

zammıyla birlikte tahsil edilecektir. 

‒ Serbest Bölgede üretim faaliyetinde bulunan üretici firmaların ürünlerini, aynı 

veya başka bir Serbest Bölgede faaliyette bulunan ihracatçılara, yurt dışına satılması 

kaydıyla teslim etmeleri de yurt dışına satış olarak değerlendirilecektir. İhracat kaydıyla 

yapılan teslimlerde, üretici firmalar istisnadan yararlanacağından, ihracatı gerçekleştiren 

firmaların istisnadan yararlanması mümkün değildir. Söz konusu malların, ihracatçıya 

teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi zorunludur. Bu 

sürede ihraç edilmemesi halinde, bu mallara ilişkin yurt dışı satış gerçekleşmemiş olarak 

değerlendirilir.  

‒ Kanundaki ve tebliğdeki “yazılım” tanıma uygun bir programın ticari amaçla CD 

şeklinde hazırlanması ve fiziki mal olarak fiilen ihraç edilmesi halinde, bu yazılım 

faaliyeti kapsamında Serbest Bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler 

Kanunda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna edilecektir. 

Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için; “Söz konusu 

faaliyetin münhasıran ve fiilen Serbest Bölgede yapılması”, “İşyeri alt yapısının ve 

teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması”, “Ürünün, gümrük çıkış 
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beyannamesi ve YMM faaliyet raporuyla fiili ihracatın gerçekleştiğinin tevsik edilmesi” 

gerekir. 

‒ Serbest Bölgede çalışan personelin çeşitli nedenlerle Serbest Bölge dışında 

çalıştığı sürelere ilişkin ödenen ücretlerle Serbest Bölgede üretim faaliyeti dışında 

hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde çalışanlara ödenen 

ücretler istisnadan faydalanamayacaktır. 

Daha önceki bölümlerde de izah edildiği üzere, Teknoloji Serbest Bölgesinde 

mukim imalatçılar; 4691 Sayılı TGBK kapsamındaki istisna hükümlerinin imalat 

faaliyetini kapsamaması ve 3218 Sayılı SBK kapsamında ise istisna hükümlerinin üretim 

faaliyetini kapsamasına rağmen bölgedeki “sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle 

uyumlu olmaması” nedeniyle, üretim faaliyetlerine tanınan istisnalardan bir diğeri olan 

ücretler üzerindeki gelir vergisi istisnasından faydalanamamaktadırlar. 
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3- BÖLÜM: TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN GELİR VE KURUMLAR 

VERGİSİ DIŞINDAKİ DİĞER VERGİ MEVZUATINDA YER ALAN 

İSTİSNALAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesinde uygulama imkanı bulunan, KDVK, 

DVK, Harçlar Kanunu ve Gümrük Vergisi Kanunlarında yer alan istisnalar ile Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan Sigorta Prim Desteği 

uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. 

Bu kapsamda, bölgede yer alan mükelleflerin birden fazla kanundaki 

istisnalardan yararlanabilme şanslarının bulunması nedeniyle, konun doğasından gelen 

karmaşık yapısının daha iyi anlaşılabilmesi maksadıyla mükelleflerin hangi kanunda yer 

alan hangi tür istisnalardan faydalanabilecekleri detaylıca irdelenmiş ve ayrıca bu 

istisnalarla ilgili olarak, teknoloji Serbest Bölgesindeki özellikli durumlara ilişkin ilave 

açıklamalar yapılmıştır. 

3.1- KATMA DEĞER VERGİSİ 

 

Bu bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin, bu bölgelerde 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak faydalanılabilecekleri Katma Değer Vergisi 

istisnası detaylıca incelenecektir. 

 

3.1.1- 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 

HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME 

 

3065 Sayılı KDVK
80

 5035 Sayılı Kanunun 11.maddesiyle eklenen geçici 20. 

maddesi hükmüne göre, 01.01.2004 tarihinden itibaren, 4691 Sayılı TGBK’na göre 

                                                 
80

 02/11/1984 tarih ve 18563 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir 

veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgede ürettikleri; “sistem 

yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta 

kontrol uygulama yazılımı” şeklindeki teslim ve hizmetler katma değer vergisinden 

istisnadır.  

Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnalarının açıklandığı bölümlerde de ifade 

edildiği üzere, 4691 Sayılı Kanun kapsamında, faaliyete geçilen tarihten bağımsız olmak 

üzere, 4691 Sayılı kanunun Geçici 2.maddesine göre, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden 

bölge içerisinde elde edilen kazançlar, 31.12.2023 tarihine kadar yıllık gelir vergisinden 

istisnadır. Dolayısıyla, 3065 Sayılı kanun kapsamında TGB tanınan KDV istisnası 

31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir
81

. 

Maliye Bakanlığı’nın 27.02.2007 tarih ve GİB.0.01.54/5417-2296-16826 Sayılı 

özelgesinde “Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimciler tarafından 

münhasarıan bu bölgelerde üretilen ticari yazılım paketlerinin teslimi KDV’den istisna 

olacaktır”
82

. 

Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 08.02.2005 tarih ve 5889 Sayılı özelgesine 

istinaden “3065 Sayılı KDVK’nun Geçici 20’nci maddesinin (1) numaralı  bendinde yer 

alan istisna bölgede üretilen yazılım programlarının tesliminde uygulanmaktadır. 

                                                 
81

 İbrahim Ercan’ın “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Kdv İstisnasının Kapsamı” isimli 

makalesinde, TGB’de mukim mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi istisnası boyunca KDVK 

geçici 20.md’deki istisna hükmünden yararlanabileceklerini ifade etmiştir. 4691 sayılı kanunda değişiklik 

yapılmadan önce (6170 sayılı kanunda 12.03.2011 yürürlük tarihi itibariyle yapılmıştır) istisnanın 

31.12.2023 yerine 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olmasına rağmen, yazar uygulanan istisnanın süresi 

ile ilgili olarak “Buna göre, teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik KDV Kanunu’nun geçici 20. 

maddesinde düzenlenen KDV istisnası 2010 yılı sonuna kadar uygulanacaktır” yorumuna katılmak 

mümkün değildir. İbrahim Ercan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Kdv İstisnasının 

Kapsamı”, E-Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2010, Sayı: 212, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100817472.htm, Erişim: 

25.03.2011. 
82

 Nuri DEĞER, Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi Kanunu, Yaklaşım Yayıncılık, 

Ankara, 2011, s.1407, s.1408. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100817472.htm
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Bölgede üretilen yazılım programlarını alanların bu programları başkalarına tesliminde 

katma değer vergisi istisnası uygulanamaz”
83

. 

TGB’de imal edilen mal ve hizmetlere ilişkin istisna kısmi istisna mahiyetindedir. 

Dolayısıyla, bu mal ve hizmetler için yüklenilenilen KDV’nin mükellefin vergiye tabi 

işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV’den indirilmesi mümkün değildir. Bu vergiler 

KDVK’nun 30/a maddesi hükmü uyarınca gelir ve kurumlar vergisinde ticari kazancın 

tespitinde gider olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Maliye bakanlığı’nın 01.01.2004 

tarih ve 54/5417-2047/14285 Sayılı özelgesinde; “Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 

faaliyette bulunanlarar yönelik istisna uygulaması kısmmi istisna niteliği taşımakta olup, 

söz konusu faaliyetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirim ve iadesi 

mümkün bulunmamaktadır
84

. İndirilemeyen KDV işin mahiyetine göre gider veya 

maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir” şeklinde idari görüş bildirmiştir
85

. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için verilen bir diğer özelgede, “TGB’ndeki 

firmaların, yine bu bölgedeki bir firmadan Ar-Ge faaliyetleri için proje danışmanlığı ve 

personel hizmeti almasının istisna kapsamında değerlendirilemeyeceği” ifade 

edilmiştir
86

. 

Diğer taraftan; Teknoloji Serbest Bölgesinin, 4691 Sayılı TGBK’na göre kurulan 

bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmaması nedeniyle, bölgede yerleşik gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, 3065 Sayılı KDVK geçici 20. Maddesindeki istisna hükmünden 

faydalanması mümkün değildir
87

. 

                                                 
83

 Mehmet SUNAR, “Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kazanç İstisnasının Hesaplanmasında Bazı Özellikli 

Durumlar”, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan 2010, Sayı: 259, s.147. 
84

 Ercan.a.g.m.. 
85

 Değer, a.g.e. s.1407. 
86

 Kemal OKTAR, KDV İstisnalar ve İadeler, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2007, s.560. 
87

 Faruk ÇINKI’nın Aralık 2010 tarihinde E-Yaklaşım dergisinin 216. sayısında yayımlanan “Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Ve Bu Bölgelere Sağlanan Bazı Vergi İstisnaları İle Sigorta Primi Destekleri” 

başlıklı makalesinin sonuç bölümünde, TGB’de uygulanan tüm  istisnalar 7 madde halinde sıralanmış 

(4.madde KDV istisnası ile ilgilidir), 8.maddesinde ise “Önceki maddelerde değinilen vergi istisnaları, 

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet 

gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge 
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3.1.2- 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU HÜKÜMLERİNE 

GÖRE DEĞERLENDİRME 

 

Bu bölümde, 3218 Sayılı SBK, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 3065 Sayılı 

KDVK hükümleri göz önünde bulundurularak açıklamalar yapılacaktır. 

3218 Sayılı SBK ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre Serbest 

Bölgeler “Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda 

olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma 

sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da 

tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve 

kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu 

kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir Serbest Bölgeye konulması nedeniyle 

normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir. Bu bölgelerde 

gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz
88

” 

3218 Sayılı SBK ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununda yapılan değişiklikler 

sonrasında Serbest Bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, 

gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılmaya devam 

edilecektir.  

Bu konuyla ilgili detaylı açıklamalar Gümrük Vergisi istisnası bölümünde 

yapılmıştır. 

Diğer taraftan, 3065 Sayılı KDVK’nun 1/1’inci maddesine göre, Türkiye’de 

yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki mal teslimleri 

ve hizmetler, katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Aynı kanunun 11/1-a 

                                                                                                                                                
personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri  bakımından da uygulanabilecektir” ifadesi yer almaktadır. 

Ancak, Teknoloji Serbest Bölgesinin SBK kanunu hükmüne istinaden kurulan bir SB olması, TGB 

olmaması nedeniyle, TGB’lere sağlanan KDV istisnasından yararlanma imkanı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla yazarın bu ifadesine katılmanın mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 
88

 Iki kanundaki tanımlar arasındaki tek fark “kambiyo mevzuatı bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi 

dışında olup olmaması” ile ilgilidir. 
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maddesinde de, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışında ki 

müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca, 

KDVK’nun 16/1-c maddesinde, Serbest Bölge hükümlerinin uygulandığı mallar, 17/4-ı 

maddesinde de, Serbest Bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden istisna 

edilmiştir. 93 seri nolu KDVK Genel Tebliğinin 4’üncü bölümünde, münhasıran Serbest 

Bölgede faaliyet gösteren ve dolayısıyla işlemleri katma değer vergisinden istisna olan 

işletmelerin, katma değer vergisi yönünden mükellefiyet tesis ettirmelerine gerek 

bulunmadığı açıklanmıştır
89

. 

 

3.1.2.1- MAL TESLİMLERİ 

 

3.1.2.1.1- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNE TÜRKİYE’DEN MAL 

TESLİMLERİ 

 

SBK’nun 6. Maddesi ile Geçici 6. Maddesi hükümlerine istinaden Avrupa 

Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar gümrük rejimleri açısından Serbest 

Bölge, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılmaktadırlar. Ayrıca yine SBK’nun 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” hükmü bulunmaktadır. Yine, Serbest Bölgeler uygulama 

yönetmeliğinin 30. maddesine göre “Türkiye'den Bölgeye sevkedilen mallar, dış ticaret 

rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve 

Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Bölgeden yurtdışına mal 

gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 3065 Sayılı KDVK’nun 12.maddesinin 1.bendine göre; “bir 

teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir 

                                                 
89

 İsmail BARINIR, “Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu”, Vergi 

Dünyası Dergisi, Ocak 2012, Sayı: 365, s.115. 
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Serbest Bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya 

mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir. Ayrıca, Teslim konusu 

mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir Serbest 

Bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır”. Yani, Tekonoloji 

Serbest Bölgesine yapılan satışta ihracat istisnasından faydalanabilmek için işleme konu 

malın; Serbest Bölgede mukim bir alıcıya satılması ve bu malların Teknoloji Serbest 

Bölgesinde mukim alıcıya ulaşması gerekmektedir. 

3065 Sayılı KDVK’nun ihracat istisnasını düzenleyen 11 ve 12. maddesi 

hükümlerine göre, Türkiye’den Serbest Bölge’ye gönderilen mallar ihracat istisnası 

kapsamındadır. Dolayısıyla, bu malların tesliminde düzenlenecek faturalarda KDV 

hesaplanmayacak, bu ihracatla ilgili olarak yüklenilen KDV ise ihracatçı tarafından 

indirime tabi tutulacak veya iadesi talep edilebilecektir. 

3.1.2.1.2- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNE YURT DIŞINDAN MAL 

TESLİMLERİ 

 

SBK’nun 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” hükmü bulunmaktadır. Yine, Serbest 

Bölgeler uygulama yönetmeliğinin 30. maddesine göre “Türkiye'den Bölgeye sevkedilen 

mallar, dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır. Bölge ile 

diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Bölgeden 

yurtdışına mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir” hükmü yer almaktadır. 

3065 Sayılı KDVK’nun 16/1-c hükmüne göre, Gümrük Kanunundaki transit ve 

gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve “Serbest Bölge hükümlerinin 

uygulandığı” malların teslimi KDV’den istisnadır. 

Başka bir deyişle, Türkiye’den Serbest Bölgelere yapılacak mal teslimleri ihracat; 

Serbest Bölgelerden Türkiye’ye yapılan teslimler ithalat sayılırken, Serbest Bölgelerden 
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yurt dışına veya yurt dışından Serbest Bölgelere yapılacak mal teslimlerinde ise, bu 

rejimlerden bağımsız olarak işlem yapılmaktadır. Buna göre, yurt dışından Serbest 

Bölgeye mal teslimi ithalat; Serbest Bölgelerden yurt dışına mal teslimi ise, ihracat 

sayılmamaktadır. Yurt dışından Serbest Bölgeye ve/veya Serbest Bölgeden yurt dışına 

mal teslimleri, transit ticaret olarak işlem görmekte ve katma değer vergisi yükümlülüğü 

doğmamaktadır
90

. 

Serbest Bölgeler için yapılan bu açıklamalar, Teknoloji Serbest Bölgesi için de 

geçerli olduğundan, Teknoloji Serbest Bölgesinden yurt dışına veya yurt dışından 

Teknoloji Serbest Bölgesine yapılacak mal teslimlerinde katma değer vergisi 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

3.1.2.1.3- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEN TÜRKİYE’YE MAL 

TESLİMLERİ 

 

3218 Sayılı SBK’nun 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” hükmü 

bulunmaktadır. Yine, Serbest Bölgeler uygulama yönetmeliğinin 30. maddesine göre 

“Türkiye'den Bölgeye sevkedilen mallar, dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime 

göre ihraç edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dış ticaret 

rejimi uygulanmaz. Bölgeden yurtdışına mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi 

serbesttir” hükmü yer almaktadır. 

Türkiye’nin diğer yerlerinden Serbest Bölgelere mal teslimi ihracat rejimine tabi 

tutulmakta ve katma değer vergisi açısından ihracat teslimi sayılmakta iken, tersi 

durumda Serbest Bölgelerden Türkiye’nin diğer yerlerine yapılacak mal teslimleri de, 

                                                 
90

 Taylar, a.g.e. s.145-146. 
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ithalat rejimine tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla Serbest Bölgelerden yapılan mal alımları 

ithalat sayılmaktadır
91

. 

Dolayısıyla, KDVK’nun 1.maddesinde “her türlü mal ve hizmet ithalatının” katma 

değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle Teknoloji Serbest 

Bölgesinden Türkiye’ye mal teslimlerinde ödenmesi gereken vergi, ithalatı 

gerçekleştiren mükellef tarafından ilgili gümrük idaresine beyan edilip ödenmesi ve mali 

ithal eden mükellef tarafından indirim konusu yapılması gerekmektedir. 

3.1.2.1.4- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEN YURT DIŞINA MAL 

TESLİMLERİ 

 

3.1.2.1.2 numaralı bölüme yapılan açıklamalar gereği, Teknoloji Serbest 

Bölgesinden Yurt dışına yapılan mal teslimleri transit ticaret olarak işlem göremekte ve 

katma değer vergisi yükümlülüğü doğmamaktadır. 

3.1.2.1.5- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİ İÇİNDE MAL TESLİMLERİ 

 

3065 Sayılı KDVK’nun 16/1-c hükmüne göre, Gümrük Kanunundaki transit ve 

gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve “Serbest Bölge hükümlerinin 

uygulandığı” malların teslimi katma değer vergisinden istisnadır. 

Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer 

vergisinden istisnadır. İstisna, Kanunda özel bir hükümle düzenlenmiştir. Bu istisna, 

kısmi istisna niteliğinde olduğundan, Serbest Bölgelerde yapılan mal teslimi ve hizmet 

ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler (herhangi bir şekilde) aynı kanunun 30. maddesinin 

(a) fıkrasına göre vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların 

teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin 

maliyeti içinde yer alan katma değer vergisi, indirim konusu yapılamaz. Gerek bu 

hüküm, gerekse KDVK’nun 32’nci madde hükmü karşısında, Serbest Bölgelerde istisna 
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 Taylar, a.g.e. s.142. 
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kapsamına giren mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin olarak yüklenilen katma değer 

vergisinin indirimi ya da mükellefe iadesi mümkün bulunmamaktadır
92

. 

Serbest Bölgeler için yapılan bu açıklamalar, Teknoloji Serbest Bölgesi için de 

geçerlidir. 

3.1.2.1.6- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEN BİR BAŞKA 

SERBEST BÖLGEYE MAL TESLİMLERİ 

 

Teknoloji Serbest Bölgesi’nde mukim bir mükellefin, Türkiye’nin gümrük bölgesi 

dışında bulunan bir başka Serbest Bölgede mukim bir mükellefe yapacağı mal teslimleri, 

KDVK’nun 16. Maddesinin 1 paragrafının c bendine göre “gümrük kanunundaki transit 

ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve Serbest Bölge rejimlerinin 

uygulandığı mallar” arasında yer alması nedeniyle, Türkiye’nin gümrük bölgesinin 

dışında yapılmış bir teslim olarak değerlendirilerek katma değer vergisinde tanımlı 

ithalat istisnasından faydalanarak katma değer vergisine tabi olmamaktadır. 

Ülkemiz içinde bir Serbest Bölgeden diğer bir Serbest Bölgeye teslim edilen 

mallar dış ticaret mevzuatı açısından henüz serbest dolaşıma girmemiş eşya 

kategorisindedir ve transit ya da aktarma işlemine tabi tutulur
93

. 

 

3.1.2.2- HİZMET İFALARI 

 

3.1.2.2.1- TÜRKİYE’DEN TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNE 

HİZMET İFALARI 

 

3065 Sayılı KDVK’nun 12. maddesinin 2. bendine göre; bir hizmetin yurt 

dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için “Hizmet, yurt dışındaki bir 

müşteri için yapılmış olmalıdır” ve “Hizmetten, yurt dışında faydalanılmalıdır”. Yurt 
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 Barınır, a.g.e.s.116. 
93

 Barınır, a.g.e.s.116-117. 
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dışındaki müşteri tabirinden ise; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında 

olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen 

faaliyet gösteren şubelerini ifade edeceği hüküm altına alınmıştır. 

3.1.2.1.1 no.lu bölümde de izah edildiği üzere, 3065 Sayılı KDVK’nun 

11/1.maddesine göre; Serbest Bölgelere yapılan mal teslimleri, Serbest Bölgelerin ismini 

özellikle belirterek, yurt dışındaki bir müşterilere satış yapılıyormuşcasına ihracat 

teslimi sayılmasına rağmen, 11/2.maddesine göre; Serbest Bölgelere yapılan hizmetler, 

Serbest Bölgelerin isimlerine yer vermeden yurt dışındaki bir müşteriye verilen 

hizmetlerden bahsedilmiş ve yurt dışındaki müşteriler tabirinin ise ikametgâhı, işyeri, 

kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt 

dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade edeceği belirtilmiştir. 

Dolayısıyla, KDVK’na istinaden, Serbest Bölgedeki bir müşteriye Türkiye’den verilen 

hizmetin, yurt dışındaki bir müşteriye verilen bir hizmet gibi nitelendirilmesinin 

mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de mukim firmaların, Teknoloji Serbest Bölgesinde yerleşik mükelleflere 

verdikleri hizmetler, yine KDVK’nun ihracat istisnasını düzenleyen 12. maddesi 

hükümleri ile 26 Nolu KDV Genel Tebliği’nde hizmet ihracına ilişkin olarak yer verilen 

şartlardan; hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve 

hizmetten yurt dışında yararlanılması şartlarını taşımaması nedeniyle (Serbest Bölgeler, 

kambiyo mevzuatı gereğince, gümrük bölgesi dışında sayılmasına rağmen, ülkenin 

siyası sınırları içinde olduğundan yurt dışı sayılmamaktadır) hizmet ihracı kapsamında 

değerlendirilemeyeceklerdir. Bu kapsamda, Serbest Bölgelere Türkiye’den verilen 

hizmetlerin (avukatlık, mali müşavirlik, gümrük müşavirliği
94

 vb.) Mali İdare’nin bu 

yönde verdiği görüşler
95

 doğrultusunda KDV’ye tabi tutulmaktadır
96

. 
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 Konuyla ilgili olarak Ayşe Yiğit ŞAKAR’ın, “Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük Müşavirliği 

Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 2008, Sayı: 192, 

s.153-156 makalesi incelenebilir. 
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 Vergi idaresinin bu konularla ilgili verdiği görüşlerle ilgili olarak, Emircan DİLBER, Gökhan BELGE, 

“Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunan Mükellefler Tarafından Yapılan Katma Değer Vergisi Tevkifatı”, 
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Serbest Bölgeler için yapılan bu açıklamalar, Teknoloji Serbest Bölgesi için de 

geçerli olması nedeniyle, Türkiye’den Teknoloji Serbest Bölgesine hizmet ifaları, 

hizmetin Teknoloji Serbest Bölgesi içerisinde ifa edilmemesi halinde, katma değer 

vergisine tabi olmaktadır
97

. 

3.1.2.2.2- YURT DIŞINDAN TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNE 

HİZMET İFALARI 

 

Serbest Bölgeler Kanununun 6. Maddesi ile Geçici 6. Maddesi hükümlerine 

istinaden Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar gümrük rejimleri 

açısından Serbest Bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılmaktadırlar. Ancak, 

Serbest Bölgelerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılması, mal giriş ve çıkışları için 

geçerlidir, zira gümrük bölgesi fiili mal hareketleri için kullanılan bir kavramdır. Serbest 

Bölgelerin Türkiye’nin Gümrük Bölgesi dışında bulunması, vergi kanunları açısından da 

yurt dışında bulunduğu anlamına gelmemektedir. KDVK’nun 11/1.maddesinde “yurt 

dışındaki müşteriler için verilen hizmetlerin” hizmet ihracatı kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiğini ve yine aynı kanunun 12/2.maddesinde, “yurt dışındaki 

müşteri kavramından”; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar 

                                                                                                                                                
Vergi Dünyası Dergisi, Ağustos 2011, Sayı: 360, s.129-130; Durmuş Yener Özel, “Türkiye’den Serbest 

Bölgelerdeki Müşterilere Verilen Hizmetlerde Kdv”, Yaklaşım Dergisi,  Eylül 2011, Sayı: 225, s.121-

123; Coşkun ARAS, “Serbest Bölgelerde Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinin Kdv Karşısındaki Durumu”, 

Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 211, s.143-148  inclenebilir. 
96

 Mehmet MÜSTEHLİK, “Serbest Bölgelerde Vergi  Uygulamalarında Son Durum”, E-Yaklaşım 

Dergisi,  Nisan 2009, Sayı:196, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090414262.htm, Erişimi: 

25.03.2011. 
97

 Teknoloji Serbest bölgesinde üretim faaliyeti olmadığı için, Fason hizmet konusunda bilgi 

verilmemiştir. Serbest Bölgelere yapılan Fason Hizmetler ve uygulanan  istisnalar ile ilgili olarak  Durmuş 

Yener Özel, “Türkiye’den Serbest Bölgelerdeki Müşterilere Verilen Hizmetlerde Kdv”, Yaklaşım 

Dergisi,  Eylül 2011, Sayı: 225, s.119-123 ile Vefa Toroslu, “Serbest Bölgelerde Hizmet İfalarında KDV 

Uygulaması”, E-Yaklaşım Dergisi, Nisan 2010, Sayı: 208, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100416666.htm, Erişim: 

25.03.2011 ve Erkan GÜRBOĞA, “Türkiye’den Serbest Bölgelere Verilen Hizmetler Hangi Tarihten 

İtibaren Katma Değer Vergisine Tabi Tutulmuştur?,” Vergi Sorunları Dergisi, Ekim 2008, Sayı: 241, 

s.27-28; Mehmet Burak TOPRAK, “Serbest Bölgelere Türkiye’nin Diğer Yerlerinden Verilen 

Hizmetlerde Kdv Uygulaması”, E-Yaklaşım Dergisi, Ocak 2009, Sayı: 193, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090113566.htm, Erişim: 

25.01.2012 makaleleri incelenebilir. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090414262.htm
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100416666.htm
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090113566.htm
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ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren 

şubelerini ifade edeceği açıklanmıştır. Dolayısıyla, Serbest Bölgelerin vergi kanunlarının 

uygulaması bakımından yurt dışında sayılacağını iddia edilerk, Serbest Bölgelerde 

yerleşik mükelleflerin yurt dışında yerleşik firma olarak değerlendirilmesi, bölgelerde 

alınan hizmetlerden Türkiye’de faydalanılmadığını savunulması pek mümkün değildir.  

Bilindiği üzere, 3218 Sayılı SBK’nın 6. maddesinde 5084 Sayılı kanun ile yapılan 

değişiklikle Serbest Bölgelerde vergi kanunlarının uygulanmayacağına dair olan hüküm 

kaldırılmış bulunmaktadır. Bu itibarla, kanuni ve iş merkezi Serbest Bölgede olan 

firmaların KDVK’nun 12. maddesinde yer alan “yurt dışındaki müşteriler” terimi 

kapsamında mütalaa edilmesine hiç bir imkân kalmadığı da açıktır. Bu açıklamalardan 

anlaşılacağı üzere KDVK’nun, vergileme prensibi olarak “yurt dışı” kavramıyla 

“Türkiye siyasi sınırlarının dışını” kastetmektedir. Dolayısıyla Serbest Bölgelerde 

faaliyet gösteren firmalara yurt içinden veya yurt dışından verilen hizmetler prensip 

itibarı ile KDV’ne tabi bulunmaktadır
98

. 

Yapılan açıklamalar ışığında, KDVK’nun 1.maddesi hükümleri göz önünde 

bulundurulduğunda, Türkiye’de yapılan “mal teslimleri ve hizmet ifaları” ile “her türlü 

mal ve hizmet ithalatının” katma değer vergisine tabi olması nedeniyle, Serbest 

Bölgelerde yerleşik firmaların yurt dışında mukim firmalardan aldıkları hizmetlerin, 

Türkiye’nin Gümrük bölgesi içerisinde veya dışarısında ayırımı yapılmaksızın, 

Türkiye’nin siyasi sınırları içinde yer aldığı düşünülerek vergilendirilmesi 

gerekmektedir
99

. 

                                                 
98 Dilber, Belge, a.g.m. s.127-128. 
99

 Vefa Toroslu’nun, “Serbest Bölgelerde Hizmet İfalarında KDV Uygulaması”, E-Yaklaşım Dergisi, 

Nisan 2010, Sayı: 208, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100416666.htm, Erişim: 

25.03.2011 makalesinin sonuç bölümünde, “Serbest bölgelerde verilen hizmetler, hizmetin serbest bölge 

içerisinde ifa edilmesi koşulu ile katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. Buna karşılık Türkiye’den 

serbest bölgelere verilen hizmetler katma değer vergisine tabi olmaktadır. Serbest bölgelere diğer 

ülkelerden ve diğer serbest bölgelerden hizmet verilmesi katma değer vergisine tabi değildir. Serbest 

bölgeler ile yapılan taşımacılık hizmetleri katma değer vergisine tabidir. Son olarak, serbest bölgelerde 

faaliyet gösteren müşteriler için yapılan fason hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır” 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100416666.htm
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3.1.2.2.3- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEN YURT DIŞINA 

HİZMET İFALARI 

 

SBK’nın 6. Maddesi ile Geçici 6. Maddesi hükümlerine istinaden Avrupa Birliğine 

tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar gümrük rejimleri açısından Serbest Bölgeler, 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılmaktadırlar. Ayrıca yine SBK’nın 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” hükmü bulunmaktadır. Yine, Serbest Bölgeler uygulama 

yönetmeliğinin 30. maddesine göre “Türkiye'den Bölgeye sevkedilen mallar, dış ticaret 

rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve 

Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Bölgeden yurtdışına mal 

gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, bir Serbest Bölgede mukim bir firma ile yurt dışında yerleşik bir firma 

arasındaki hizmet ifası, dış ticaret rejiminin uygulanmaması nedeniyle KDV’den 

istisnadır. Dolayısıyla, özünde bir Serbest Bölge olan Teknoloji Serbest Bölgesinden de 

Yurt dışına verilen hizmetler nedeniyle katma değer vergisi yükümlülüğü 

doğmamaktadır. 

 

3.1.2.2.4- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEN TÜRKİYE’YE 

HİZMET İFALARI 

 

Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalarca, Türkiye’de mukim firmalara sunulan 

ve Türkiye’de faydalanılacak olan hizmetler, KDVK’nun verginin konusunu belirleyen 

1. maddesi hükmü gereğince katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Daha önce de 

belirtildiği üzere, Serbest Bölgeler için yapılan bu açıklamalar, Teknoloji Serbest 

Bölgesi için de geçerlidir. 

                                                                                                                                                
yorumumunda bulunmuştur. Yukarıda yapılan açıklamalar nedeniyle yazarın bu yorumuna katılmamız 

mümkün değildir. 
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3.1.2.2.5- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDE HİZMET İFALARI 

 

KDVK’nun 17/4-ı bendi hükümlerine göre, “Serbest Bölgelerde verilen 

hizmetler”, katma değer vergisinden istisnadır. Bu hüküm ile birlikte, Serbest Bölge 

sınırları içinden verilen hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

Dolayısıyla, aslında KDV uygulaması açısından tamamıyla bir Serbest Bölge 

olarak değerlendirilebilecek Teknoloji Serbest Bölgesinde, Serbest Bölgeler için yapılan 

yukarıdaki açıklamaların tamamı geçerlidir. 

Yukarıda Teknoloji Serbest Bölgesi için KDV ile ilgili olarak detaylıca yapılan 

tüm açıklamaları özetlemek gerekirse; 3065 Sayılı KDVK’nunda yer alan özel hükümler 

gereği, “Serbest Bölgelerden Türkiye’ye” mal teslimleri hariç, diğer tüm hallerde -

“Türkiye’den Serbest Bölgelere”, “yurt dışından Serbest Bölgelere”, “Serbest 

Bölgelerden yurt dışına”, “Serbest Bölge içerisinde”, “Serbest Bölgelerden diğer Serbest 

Bölgelere”- yapılan mal teslimleri KDV’den istisnadır. Yine, 3065 Sayılı KDVK’nunda 

yer alan özel hükümler gereği, “Serbest Bölgelerden yurt dışına” ve “Serbest Bölgeler 

içerisinde” verilen hizmetler hariç, diğer tüm hallerde -“Türkiye’den Serbest Bölgelere”, 

“yurt dışından Serbest Bölgelere”, “Serbest Bölgelerden Türkiye’ye”, “Serbest Bölgeden 

bir başka Serbest Bölgeye”- verilen hizmetler KDV’ye tabidir
100

. 

                                                 
100

 Kenan KOÇAK’ın Kasım 2010 tarihli ve 215 sayılı E-yaklaşım dergisinde yayımlanan, “Serbest 

Bölgelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları” isimli makalesinde “Serbest bölgede faaliyette bulunan 

firmalar, Türkiye’de geçerli; gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve emlak vergisi de dahil 

olmak üzere bütün vergiler ile tüm harçlardan ve resimlerden muaftır. Ancak, bu firmaların Türkiye'ye 

yapacakları işlemler ve dış ticaret mevzuatına tabi olmaksızın yapacakları alımlar KDV ile ilgili diğer 

mevzuat gereği harç ve resimlere tabidir. Daha genel bir ifade ile 3218 sayılı SBK'nın sağladığı muafiyet 

ve teşvikler yalnızca serbest bölge sınırı içerisinde geçerli olup, ancak serbest bölge faaliyetleri ile ilgili 

işlemleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi imkanı bulunmamaktadır” yorumunda bulunmuştur. 

Yazarın SB’lerde mukim mükelleflerin vergilendirilmeleriyle ilgili olarak, gerek KDV, gerekse Gelir ve 

Kurumlar Vergisi uygulamaları açısından yaptığı yoruma katılmak mümkün değildir. 

Kenan KOÇAK, “Serbest Bölgelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları”, E-Yaklaşım Dergisi, Kasım 2010, 

Sayı: 215, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20101118096.htm, Erişim: 

25.03.2011. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20101118096.htm
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“Diger taraftan; Serbest Bölgeler gümrük hatti disinda sayildigindan, Serbest 

Bölgeler ile Türkiye’nin diger yerleri arasinda yapilan ticarette dis ticaret rejimi 

hükümleri uygulanir. Serbest Bölge kullanicilari Türkiye’den ihraç fiyatina, diger bir 

deyisle KDV’siz mal ve hizmet satin alabilmektedirler”
101

. Alıntı yapılan yüksek lisans 

tezinde, yazarın Teknoloji Serbest Bölgesindeki KDV istisnaları ile yaptığı bölümdeki 

açıklamalarının yetersiz olduğu görülmektedir. KDV istisnalarının değerlendirilirken 

3218 Sayılı Kanun yanında, KDVK’nun ve ilgili mevzuatının birlikte değerlendirilmesi 

yerinde olacaktır. 

 

3.2- DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR 

 

Bu bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin, bu bölgelerde 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak faydalanılabilecekleri Damga Vergisi ve 

Harç istisnaları detaylıca incelenecektir. 

 

3.2.1- 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU UYGULAMASI 

 

5084 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı SBK’unun Geçici 3. maddesinin ilave 

edilmesiyle yapılan değişiklikler sonucunda; Teknoloji Serbest Bölgesinde 06.02.2004 

tarihinden önce faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, geçici 3. 

maddenin 1. paragrafının c bendine göre, gerçekleştirdikleri faaliyetleriyle ilgili olarak 

yaptıkları işlemler 31.12.2008 tarihine kadar “her türlü vergi, resim ve harçtan” 

müstesnaydı. “Serbest Bölgede faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu 

                                                 
101

 Bahar DÜNDAR, “5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Tesviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun’un Serbest Bölgelere Etkileri ve Tübitak Marmara Araştırma Merkezi 

Teknoloji Serbest Bölgesi Uygulaması” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, 

2006 sf.119. 
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bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının 

uygulanma süresi 31.12.2008 tarihi itibarıyla sona ermiştir
102

”.   

5084 Sayılı Kanundaki istisnanın 31.12.2008’de sona ermesinden sonra, 

01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 5810 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı 

SBK’unun Geçici 3. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişikliklerle bu istisnanın süresi 

uzatılmış, kapsamı daraltılmış ve istisnadan yararlanabilecek mükellef sayısı 

genişletilmiştir. 3218 Sayılı Kanunun geçici 3. maddesinin 2. paragrafının c bendine 

göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi 

içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar uygulanmak üzere, Serbest Bölgelerde 

gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar “damga 

vergisi ve harçlardan” müstesna olacaktır
103

. 5810 Sayılı kanunla birlikte değişiklik 

yapılmadan önce her türlü vergi, resim ve harçtan istisna bulunurken, değişiklik 

sonrasında yalnızca damga vergisi ve harç istisnası uygulanmaya başlamıştır. 

Bu istisnanın uygulanabilmesi için Serbest Bölgede, “üretim faaliyetinde bulunma 

zorunluluğu” ile “06 Şubat 2004 tarihi itibariyle faaliyet ruhsatı almış olma zorunluluğu” 

bulunmamaktadır
104

. Yani söz konusu damga vergisi ve harç istisnası, Serbest 

Bölgelerde faaliyette bulunan tüm mükellefler tarafından uygulanabilecektir
105

. 

Kanunun açık ifadesine göre damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için, 

Serbest Bölgede faaliyet gösterenin vergi mükellefi olması gerekir. Vergiye tabi işlemler 

vergi mükellefi olmayan kişiler arasında yapılırsa, istisna hükmü uygulanmaz. Örneğin 

vergi mükellefi olmayan iki kişi arasında Serbest Bölge sınırları içinde yapılan bir 

                                                 
102

 Bülent SEZGİN, “Serbest Bölgelerde Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi”, E-Yaklaşım Dergisi, 

Nisan 2011, Sayı: 220, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20110419073.htm, Erişim: 

20.01.2012. 
103

 Rasih ALTINKÜLÇE, “Serbest Bölgede Üretilen Mal Ve Hizmet Alımlarında Harç Ve Damga Vergisi 

İstisnası”, E-Yaklaşım Dergisi, Kasım 2010, Sayı: 215, Çevirimiçi, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20101118109.htm, Erişim: 

25.03.2011. 
104

 Ramazan YAKIŞIKLI, “Serbest Bölgelerde Damga Vergisi ve Harç Uygulamaları”, Vergi Dünyası 

Dergisi, Ağustos 2009, Sayı: 336, s.29. 
105

 Müstehlik, a.g.m. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20110419073.htm
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20101118109.htm
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nakliye sözleşmesinin damga vergisinden istisna tutulması mümkün değildir. Vergiye 

tabi işlemlerin vergi mükellefileri arasında yapılmış olsa bile bu işlemlerin tamamı, 

Serbest Bölge sınırları içindeki faaliyetlere ait olması gerekir. Eğer vergiye tabi 

işlemlere ait kağıtlar, mükelleflerin Serbest Bölge dışındaki faaliyetlerine ait olan kısmı 

varsa bu kısmına isabet eden verginin ödenmesi gerekir. Vergiden istisna tutulan 

işlemlerin ve bu işlemlerle ilgili kağıtların, faaliyetin Serbest Bölge sınırları içinde 

yapılan kısmına ait olması gerekir. Bu istisna Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren tüm 

mükellefler için uygulanacaktır
106

. 

Dolayısıyla, Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan 

işlemler ve düzenlenen kağıtlar “damga vergisi ve harçlardan” müstesnadır. Bu 

kapsamda, 488 Sayılı DVK’na ekli 1 sayılı tablosunun ilgili bölümlerinde yer alan vergi 

konusu olabilecek işlemlerin istisna hükmünden yararlanması gerekmektedir. Özellikle 

Serbest Bölgelerdeki faaliyetler gereği karşılaşılabilecek “I.Akitler” üzerinden 

hesaplanması gereken Damga Vergisi, “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı 

1.Makbuzlar maddesinin “b.maaş, ücret, gündelik...” hükmüne göre hesaplanması 

gereken Damga Vergisi, 2.Beyannameler maddesindeki vergi ve gümrük beyannameleri 

üzerideki Damga Vergisi istisnalarından faydalanılması gerekmektedir. Ayrıca, 492 

Sayılı Harçlar Kanunu istisnasında ise bahis konusu kanunun 2. Bölümündeki “Noter 

Harçları”, 4. Bölümündeki “Tapu ve Kadastro Harçları” ve 8.bölümdeki “İmtiyazname, 

Ruhsatname ve Diploma Harçları”ndan bir kısmından faydalanılması mümkündür
107

.  

Ancak, pratik uygulamaya bakıldığında, Serbest Bölgelerde çalışanlara ödenen 

maaş karşılığı düzenlenen evraklar ve Hükümlerinden Serbest Bölgelerde faydalanılan 

Akitler/sözleşmeler dışında, Serbest Bölgelerde yerleşik mükelleflerin damga vergisi 

istisnasından faydalanamadığı görülmektedir. 

                                                 
106

 Ekrem IŞIK, Damga Vergisi Kanunu Açıklama ve Yorumu, PwC, İstanbul, 2011. s.774. 
107

 Bu konuyla ilgili olarak, Ramazan YAKIŞIKLI, “Serbest Bölgelerde Damga Vergisi ve Harç 

Uygulamaları”, Vergi Dünyası Dergisi, Ağustos 2009, Sayı: 336’da, uygulama konusu harçlar ve harçlar 

ilgili muktezalar incelenebilir. 
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3.2.2- 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 

UYGULAMASI 

 

6170 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı TGBK’nun Geçici 2. maddesinde yapılan 

değişikliklerden sonra TGB’de çalışan; Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile 

ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar “her türlü vergiden” müstesna tutulmuştur. 

Daha önceki bölümlerde de izah edildiği üzere, 6170 Sayılı Kanun değişikliğile 4691 

Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin ilk iki paragrafında yapılan tüm değişikliklerden, 

Teknoloji Serbest Bölgesinde çalışan Ar-Ge personeli de faydalanabilecektir. Yani, 

bölge içerisinde personele ödenen ücret üzerindeki Gelir vergisi stopajı (2.3 no.lu 

bölümde açıklanmıştı) ve yine ödenen ücretler üzerindeki, 488 Sayılı DVK’nun ekli 1 

sayılı tablosunun “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı “b.maaş, ücret, gündelik...” 

hükmüne göre hesaplanan binde 6,6 oranındaki damga vergisi istisnasından Teknoloji 

Serbest Bölgesinde çalışan Ar-Ge personeli de faydalanabilecektir. Ancak, Teknoloji 

Serbest Bölgesindeki mükelleflerin, 6170 Sayılı Kanunla getirilen ve “destek 

personeli”ne sağlanan istisnalardan faydalanması mümkün değildir. 

TGB Kanunuda, “Geçici ikinci madde hükmü uyarınca bölgede çalışan 

araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin (Not: 6170 Sayılı kanun ile Ar-Ge ve 

destek personeli olmuştur) bu görevleriyle ilgili ücretleri 01.01.2004 tarihinden itibaren 

31.12.2013 (Not: 6170 Sayılı kanun değişikliğiyle istisnanın yürürlük tarihi 31.12.2023 

değiştirilmiştir) tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Maddede “her türlü 

vergiden” ibaresine yer verilmiş olması nedeniyle yukarıda belirtilen kimselerin gelir 

vergisi dışında diğer vergilerden de; örneğin, damga vergisinde de istisna hükümlerinden 

yararlanması gerektiği düşünülmektedir
108

”. 

                                                 
108

 Duran BÜLBÜL, Selin Ertürk ATABEY, Ahmet Ozan ERDOĞAN, “Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinde Elde Edilen Ücretlerde Vergi ve Sosyal Güvenlik Primi Uygulama Örnekleri”, Vergi 

Dünyası Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 349, s.155. 
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4691 Sayılı TGBK kapsamında, bölgede çalışan Ar-Ge personeline ödenen ücret 

karşılığı düzenlenen evraklar karşılığında faydalanılan Damga Vergisi istisnası dışında 

faydalanılacak Damga Vergisi ve Harç istisnası bulunmamaktadır. 

3.2.3- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEKİ UYGULAMA 

 

Daha önceki bölümlerde de izah edildiği üzere diğer Serbest Bölgelerde olduğu 

gibi, 06.02.2004 tarihinden önce ruhsat alsın veya almasın, Teknoloji Serbest 

Bölgesinde yerleşik mükellefler, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi 

içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar uygulanmak üzere, bölge içerisinde 

gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar “damga 

vergisi ve harçlardan” müstesnadırlar.  

5810 Sayılı Kanun ile 3218 Sayılı SBK’nda değişiklikler yapılmasaydı, Teknoloji 

Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerden “üretim faaliyetinde bulunmayanlar”, 4691 

Sayılı TGBK kapsamındaki “Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili 

ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar “her türlü vergiden müstesnadır” hükmüne istinaden, 

ücretler üzerinden ödenebilecek damga vergisinden istisna olacaklardı. Ancak 

mükellefler, 01.01.2009 tarihinden itibaren, 3218 Sayılı SBK’daki geniş kapsamlı 

damga vergisi ve harç istisnasından faydalanabilmektedirler. Daha önce belirtildiği gibi, 

Teknoloji Serbest Bölgesindeki mükelleflerin, 6170 Sayılı Kanunla getirilen ve “destek 

personeli”ne sağlanan istisnalardan faydalanması mümkün değildir. 

 

3.3- GÜMRÜK VERGİSİ 

 

Bu bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin, bu bölgelerde 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak faydalanılabilecekleri Gümrük Vergisi 

istisnası detaylıca irdelenecektir. 
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3.3.1- 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU UYGULAMASI 

 

3218 Sayılı SBK’nun 5084 Sayılı kanunla değişmeden önceki ilk halinde, “Serbest 

Bölgeler gümrük hattının dışında sayılır, Bu bölgelerde vergi, resim, harç gümrük ve 

kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz” hükmü yer almaktaydı.  

Daha sonra 5084 Sayılı kanunla “Serbest Bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır, 

Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri 

uygulanmaz” hükmü getirilmiştir. 

5084 Sayılı kanun değişikliğinden sonra, en son olarak 5810 Sayılı Kanunla 

“Serbest Bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest 

dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest 

dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak 

ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası 

önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir Serbest Bölgeye 

konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı 

yerlerdir. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri 

uygulanmaz” haline gelmiştir. Ayrıca 5810 Sayılı kanun ile SBK’na Geçici 6.madde 

ilave edilerek “Serbest Bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe 

kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe 

hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır” hükmü 

25.11.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Diğer taraftan, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
109

’nda bazı değişiklikler yapan 5911 

Sayılı Kanun
110

 sonrasında, Gümrük Kanununun 152. maddesine göre Serbest Bölgeler 

“Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; Serbest dolaşımda olmayan 

eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma 

                                                 
109

 04/11/1999 tarih ve 23866 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
110

 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da 

tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin 

uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen; Serbest 

dolaşımdaki eşyanın, bir Serbest Bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın 

ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir”. Yine 5810 Sayılı kanunla 4458 Sayılı 

Gümrük Kanununa Geçici 7. Madde ilave edilmiş “.... Kanunun 152 nci, birinci 

fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere 157 nci, 158 inci bölgede faaliyette bulunan 

işletmelerin ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak 185 inci maddelerinin 3218 Sayılı Serbest 

Bölgeler Kanununa aykırı olan hükümleri, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği 

tarihe kadar uygulanmaz....” hükmü 25.11.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

5810 ve 5911 Sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerin amacı ise “Serbest 

Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanunu arasındaki farklı hükümlerin uygulanmasından 

karşılaşılan zorlukların aşılmasını teminen, AB’ye tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe 

kadar, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 152, 157 (birinci fıkrası hariç olmak üzere), 158 

ve 185. maddelerinin, Serbest Bölgelerde uygulanmaması amaçlanmış ve 4458 Sayılı 

Kanuna bu amaçla geçici madde eklenmiştir. Ayrıca, Serbest Bölgeler, AB tam üyelik 

gerçekleştiği tarihe kadar  gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, 

menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi içinde 

sayarak SBK ile Gümrük Kanunu arasındaki uyumsuzluk giderilmiştir”
111

 olarak 

açıklanabilir. 

Görüldüğü gibi Serbest Bölgelerin tanımı her iki Kanunda da hemen hemen 

aynıdır. Tanımlar arasındaki tek fark Gümrük Kanunundaki tanımdan, “kambiyo 

mevzuatının uygulanması bakımından da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olması” 

ifadesinin 07.07.2009 tarihli ve 27281 Sayılı RG yayımlanan 5911 Sayılı Kanun ile 

çıkartılmış olmasıdır
112

. 
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3218 Sayılı SBK ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununda yapılan değişiklikler 

sonrasında Serbest Bölgeler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, 

gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sayılmaya devam 

edilecektir. Yani, yapılan 5084, 5810, 5911 Sayılı Kanun Değişikliklerine rağmen 

Serbest Bölgeler, kanunda hiç değişiklik yapılmamış gibi “Türkiye Gümrük Bölgesi 

dışında” kabul edilmektedir.  

Buna göre, Serbest Bölgeler Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe ka-

dar, Türkiye gümrük bölgesinin parçaları olmakla beraber gümrük rejimleri açısından 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edilecektir. Böylece Serbest Bölgelerde ithalat 

vergiler ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakı-

mından Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edilecektir.  Diğer yan-

da, Serbest Bölgeler Türkiye’nin siyasî sınırları içerisinde yer alan bölgeler olduğu için 

menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılacak-

tır
113

.  

Dolayısıyla, hem 3218 Sayılı SBK ve ikincil mevzuatından hem de 4458 Sayılı 

Gümrük Kanunu ve ikincil mevzuatından anlaşıldığı üzere, “yurt dışından Serbest 

Bölgeye”, “Serbest Bölgeden yurt dışına” ya da  “Serbest Bölgeden bir başka Serbest 

Bölgeye” mal teslimleri, Gümrük Vergisi yükümlülüğü doğurmamaktadır. Ancak, 

Serbest Bölgelerden Türkiye’ye mal teslimleri, Avrupa Birliği’nden ithal edilen sanayi 

ürünleri hariç, Gümrük Vergisi yükümlülüğünün doğmasına neden olmaktadır. 

Serbest Bölgede yer alan firmalar yurt dışından aldıkları nihai mal, yatırım malı, 

ara mal ve ham madde için gümrük vergisi ödememekte ve vergiye bağlı 

mükellefiyetlerden de muaf olmaktadırlar. Serbest Bölgelere yurt dışından getirilen 

üçüncü ülke menşeli mallar gümrük vergisine tabi tutulmamaktadır. Ancak, bu malların 

herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulması, serbest dolaşıma sokulması, gümrük 

                                                 
113

 Levent BAŞAK, “5810 Sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Analizi”, 

Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2009, Sayı: 245, s.111-112. 



84 

 

mevzuatında belirtilen haller dışında tüketilmesi ya da kullanılması durumunda gümrük 

yükümlülüğü doğmaktadır
114

. 

3.3.2- 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 

UYGULAMASI 

 

4691 Sayılı TGBK’nun 3/b maddesine göre TGB; “Yüksek/ileri teknoloji kullanan 

ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji 

veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya 

hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına 

katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez 

veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının 

bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknopark” olarak tanımlanmıştır. Ne 4691 

Sayılı TGBK ve ilgili mevzuatında, ne de 4458 Sayılı Gümrük Kanununda; TGB, 

Türkiye Gümrük Bölgesinin dışında kabul edileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.  

Dolayısıyla, TGB’de mukim gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için şuan 

yürürlükte olan mevzuat uygulamasında bir istisna hükmü bulunmamaktadır. 

Serbest Bölgeler kanunen Türkiye gümrük bölgesi dışında sayılmakta, özel 

vergilendirme rejimi uygulanmakta, ancak TGB’nin gümrük bölgesi dışında sayılması 

söz konusu olmamaktadır. Bu durum Serbest Bölgelerin Türkiye’den satın aldıkları mal 

ve hizmetlere ithalat rejiminin, Türkiye’ye satmış oldukları mal ve hizmetlere de ihracat 

rejiminin uygulanmasını gerektirmektedir. Oysa Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Türkiye’nin siyasi sınırları içinde olduğu kadar gümrük bölgesi içinde de sayılır, bu 

                                                 
114

 Organ, a.g.m.s.157. 
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bölgelerle Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret işlemlerine dış ticaret 

rejimi kurallarının uygulanması söz konusu değildir
115

. 

3.3.3- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEKİ UYGULAMA 

 

Öncelikle bir “Serbest Bölge” olarak kurulan ve ilgili kanunun Serbest Bölgelerde 

yerleşik mükelleflere sağladığı istisnalardan yararlanan, daha sonra TGB’deki 

mükelleflere tanınan bazı istisna hükümlerinden de yararlanmaya başlayan Teknoloji 

Serbest Bölgesinde mukim gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, daha önceki 

bölümlerde izah edildiği gibi Serbest Bölgelerde yerleşik mükellefleri etkileyen 5084, 

5810, 5911 Sayılı Kanun kanun değişikliklerinden etkilenmişlerdir.  

Özünde bir Serbest Bölge olan Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefleri, 3.3.1 no.lu bölümde açıklanan Gümrük vergisi 

istisnasından faydalanmaktadırlar. 

 

3.4- SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ 

 

Bu bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin, bu bölgelerde 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak faydalanılabilecekleri Sigorta prim desteği 

detaylıca incelenecektir. 

 

3.4.1- 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU UYGULAMASI 

 

Yürürlükteki 3218 Sayılı SBK ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası kanunu hükümlerine istinaden
116

 veya bir başka teşvik kanununa istinaden 

uygulanan bir istisna bulunmamaktadır. 

                                                 
115

 Abdullah KİRAZ, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Serbest Bölgelerin Vergisel Avantajlar 

Bakımından Karşılaştırılması”, Vergi Sorunları Dergisi, Ekim 2004, Sayı: 193, s.151. 
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3.4.2- 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 

UYGULAMASI 

 

5746 Sayılı Ar-Ge Kanunun “İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları” başlıklı 

3 üncü maddesinin 5904 Sayılı Kanunla değişik 3 numaralı bendinde, “Kamu personeli 

hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum 

ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları 

kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge 

projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya 

uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik 

projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden 

yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/06/2001 tarihli ve 4691 

Sayılı TGBK’nın geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan 

personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan 

sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye 

Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” hükmüne yer verilmiştir. 

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere Sosyal Güvenlik Primi desteği, TGB’de 

yerleşik mükelleflerin, faaliyete geçtikleri tarihten bağımsız olarak, 4691 Sayılı TGBK 

hükümlerine istinaden ücretleri gelir vergisinden istisna olan personel için 

uygulanmaktadır.  

Hatırlanacağı üzere; TGBK’nun Geçici 2. maddesinin 2. paragrafına göre, bölgede 

faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından istihdam edilen ve 

bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri, 31.12.2023 

tarihine kadar gelir vergisinden istisna bulunmaktadır. 

                                                                                                                                                
116

 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinde hükme bağlanan 5 puanlık indirim, Türkiye’deki tüm 

mükelleflere ve SB’lerde mukim tüm mükelleflere uygulandığı için tarafımızca bir istisna olarak 

değerlendirilmemektedir. 
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Dolayısıyla, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununun yürürlüğe girdiği 01.04.2008 

tarihinden başlamak üzere, hem 4691 Sayılı TGBK’nun geçici 2. maddesinin hem de 

5746 Sayılı kanunun yürülük tarihi olan 31.12.2023 tarihine kadar, geçici 2.madde 

uyarınca ücreti gelir verigisinden istisna olan Ar-Ge ve destek personelinin; bölgedeki 

çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta priminin 

işveren hissesinin yarısı, 5 yıl süreyle istisnadan faydalanabilmektedir. 

“Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli 

(Not: 6170 Sayılı kanunla Ar-Ge ve destek personeli olmuştur) çalıştıran işletmeler bu 

iki teşvik unsurundan (Not: ücretler üzerindeki gelir vergisi istisnası ve SGK prim 

desteğinden bahsedilmektedir) söz konusu personelin fiilen bölgede bulunması ve AR-

GE/yazılım faaliyetlerinde çalışması şartlarıyla yararlanabilmektedir. Bu iki şarttan 

birinin sağlanmadığı zamanlar için ödenen ücretler Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili 

mevzuat hükümlerince gelir ve damga vergisi kesintisine tabi olmakta, sosyal güvenlik 

primleriyle ilgili olarak ise 5746 Sayılı Kanunda tanımlanan teşvikten değil 5510 Sayılı 

Kanunda tanımlanan teşvikten yararlanılabilmektedir
117

”.  

Sigorta prim desteğiyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı
118

 tarafından Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 

Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
119

, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 

2008-85
120

 ve 2009-21
121

 Sayılı Genelgeler yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ve 

genelgeler göz önünde bulundurulduğunda, Sigorta Primi işveren desteğiyle ilgili olarak; 

- İşveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanacak olan destek 

personelinin tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının 

%10’unu aşamaz (Ar-Ge Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 11/2.md). 

                                                 
117

 Bülbül, Atabey, Erdoğan, a.g.m.s.158. 
118

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 635-643 sayılı KHK’lar uyarınca “Ekonomi Bakanlığı”, “Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı”, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” haline dönüşmüştür. 
119

 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
120

 25/09/2008 tarihinde yayımlanmıştır. 
121

 06/02/2009 tarihinde yayımlanmıştır. 
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- Sigorta primi işveren hissesi desteğinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki 

personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma 

zamanına oranı dikkate alınır (Ar-Ge Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 11/7.md). 

- Kapsama giren personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetleriyle ilgili olması hâlinde hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli 

izin süreleri de bu kapsamda değerlendirilir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kısmi 

zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin 

süreleri sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınmaz (Ar-Ge 

Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 11/8.md). 

- kamu personeli, aylık sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar (emekli 

personel), 5/6/1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday 

çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile topluluk sigortasına tabi 

olanlar için, işveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanılamaz (Ar-Ge Uygulama 

ve Denetim Yönetmeliği 11/ 16.md). 

- Kanun kapsamına giren sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, 

Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas 

kazanca dahil edilmez. Bu ödemeler, destek kapsamına girmeyen aylık prim ve hizmet 

belgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir (Ar-Ge Uygulama ve Denetim 

Yönetmeliği 11/ 17.md). 

- Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 

tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri hakkında işveren hissesi sigorta primi desteği 

uygulanmaz (Ar-Ge Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 11/ 18.md). 

- Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve 

hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz (Ar-Ge Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 

11/ 19.md). 



89 

 

- Kapsama giren sigortalılara yapılan kapsama giren ücret dışındaki 

(ikramiye, prim v.b) ödemelerle, sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki 

çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretleri, destek kapsamına alınmadığından, bu 

nitelikteki ödemeler Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet 

belgesiyle Kuruma bildirilecektir (Genelge 2008-85/14, 2009-21). 

- Diğer teşvik Kanunlarına istinaden sigorta primi işveren hissesi teşviki 

uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren 

sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5746 Sayılı Kanunda 

öngörülen destekten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak, Ar-Ge ve 

destek personeli dışında kalan personel ile tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 

onunu aşan tam zaman eşdeğer destek personeli için gerekli şartların sağlanmış olması 

kaydıyla, diğer Kanunlarda öngörülen teşvik hükümlerinden yararlanılması mümkün 

bulunmaktadır. Yine, 4691 Sayılı Kanun gereği Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 

faaliyet gösteren ve ücretinden gelir vergisi kesilmeyen sigortalılardan dolayı 5746 

Sayılı Kanunda öngörülen destekten yararlanmakta olan işverenler, ücretinden gelir 

vergisi kesilen personelden dolayı gerekli koşulları sağlamış olmaları kaydıyla diğer 

Kanunlarda öngörülen teşvik hükümlerinden yararlanabileceklerdir (Genelge 2008-

85/12, 2009-21). 

3.4.3- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEKİ UYGULAMA 

 

Daha önce de açıklandığı üzere, 4691 Sayılı TGBK’nun Geçici 2. Maddesinin 3. 

Paragrafına istinaden, Teknoloji Serbest Bölgesindeki Gelir ve Kurumlar Vergisi 

mükelleflerinin “Araştırmacı”, “yazılımcı” ve “Ar-Ge personelinin”, bu görevleriyle 

ilgili ücretleri her türlü vergiden, 01.01.2005 tarihinden itibaren istisnadır.  

4691 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin ilk iki paragrafi 6170 Sayılı Kanun 

hükümleriyle değiştirilirken, Teknoloji Serbest Bölgesini ilgilendiren 3. paragrafının; 

bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde göz önünde bulundurulmadığı ve ilgili paragrafta 

değişiklik yapılmadığı göze çarpmaktadır. Daha önceki bölümlerde detaylıca açıklandığı 
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üzere, 6170 Sayılı Kanunla değişmeden önce; “Araştırmacı, Yazılımcı ve Ar-Ge 

Personeli” olarak ayrı ayrı tanımlanan istisna kapsamındaki çalışanlar, Kanun 

değişikliğinden sonra “Ar-Ge personeli” ve “destek personeli” genel başlıklarında 

istisnadan faydalanabilir hale gelmişlerdir. Ar-Ge personeli ise Kanunun değişmeden 

önceki halinde yer alan; “araştırmacı ve yazılımcı” tanımlarına, “teknisyenler”in ilave 

edilmesiyle “Ar-Ge personeli” genel başlığında istisnalardan yararlanabilir hale 

gelmişlerdir. Ancak, bu tanımların hiçbiri Kanunun 2.maddesinin 3. paragrafında 

değişikliğe uğramamış ve Kanunun değişmeden önceki haliyle muhafaza edilmiştir. 

6170 Sayılı Kanun değişikliğiyle 4691 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin ilk iki 

paragrafında yapılan tüm değişikliklerden, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim Gelir 

ve Kurumlar Vergisi mükellefleri de faydalanabilecektir. Ancak, Teknoloji Serbest 

Bölgesindeki mükelleflerin, 6170 Sayılı Kanunla getirilen ve “destek personeli”ne 

sağlanan istisnalardan faydalanması mümkün değildir. 

Dolayısıyla, Teknoloji Serbest Bölgesinde; 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununa göre 

“Ar-Ge personeli”, kanun kapsamındaki istisnalardan biri olan ve detayları 3.4.2. 

maddede açıklanan sigorta primi desteği’nden faydalanabilirken, yine kanun kapsamında 

bulunan “destek personelinin”, 4691 Sayılı TGBK hükümlerine göre ücretler üzerindeki 

gelir vergisi istisnasından faydalanamaması nedeniyle sigorta primi desteğinden 

faydalanması mümkün değildir.  

Ayrıca, Teknoloji Serbest Bölgesinde, Serbest Bölge kanununa istinaden üretici 

olarak faaliyet gösteren firmaların, TGBK’daki istisnalardan faydalanamaması 

nedeniyle, 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu’nda tanımlı sigorta desteğinden faydalanması 

mümkün değildir. 
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4- BÖLÜM: GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, daha önce ayrıntılı olarak açıklanan Teknoloji Serbest Bölgesinde 

uygulanan istisnalar uygulanmaya devam edilirken, bölgede yerleşik mükelleflerin tabi 

olduğu yasal Mevzuatın karmaşıklığı, yetersizliği ve sıkça değiştirilmesi, birbiriyle 

çelişmesi ve güncellenmemesi sorunları ile muhattap oldukları kurumların çok olması 

nedeniyle vergileme ilkelerinde karşılaşılan sorunlar değerlendirilecek, konuyla ilgili 

olarak önerilerde bulunulacaktır.  

4.1- MUHATTAP OLUNAN KURUMLAR VE YETKİ KARMAŞASI 

SORUNU 

 

Bilindiği üzere özünde bir Serbest Bölge olan Teknoloji Serbest Bölgesi; “Gümrük 

Mevzuatı”, “Serbest Bölgeler Mevzuatı” ve “Mali Mevzuat” hükümlerine ayrı ayrı tabi 

olması nedeniyle, “Dış Ticaret Müsteşarlığı”, “Gümrük Müsteşarlığı” ve “Maliye 

Bakanlığı”nın uygulamalarına muhattap olmaktaydı. 

8 haziran 2011 tarih ve 27958 Sayılı Mükerrer RG’de yayımlanan KHK’ler (633-

643) sonrasında Serbest Bölgeler; Ekonomi Bakanlığı’na bağlı “Serbest Bölgeler, 

Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü”, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 

bağlı “Gümrükler Genel Müdürlüğü”, “Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü” ve 

“Maliye Bakanlığı” gibi kamu kurumlarının uygulamalarına muhattap olmaktadır.  

Serbest Bölgelere ilişkin uygulamalara baktığımızda ise, birden fazla kuruluşun 

buralarda etkili olduğunu, bir anlamda -çok başlı durum- devam ettiği görülmektedir. 

Zira, mevcut durum itibariyle Serbest Bölgelere ilişkin hukuki düzenlemeler, sadece 

3218 Sayılı SBK ve Uygulama Yönetmeliği’nde yer almamakta olup, 4458 Sayılı 

Gümrük Kanunu ve söz Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte de bu konuda 

hükümler bulunmaktadır. İşin ilginç yanı, Dış Ticaret Mevzuatı Serbest Bölgeler 
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Müdürlüğü’nce, Gümrük Mevzuatı da Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince 

uygulama sürecinde ön planda tutulmaktadır
122

. 

AB’ye tam üye olduktan sonra Serbest Bölgeler mevzuatı da değişecektir. Çünkü, 

AB’de Türkiye Serbest Bölgelerle ilgili düzenlemeler gümrük mevzuatı içinde 

yapılmıştır. Türkiye Gümrük Birliği’ne girdikten sonra çıkartılan yeni Gümrük Kanunu, 

AB gümrük mevzuatından uyarlandığı için Gümrük Kanununda da bu konuda hükümler 

vardır. Aynı konularda SBK’nda da hükümler bulunması, mevzuatta karmaşaya yol 

açmaktadır
123

. 

Daha önceki bölümlerde ayrıntısıyla açıklandığı üzere, Teknoloji Serbest 

Bölgesi’nin 4691 Sayılı TGBK’nun ve 5746 Sayılı Ar-Ge Kanununun bazı hükümlerine 

de tabi olduğu düşünüldüğünde ise saydığımız bütün kamu kuruluşlarına bir de Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı “Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü”nün de 

ilave edilmesi gerekir. Bahsedilen bütün kamu kuruluşlarının Teknoloji Serbest 

Bölgesindeki faaliyetleri denetlediği ve düzenlemeye çalıştığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu bölgede mukim mükelleflerin, çoğu kez birbiriyle çelişen 

bürokratik uygulamalara muhattap olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu bölgedeki 

mükelleflerin, bir çok kamu kuruluşunun çok sıkı gözetim ve denetimleriyle karşılaştığı; 

esnekliği, alternatifi olmayan mevzuat uygulamaları içinde boğuldukları ve 

çözümsüzlüklere sürüklendikleri görülmektedir
124

. 
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 Bozkurt, a.g.m. 
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 Şakar, a.g.e. s.179. 

124
 “5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Tesviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’un Serbest Bölgelere Etkileri ve Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi 

Uygulaması” isimli Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezinin 119-120. sayfalarında Bahar Dündar, “5084 

sayili degisiklik sonrasi serbest bölgelerde saglanan tesvik ve avantajlar her ne kadar vergisel tesviklerin 

kaldirilmasi ile azaltilmis olsa da serbest bölgelerde dis ticaret rejimi hükümlerinin uygulanmasi, 

bürokrasinin asgari düzeyde olmasi ve yabanci sermaye yatirimlari oraninda bir limitin bulunmamasi gibi 

kosullarin saglanmasi bölgede faaliyette bulunan  isletmelere ayricaliklar saglamaktadir” yorumu yapmış, 

özellikle Teknoloji Serbest bölgesinde bürokrasının sınırlı olduğunu belirtmiştir, yazarın serbest 

bölgelerde bürokrasinin azgari düzeyde bulunduğu ile ilgili yorumuna katılmamız mümkün değildir. 
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Bu kadar çok kamu kurumunun denetimi ve gözetimi altında bulunan Teknoloji 

Serbest Bölgesinin, bir çok teşvik ve istisna hükmünün aynı anda geçerli olduğu 

kanunların uygulanması yanında, ilgili kamu kuruluşları tarafından hazırlanan ikincil 

mevzuat (yönetmelik, tebliğ, genelge vb.) vasıtasıyla daha da karmaşık bir yapıya 

bürünmesi nedeniyle bölgenin, mevzuat hükümleri elverdikçe yetkili bir tek kamu 

kuruluşu ile muhattap olması ve mevcut mevzuat karmaşıklığının sadeleştirilip anlaşılır 

bir hale dönüştürülmesi yerinde olacaktır. Özellikle Gümrük mevzuatı açısından 

bakıldığında, Teknoloji Serbest Bölgesi; “mal ve stok hareketine dayalı mevzuat” ile 

“tüm sektör ve endüstriler”, “Performans Kriterine Göre Sıralananan Çalışmalar (Ar-Ge 

ve Teknoloji Geliştirme)” yönetilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla, mal hareketini 

kontrol etmeye dayalı Gümrük Mevzuatının, Ar-Ge ve Teknoloji faaliyetlerine dair 

hareketleri düzenlemede yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Bugün itibariyle, Avrupa Birliği Gümrük Mevzuatı’na paralel olarak hazırlanan 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ile 3218 Sayılı SBK arasındaki uyumsuzluklar tümüyle 

giderilmemiştir. Zira, Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalar; faaliyet ruhsatı, giriş 

izin belgesi, bölge içi mal satışı, fon ödeme gibi işlemler açısından Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’na bağlı Serbest Bölge müdürlükleriyle muhatap olurken, bölgeye mal 

girişi ve çıkışı (ithalat-ihracat) ile envanter kayıtları vb. konularda Gümrük 

Müsteşarlığı’na bağlı Serbest Bölge gümrük müdürlükleriyle muhatap olmakta, Serbest 

Bölgedeki tüm işlemlerde kullanılan Serbest Bölge İşlem Formunun (SBİF) tanzimi ve 

işlemlerde kullanılmasında ise, her iki idareyle muhatap olmaktadırlar. Bu nedenle 

görev, yetki, sorumluluk ve koordinasyon sorunu yaşanmaması amacıyla Serbest 

Bölgeler üzerindeki yetkilerin tek elden toplanması şüphesiz daha yararlı olacaktır
125

.  

Yukarıda alıntı yapılan Makalede yalnızca Serbest Bölgelerden bahsedilmiştir. 

Teknoloji Serbest Bölgesi uygulamaları düşünüldüğünde bunlara ek olarak, Serbest 

Bölgedeki tüm işlemlerde kullanılan Serbest Bölge İşlem Formunun (SBİF) tanzimi ve 

işlemlerde kullanılmasında, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 
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Müdürlüğü  ve Gümrükler Genel Müdürlüğü yanında Serbest Bölgede sorumluluğu 

bulunan İşletici firmayla da muhattap olunmaktadır. Ayrıca yine 4691 Sayılı kanun ve 

5746 Sayılı kanun kapsamında faydalılan ücretler üzerindeki gelir vergisi istisnası, 

ücretler üzerindeki damga vergisi uygulaması ve sosyal güvenlik prim desteği 

uygulamalarından faydalanılabilmesi için bölgedeki işletici firmayla muhattap 

olmaktadırlar ve işletici firmanın talep ettiği dökümanları ve raporları temin 

etmektedirler. 

4.2- TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNİN TABİ OLDUĞU YASAL 

MEVZUATIN KARMAŞIKLIĞI, YETERSİZLİĞİ, SIKÇA 

DEĞİŞTİRİLMESİ, BİRBİRİYLE ÇELİŞMESİ VE 

GÜNCELLENMEMESİ SORUNLARI 

 

Daha önce detaylıca açıklandığı üzere Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim gelir 

ve kurumlar vergisi mükellefleri genel olarak, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunuda 

tanımlı istisnalardan, 4691 Sayılı TGBK’nda tanımlı istisnaların bazılarından ve 5746 

Sayılı Ar-Ge Kanununda tanımlı istisnaların bazılarından faydalanabilmektedir.  

Ayrıca Teknoloji Serbest Bölgesinde yerleşik mükelleflerin, Türkiye’deki mali 

mevzuat hükümlerine tabi olması ve 3218, 4691 ve 5746 Sayılı kanunlarla ilişkili tüm 

ikincil mevzuat (yönetmelik, tebliğ, genelge vb.) mali düzenlemelerini yapamaya Maliye 

Bakanlığı’nın yetkili olması nedeniyle, Teknoloji Serbest Bölgesinde uygulanan ya da 

geçerli olan tüm mali mevzuat hükümlerinden ve uygulamalarından Maliye Bakanlığı 

sorumludur.  

4.2.1- YASAL MEVZUATTA SIKLIKLA GÖRÜLEN 

DEĞİŞİKLİKLERİN GETİRDİKLERİ 

 

4691 Sayılı TGBK’ndaki istisnaların 2001 yılında resmi gazete’de yayımlanarak 

uygulanmaya başlamasından sonra, istisnalarla ilgili olarak sırasıyla 5035, 5281, 6170 

Sayılı Kanun değişiklikleri yapılmıştır. 4691 Sayılı Kanunun değişmeden önceki ilk 
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halinde; Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan 5 yıllık Gelir ve Kurumlar 

Vergisi istisnası, Ar-Ge personeline uygulanan 10 yıllık gelir vergisi (stopaj) ve damga 

vergisi istisnası, 5035 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 31.12.2013 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 5281 Sayılı değişikliklerle, Teknoloji Serbest Bölgesinin de Geçici 2. 

maddedeki istisnalardan faydalanması sağlanmıştır. Daha sonra, 6170 Sayılı Kanunla 

yapılan değişiklikle, istisnaların son uygulanma tarihi 31.12.2023 tarihine kadar 

uzatılmış, istisnaların uygulanma usulünde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

3218 Sayılı SBK’ndaki istisnaların 1985 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak 

uygulamaya başlanmasından sonra, istisnalarla ilgili olarak 4059, 4684, 4771, 5084, 

5217, 5623, 5810, 5946 Sayılı Kanun Değişiklikleri yapılmıştır. 3218 Sayılı Kanunun 

değişmeden önceki ilk halinde yer alan “Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon 

Kurulunca  uygun görülen faaliyetlerin, faaliyet süresi öngörülmeksizin yapılabildiği; 

vergi, resim ve harçlara dair mevzuat hükümlerinin uygulanmadığı” bölgeler olarak 

tanımlanabilecek “sınırsız vergi teşvik dönemi” diye nitelendirilebilecek istisnalar, 

06.02.2004 tarihinden itibaren 5084 Sayılı Kanun değişikliğiyle “YPK’ca uygun görülen 

faaliyetlerin yapılabildiği, üretim faaliyetleri hariç 31.12.2008 tarihine kadar geçerli, 

belirli vergi ve harçlara ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmadığı” bölgeler olarak 

tanımlanabilecek “radikal değişikliklerin yapıldığı sınırlı teşvik dönemi” olarak 

nitelendirilebilecek istisna uygulamasına geçilmiştir. 5084 Sayılı kanunla getirilen yeni 

düzenlemeyle Serbest Bölgelerde “külliyen bir vergi muafiyeti” yerine “ilgili vergi 

yasalarında özel olarak yer verilen istisnaların” uygulamasına geçilmiştir
126

. En son 

olarak, 01.01.2009 tarihinden itibaren 5810 Sayılı Kanun değişikliği ile “YPK’ca uygun 

görülen faaliyetlerin yapılabildiği, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe 

kadar geçerli, üretimle ilgili faaliyetlere belirli vergi ve harçlara ilişkin mevzuat 

hükümlerinin uygulanmadığı” bölgeler olarak tanımlanabilecek “üretim faaliyetleriyle 
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 Selçuk KUZUCUOĞLU, “Serbest Bölgelere Kesilen Yurtdışı Hizmet Faturalarında Kdv Tevkifatı Ve 

Kurumlar Vergisi Stopajı”, E-Yaklaşım Dergisi, Aralık 2009, Sayı: 204, Çevirimiçi, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20091215868.htm, Erişim: 

23.01.2011. 
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ilgili göreceli iyileştirmelerin yapıldığı sınırlı teşvik dönemi” olarak nitelendirilebilecek 

istisnaların uygulanmasına geçilmiştir. 

Teknoloji Serbest Bölgesindeki temel istisna hükümlerinin uygulandığı 3218 

Sayılı SBK ve 4691 Sayılı TGBK’nun bu kadar fazla ve bu kadar kapsamlı olarak 

değiştirilmesi beraberinde bir çok problem getirmiştir.  

Bu problemlerin başında, konunun uzmanlarının bile oldukça zorlandıkları, hangi 

kanundaki istisnadan, hangi tarihler arasında yararlanacakları, hangi kurumlara, nasıl,  

ne zaman ve hangi beyanlarda bulunulacakları sorunlarıyla karşılaşmak gelmektedir. 

Okuyuculara yardımcı olabilmek maksadıyla hazırlanan, Teknoloji Serbest Bölgesi’nde 

uygulanılan istisnaların özeti Tablo-6’da incelenebilir. 

Ayrıca bu bölgeler yatırımcı firmaların, yatırım yaptıkları hukuk devletine 

güvenerek, yürürlükteki yasal mevzuat içerisinde yer alan bir kanunun sağladığı bir 

hakkın kullanılması sonucu başvurdukları ve edindikleri faaliyet ruhsatı sonucunda 

faydalanabilecekleri istisnalardan, yine bir kanun değişikliği nedeniyle kanunun 

kendilerine verdiği hak neticesinde elde ettikleri istisna haklarını kaybettikleri, geçmişe 

dönük haklarını koruyamadıkları görülmektedir. Bu durum yatırımcı firmaların, 

yaptıkları yatırımlarla ilgili olarak zarar etmelerine ve gelecekte yapmak istedikleri 

yatırımlar için de çekimser kalmalarına, belirsizliğe sürüklenmelerine ve hatta 

yatırımdan vaz geçmelerine yol açmaktadır. Bunlara ek olarak, uluslarası şirketlerin de 

bu ani değişikliklerden etkilenmesi ve bu durumun uluslarası ticaret ve ülkelerin 

birbirileriyle kurdukları ilişkilere yansıması nedeniyle, Türkiye’nin prestij kaybetmesine 

ve uluslararası hukukun gerektirdiği hukuki yaptırımlarla karşılaşma (insan hakları 

mahkemeleri, uluslararası tahkim vb) riskine yol açmaktadır.   

Ar-Ge faaliyetleri olsun veya olmasın, yürürlükteki teşvik ve istisna 

uygulamalarını düzenleyen mevzuat değişikliklerinin, bir kişi veya kuruma bağlı, günlük 

veya bir dönem uygulanan ve aniden vazgeçilen uygulamalar halinde olması yerine; 

daha önceden kazanılmış hakların korunabildiği, teşvik ve istisnaların uygulanmasıyla 
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ulaşılmaya çalışılan hedeflerin açıkça belirlendiği stratejik bir plan çerçevesinde 

uygulamaya geçirilmesi yerinde olacaktır.  

Tablo-6- İstisnalar Tablosu 

 

İstisna/Destek 
Ar-Ge Kanunu 

5746 

Teknoloji Gelistirme 
Bolgeleri Kanunu 

4691 

Serbest Bolgeler Kanunu 
3218 

Kurumlar Vergisi yok Yazilim ve Ar-Ge 
faaliyetinden 31/12/2023 
tarihine kadar elde edilen 
kazanclar 

-Üretim dışı faaliyet: faaliyet 
Ruhsat Suresinin sonuna 
kadar,(06.02.2004 sonrası) 
-Üretim: Avrupa Birliğine 
katılım olana kadar 

Gelir Vergisi Ar-Ge ve Destek personeli 
(31/12/2023'e kadar) 
%90-doktoralı 
%80-digerleri 

Ar-Ge ve Destek 
Personelinin (bu görevleri 
nedeniyle elde ettikleri 
ucretleri) 31/12/2023 tarihine 
kadar  

-Uretim dışı faaliyet: 
31/12/2008'e kadar 
-Üretim: Avrupa Birliğine 
katılım olana kadar, (%85 
ihracat) 

SGK SGK isveren Payinda 
%50 indirim, 5 yil sure 
siniri var 

yok yok 

KDV yok var var 

Ar-Ge Indirimi 
 

var yok yok 

Damga Vergisi Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
ile ilgili olan kağıtlar 
(31/12/2023'e kadar) 

31/12/2023'e kadar ücret ile 
ilgili olan kağıtlar 

Avrupa Birliğine katılım olana 
kadar faaliyet ile ilgili tüm 
kağıtlar istisna 

Harçlar yok yok Avrupa Birliğine katılım olana 
kadar faaliyet ile ilgili olan 
harçlar 

Gümrük Vergisi  
 

yok yok var 

 

4.2.2- YASAL MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE 

GÜNCELLENME SORUNU YAŞANAN İKİNCİL MEVZUAT 

UYGULAMALARI 

 

Bu bölümde, “Serbest Bölgeler Mevzuatı”, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Mevzuatı” ve “Mali Mevzuat” hükümlerinin çok sık değişen mevzuat uygulamaları 

nedeniyle kendi içerisindeki çelişkileri ele alınacaktır. 

‒ 6170 Sayılı kanunun 12.03.2011 tarihinde yayımlanmasından sonra 

yaklaşık olarak bir sene geçmesine rağmen, 6170 Sayılı kanunla 4691 Sayılı 
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TGBK’nda yapılan değişikliklerin henüz hiçbiri TGB Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’ne aktarılmamıştır. 4691 Sayılı Kanun ile uygulama yönetmeliği 

arasındaki mali uygunsuzluklar ve uyumsuzluklar dikkat çekicidir. 

• Ar-Ge personeli tanımı güncellenmemiştir, Kanun ile Yönetmelik 

arasında, personelin nitelikleri açısından çelişkiler bulunmaktadır. 

• Uygulama Yönetmeliğinde Araştırmacı personel tanımı yer 

almamaktadır. 

• Uygulama Yönetmeliğinde Teknisyen tanımı yer almamaktadır. 

• Uygulama Yönetmeliğinde Destek personelinin tanımı yer 

almamaktadır. 

• Kanunun Geçici 2. maddesi hükümleri ile Yönetmeliğin 37. 

maddesinde tanımlı istisna hükümlerinin birbiriyle tamamen çeliştiği 

görülmektedir. Yönetmeliğin 37.maddesindeki tanımlar, istisnanın 

uygulanma süreleri, yararlanma koşullarının güncellenmesi gerekmektedir. 

• 6170 Sayılı Kanun ile 4691 Sayılı Kanunda istisnaların 

açıklandığı geçici 2. Maddesinde yapılan değişikliklerle; “Bölgelerde yer 

alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge 

personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı 

ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir 

vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, 

Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle 

belirlenir” hükmü getirilmiştir. Ancak, yönetmelikte bir değişiklik 

yapılmadığı için bölge dışında geçirilebilecek ve gelir vergisi kapsamı 

dışında tutulacak sürelere ait bir netlik bulunmamaktadır. 
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‒ 6170 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı TGBK’nda değişiklikler yapıldıktan 

sonra Mali Mevzuat uygulaması kapsamındaki Kanunlarda güncellemelerin 

yapılmamış olması dikkat çekicidir. İlgili Bakanlıklarca güncellemesi yapılmayan 

değişikliklerden önemli olanlarına ilişkin açıklamaları aşağıda maddeler halinde 

görebilirsiniz. 

• 4691 Sayılı Kanunda Gelir ve Kurumlar Vergisi istisna süreleri 

31.12.2023 tarihine kadar uygulanırken, 5520 Sayılı KVK 1 Seri Numaralı 

Genel tebliğinde istisna süresi 31.12.2013 olarak yer almaktadır. Ayrıca, 

istisna konusu yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinin tanımlarındaki değişiklikler 

de söz konusu tebliğe
127

 yansıtılmamıştır
128

. 

• Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim Gelir veya Kurumlar 

Vergisi Mükelleflerinin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerle ilgili 

olarak Mülga 5422 Sayılı KVK yürürlükteyken, 2003 yılında yayımlanan 

Kurumlar Vergisi Sirkülerlerinde
129

 daha önceki bölümlerde detaylıca 

açıklanan uygulamalar hüküm altına alınmıştı. Ancak 4691 Sayılı kanunda 

yapılan değişikliklerden sonra; istisnanın uygulanma süreleri, yararlanma 

koşullarıyla ilgili olarak ne bu sirkülerlerde bir değişiklik yapılmış, ne de 

yeni bir tebliğ ya da sirküler yayımlanmıştır. Dolayısıyla, 4691 Sayılı Kanun 

ile Kurumlar Vergisi mevzuatı arasındaki çelişki dikkat çekicidir. 

                                                 
127

 Tezin teslim edilmesi ile savunma yapılacak süre arasında, 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 6 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel tebliğinde bahis konusu değişiklikler 

yapılmıştır. 
128

 6170 sayılı Kanun ile 4691 sayılı kanunda yapılan değişikliklere rağmen, İsmail Barınır’ın Kasım 2011 

tarihli 227 sayılı Yaklaşım Dergisi’nin 160-163.sayfalarında yayımlanan makalesinde, kanun ile 

uyumsuzluk olmasına rağmen Kurumlar vergisi tebliğindeki tanımlamalardan ve istisna tarihinden 

faydalanıldığı görülmektedir. İstisna hükümlerinin değerlendirilmesinde bu yöntemin yanlış olduğu ve 

birbiriyle uyumsuz mevzuat hükümleri karşısından kanun hükümlerinden faydalanılması gerektiği 

kanaatindeyiz. 
129

 28.10.2003 tarihli ve KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri –1 numaralıKurumlar Vergisi 

Sirküleri, 15.03.2004  tarihli ve KVK-6/ 2004-4 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri –2 numaralıKurumlar 

Vergisi Sirküleri, 04.03.2005 tarihli ve KVK-16/ 2005-4 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri –3 

numaralıKurumlar Vergisi Sirküleri. 
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• 4691 Sayılı Kanunda Ar-Ge personeli ve Ar-Ge personeli 

sayısının yüzde onunu aşmayan destek personelinin, görevleriyle ilgili 

ücretlerinin 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisna edilmiştir. 

Ancak, yine ilgili mali mevzuatta bir değişiklik ya da güncelleme 

yapılmadığı için mali mevzuatta destek personelinin istisnadan 

yararlanamayacağı hüküm altına alınmış ve çok önemli bir çelişkinin ortaya 

çıkması kaçınılmaz olmuştur. 

‒ İmalat Faaliyetlerinin; 3218 Sayılı SBK ve 4691 Sayılı TGBK hükümleri 

açısından değerlendirilmesi: 

• Daha önceki bölümlerde detaylıca açıklandığı üzere, tüm Serbest 

Bölgelerde olduğu gibi Teknoloji Serbest Bölgesinde de üretim yapan 

mükelleflerin desteklendiği ve yapılan Kanun değişikliklerine rağmen, yıllık 

Gelir veya kurumlar vergisi istisnaları devam etmektedir. Ancak, 3128 Sayılı 

SBK’nun 13. maddesi hükmü uyarınca yayımlanan Serbest Bölgeler 

Uygulama Yönetmeliği’nin 11. maddesi hükmü uyarınca yayımlanan 

“2009/1 Sayılı Faaliyet Ruhsatı Müraacatlarında Dikkate Alınacak Kriterler” 

ve “1998/4 Sayılı Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, 

Şube Adresli Firma” başlıklı genelgelerinde, Serbest Bölgelerdeki 

Faaliyetlerin “sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması” ile 

“Bölgenin fiziki ve altyapı imkanlarının, yapılması planlanan faaliyet için 

uygun olması” hususlarının, faaliyet ruhsatının verilmesi sürecinde göz 

önünde bulundurulacağı belirtilmiştir. Faaliyet Ruhsatının verilmesi için 

bahis konusu hükümler göz önünde bulundurulduğunda ve Teknoloji Serbest 

Bölgesi Faaliyet Ruhsatı başvuru formlarının incelendiğinde, diğer Serbest 

Bölgelerden farklı olarak imalat faaliyetine yer verilmediği görülmektedir. 

Dolayısıyla, Teknoloji Serbest Bölgesindeki imalat faaliyeti ile iştigal etmek 

isteyen mükelleflere “sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması” 

nedeniyle üretim faaliyetinde bulunmasına müsade edilmemektedir.  
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• 6170 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı kanunda yapılan değişikliklerden 

sonra, Teknoloji Serbest Bölgesinde yerleşik mükelleflerin, diğer Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinde olduğu gibi, “bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-

Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli 

yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla 

Bölge içerisinde yapabilirler” hükmü getirilmiştir. 4691 Sayılı kanunda 

değişiklik yapılmadan önce Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde imalat 

yapılması mümkün değildi, değişiklik sonrasında Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri, 12.03.2011 tarihinden sonra gerekli izinlerin alınması koşuluyla 

üretim yapılabilir bölgeler haline gelmişlerdir. Ancak, diğer TGB’nde olduğu 

gibi, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefi imalatçıların, 4691 Sayılı TGBK kapsamındaki yıllık gelir ve 

kurumlar vergisi istisnasından; üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkan gelirin, 

yazılım ve Ar-Ge faaliyetleri nedeniyle elde edilen gelirden farklı bir şekilde 

değerlendirilmesi nedeniyle, 4691 Sayılı Kanunda tanımlı kazanç 

istisnasından faydalanmaları mümkün değildir.  

• Sonuç olarak, özünde bir Serbest Bölge olan Teknoloji Serbest 

Bölgesinde üretim faaliyetiyle iştigal etmek isteyen imalatçılara; 3218 Sayılı 

SBK kapsamında “sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu 

olmaması” nedeniyle Üretim faaliyeti için ruhsat almalarına izin 

verilmemektedir. Diğer taraftan, Teknoloji Serbest Bölgesinde, 4691 Sayılı 

TGBK belirli istisnalarının uygulanabilmesi ve üretim izni verilmesiyle ilgili 

8.maddesinin bu kapsamda bulunmaması nedeniyle, üretim izni de 

verilmemektedir. Ayrıca, 4691 Sayılı TGBK kapsamındaki istisna 

hükümlerinin imalat faaliyetini kapsamaması nedeniyle, 3218 Sayılı SBK 

kapsamında ise istisna hükümlerinin üretim faaliyetini kapsamasına rağmen 

bölgedeki “sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması” nedeniyle 

Üretim faaliyeti için tanınan istisnadan faydalanılamamaktadır. Bu durum, 

3218 Sayılı Kanunda Serbest Bölgelerin “ihracata yönelik yatırım ve üretimi 
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teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, 

işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek” olarak 

tanımlanan amacına, ihracatı ve üretimi teşvik edip geliştirme fonksiyonuna 

ters düşmektedir.  

‒ Teknoloji Serbest Bölgesindeki KDV uygulamaların anlatıldığı bölümde 

de açıkça izah edildiği üzere, KDVK’nunda yer alan özel hükümler gereği, “Serbest 

Bölgelerden Türkiye’ye” mal teslimleri hariç, diğer tüm hallerde -“Türkiye’den 

Serbest Bölgelere”, “yurt dışından Serbest Bölgelere”, “Serbest Bölgelerden yurt 

dışına”, “Serbest Bölge içerisinde”, “Serbest Bölgelerden diğer Serbest Bölgelere”- 

yapılan mal teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. Yine, KDVK’nda yer alan 

özel hükümler gereği, “Serbest Bölgelerden yurt dışına” ve “Serbest Bölgeler 

içerisinde” verilen hizmetler hariç, diğer tüm hallerde -“Türkiye’den Serbest 

Bölgelere”, “yurt dışından Serbest Bölgelere”, “Serbest Bölgelerden Türkiye’ye”, 

“Serbest Bölgeden bir başka Serbest Bölgeye”- verilen hizmetler KDV’ye tabidir. 

Ancak: 

• Serbest Bölgelerle ilgili hükümlerin izah edildiği 39 seri no.lu 

KDV Genel Tebliği
130

’nin III. bölümüne göre “Serbest Bölgelere yapılan mal 

teslimleri ve hizmet ifaları, yürürlükteki mevzuata göre belirlenen usul ve 

esaslara uygun olarak gerçekleştirildiği takdirde, ihracat istisnasından 

yararlanabilir hükmü yer almaktadır. Gelir idaresinin şuanda yapmış olduğu 

uygulamalara ve kanun yorumlarına bakıldığında, 39 Sayılı katama değer 

vergisi genel tebliğinin güncelliğini yitirdiği ve ilgili bölümlerinin 

yenilenmesi veya iptal edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

• Yine 39 Sayılı KDV genel tebliği’nin III. Bölümünde Serbest 

Bölgelerle ilgili yer verilen açıklamalarda, halen 2004 yılında Serbest 

Bölgeler kanununda 5084 Sayılı kanunla yapılan değişikliklerden önceki 
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halinin yer aldığı ve tebliğdeki yorumların, eski kanun hükümlerine istinaden 

yapıldığı görülmektedir. Güncelliğini yitiren ilgili bölümlerin yenilenmesi 

veya iptal edilmesi yerinde olacaktır. 

• 93 seri no.lu KDV Genel Tebliği
131

’nin 4.bölümünde, Serbest 

Bölgelerde Vergi mükellefiyetiyle ilgili olarak, “KDVK’nun 16/1-c 

maddesi gereğince Serbest Bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile 17 

nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendi uyarınca Serbest Bölgelerde 

verilen hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu hükümler 

uyarınca, münhasıran Serbest Bölgede faaliyet gösteren ve dolayısıyla 

işlemleri katma değer vergisinden istisna olan işletmelerin katma değer 

vergisi açısından mükellefiyet kaydının tesis edilmesine gerek 

bulunmamaktadır” açıklamaları yer almaktadır. Ancak, tebliğin resmi 

gazete’de yayımlandığı 19.01.2005 tarihinden sonra KDVK’nunda ve 

Serbest Bölgeler mevzuatında yapılan değişiklikler ve Gelir idaresinin 

konuya bakış açısının değişmesi
132

 nedeniyle, bu tebliğin de güncelliğini 

yitirdiği, artık Serbest Bölgelerde ve dolayısıyla Teknoloji Serbest 

Bölgesinde mukim mükelleflerin de katma değer vergisi açısından 

mükellefiyet kayıtlarının tesis ettirilmesi gerektiği görülmektedir. Yine bu 

tebliğin de 4. Bölümünün güncellenmesi yerinde olacaktır. 
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4.3- İSTİSNA, MUAFİYET VE DESTEK UYGULAMALARININ 

VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu bölümde, Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim firmaların, daha önceki 

bölümlerde detaylıca açıklanan Kanunlardaki hükümler nedeniyle faydalanmakta 

oldukları istisnaların, vergi ödevine egemen anayasal ilkelerden biri olan, vergilerin 

ancak yasama organı tarafından kabul edilen kanunlarla konulup kaldırılabilmesini ve 

kanunsuz vergi alınamamasını tanımlayan “Verginin Yasallığı İlkesi” ile bir diğer ilke; 

vergilerin dil, din, ırk, sınıf gibi ekonomik durumdan bağımsız faktörleri göz önünde 

bulundurmaksızın, aynı şartlardaki mükelleflerden aynı miktar ve oranlarda vergi 

alınmasını tanımlayan “Vergilendirmede Eşitlik ve Genellik İlkeleri”, açısından 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Bu kapsamda önce bahis konusu ilkeler genel olarak açıklanacak ve teknoloji 

serbest bölgesindeki istina uygulamaları göz önünde bulundurularak 

değerlendirilecektir. 

 

4.3.1- VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ 

 

“Verginin yasallığı ilkesi keyfi ve takdiri uygulamaları önleyecek ilkelerin yasada 

yer alması ereğini güderek, bireyin özgürlüklerini devlete karşı koruyan güvenlik 

sınırlarını çizmekte anlamını bulacaktır. Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş içtihadına 

göre, anayasanın her türlü mali yükümün yasa ile konması gerekeceği kuralını 

düzenlerken güttüğü amaç; keyfi, takdiri ve sınırsız ölçülere dayalı bir uygulamaya yer 

verilmemesi ilkesinin korunmasıdır”
133

.  

“Anayasa mahkemesine göre, vergilerin kanuniliği ilkesine uygun davranılmış 

sayılması bakımından sadece bir kanun çıkarılması yeterli olmamakta, ayrıca vergi 

kanunlarının verginin temel unsurlarını (konu, vergiyi doğuran olay, yükümlü, matrah, 
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oran, muafiyet ve istisnalarda alt ve üst sınırlar gibi) da açıkça belirlemesi 

gerekmektedir”
134

.  

“Keyfi ve sınırsız ölçülere dayalı bir uygulamanının önlenmesi ereğini güden 

verginin yasallığı ilkesi, anlamını bütünleyen bazı boyutlara ya ada alt ilkelere sahiptir. 

Şöyle ki verginin yasallığı ilkesinin söz konusu edilebilmesi için öncelikle bir vergi 

yasasının varlığına gereksinim olacaktır. Bireyin korunması için bu yasanın liberal ve 

demokratik bir devletin parlamentosunun ürünü olması gerektiği gibi (temsilsiz vergi 

olmaz ilkesi), yalnızca yasanın vergiyi düzenlemesi (yasasız vergi olmaz ilkesi) ve bu 

yasanın vergi ile ilgili tüm özelliklerini yani verginin ana ögelerini dikkate alan tam bir 

vergi yasası (verginin belirgin olması ilkesi) olması gerekecektir. İkinci ve üçüncü 

özellikler birlikte değerlendirildiğinde yalnızca vergi yasası fakat tam vergi yasasının 

gerekliliği ortaya konulmuş olmaktadır. Öte yandan devlet yasalarda belirlenmiş olan 

vergiyi kesinlikle, mutlaka almak zorundadır, çünkü yasalarla kendisine emir verilerek 

vergi toplama görevi yüklenmektedir (verginin alınması zorunluluğu ilkesi). Ayrıca 

devletin vergiyi mutlaka alması gerektiği yolundaki ilkeyi destekleyen bir yön de 

devletin vergiyi zorla yürütüm yoluyla (cebri icra yoluyla) alabilmesi yetkisiyle 

donatılmış olmasıdır (verginin zorla yürütüm yoluyla alınması ilkesi)”
135

. 

Buna ek olarak “Vergilerin Yasallığı ilkesi, bir yandan vergilerin genel objektif 

düzenleyici işlemlerle konulmasını, öte yandan da bireysel, subjektif nitelikteki vergi 

tarh ve tahsil işlemlerinin vergi yasalarına uygun ve doğru olarak yapılmasını içerir”
136

. 

“Anayasa, vergilerin ancak kanunla konulacağı, kaldırılacağı ve/ya da 

değiştirileceğini (Anayasa 73/III.md) açıkca belirtmekle, vergilendirme yetkisini yasama 
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organına vermektedir. Bu bağlamda, yürütme organının, kural olarak, herhangi bir 

tasarrufla vergi koyma yetkisi yoktur”
137

.  

4.3.1- VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ AÇISINDAN TEKNOLOJİ 

SERBEST BÖLGESİNDEKİ İSTİSNALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

5520 Sayılı KVK’nun 35 ve geçici 1. maddelerinde, 1 Ocak 2007 tarihinden 

itibaren; Diğer kanunlardaki “muafiyet, istisna ve indirimler”e ilişkin hükümlerin, 

Kurumlar Vergisi bakımından geçersiz olduğu, Kurumlar Vergisi ile ilgili “muafiyet, 

istisna ve indirimler”e ilişkin hükümlerin, ancak “KVK”na, “GVK”na ve “VUK”na 

hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle 

düzenleneceği,“muafiyet, istisna ve indirimler”e ilişkin uluslararası anlaşma 

hükümlerinin saklı olduğu, 5520 Sayılı KVK’nun yürürlüğe girmesinden önce Kurumlar 

Vergisi’ne ilişkin olarak özel kanunlarda yer alan “muafiyet, istisna ve indirimler”e ait 

hükümlerin uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır. Yani KVK hükümlerine göre 31 

Aralık 2006 tarihi itibarıyla yürürlükte olan özel kanunlardaki “muafiyet, istisna ve 

indirimler”e ilişkin hükümler, KVK uygulanmasında da geçerli olacak, bu tarihten sonra 

yürürlüğe girecek özel kanunlarda yer alacak kurumlar vergisine ilişkin istisnalar ise 

kurumlar vergisi bakımından geçersiz sayılacaktır. 1/1/2007 tarihinden itibaren, 

kurumlar vergisiyle ilgili istisnalara ilişkin hükümler, ancak KVK’na, GVK’na veya 

VUK’a hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle yapılacaktır. 

6170 Sayılı kanunla 4691 Sayılı kanunun Geçici 2.maddesinde yapılan değişiklikle 

Teknoloji Serbest Bölgesinde mukim mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

istisnaları 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Böylece, yine özel bir kanundaki 

istisnaya ilişkin hükümün yürürlük sureti KVK hükümleri dikkate alınmadan 
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gerçekleştirilmiştir. Bu durumun bir hukuk devletinde kabul edilebilmesi mümkün 

değildir. 

Diğer taraftan, vergileme açısından bakıldığında birer özel kanun olan SBK ve 

TGBK hükümleri nedeniyle uygulanan yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnaları, KVK 

ve GVK’da herhangi bir istisna hüküm bulunmamasına rağmen, KVK 1 seri no.lu genel 

tebliği’ne istinaden, daha önceki bölümlerde detaylıca açıklanan istisnaların “yorum 

yolu ile daraltılabilmesi maksadıyla
138

” Serbest Bölgelerdeki ve teknoloji geliştirme 

bölgelerindeki istisna konularını, tebliğin 5.12.2 ve 5.12.3 no.lu maddelerinde 

düzenlemiştir. Bu durum, Kanunla düzenlenmesi gereken istisnaların tebliğ ile 

düzenlenmesine yol açması nedeniyle, verginin yasallığı ilkesine açıkça aykırılık teşkil 

etmektedir. 

Ayrıca, KDVK’nın 12/1-a. maddesinin hükmüne göre, Türkiye’nin diğer 

yerlerinden Serbest Bölgelere yapılacak mal teslimlerini açıkça ihracat teslimi 

sayılmıştır. Fakat KDVK’nın 12/2. maddesinde hizmet ihracıyla ilgili olarak “Serbest 

Bölge” ifadesi yer almamaktadır.  39 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne göre, Serbest 

Bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları, yürürlükteki mevzuata göre belirlenen 

usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirildiği takdirde, ihracat istisnasından 

yararlanabilir. 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ndeki hüküm yürürlükte olduğu için ve 

yürürlükte kaldığı sürece Serbest Bölgeye yönelik hizmetler, mevzuatın gereği olarak,  

hizmet ihracı sayılacak ve KDVK’nın 11. maddesi uyarınca KDV’den istisna 

edilecektir. Burada da Kanunda bir hüküm olmamasına rağmen, Tebliğ ile düzenleme 

yapılmıştır. Oysa bu konunun Kanuna bir hüküm konularak açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir
139

. Dolayısıyla Gelir İdaresi, KDVK’nda herhangi bir hüküm 

olmamasına rağmen, Serbest Bölgelere verilen hizmetler için (fason hariç) istisnadan 

faydalanılabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştur. Verginin Yasallığı ilkesine 
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aykırılık teşkil eden bu tebliğin hizmet ihracı ile ilgili bölümlerinin iptal  edilmesi veya 

değiştirilmesi yerinde olacaktır. 

Sosyal Güvenlik Prim desteği ile ilgili olarak, “5746 Sayılı Kanunda herhangi bir 

düzenleme bulunmamasına rağmen yönetmelikte teşvik kapsamına giren projelerde 

görev alan veya işletmelerde çalışanlardan sosyal güvenlik destek primine tabi olan 

sigortalılardan dolayı teşvik hükümleri uygulanmayacağı belirtilmiştir (m.11/16). 

Dolayısıyla sosyal güvenlik destek primine tabi olarak bir Ar-Ge faaliyetinde 

araştırmacı ya da destek personeli olarak çalışan sigortalılardan dolayı teşvikten 

yararlanılması mümkün değildir. Yönetmeliğin bu hükmünü bizce iki açıdan 

eleştirmek mümkündür. Öncelikle konuya ilişkin olarak Kanunda bir sınırlama 

bulunmamaktadır. İkinci olarak da, diğer sigorta prim teşviklerinde genel olarak 

istihdam teşvik edilmekte ya da işverenlerin düzenli prim ödemesini teşvik etmek 

amaçlanmaktadır. Oysa bu teşvikte, işveren üzerindeki işgücü maliyetlerini azaltmaya 

çalışarak Ar-Ge faaliyetleri teşvik edilmektedir. Bu durumda çalışan sigortalının 

sosyal güvenlik destek primine tabi olup olmadığının, Kanunda bu yönde düzenleme 

bulunmazken aranmış olması bize isabetli görünmemektedir”
140

. Gerçekten de Ar-Ge 

Kanununda aksine bir hüküm bulunmamasına rağmen, Ar-Ge Kanunu Uygulama 

yönetmeliği hükümlerine istinaden, sosyal güvenlik destek primine tabi olan ve Ar-Ge 

faaliyetlerinde araştırmacı ya da destek personeli olarak çalışan sigortalılarla ilgili 

olarak Sosyal Güvenlik Primi desteğinden faydalanılması mümkün değildir. Bu 

durum, Maliye yönetiminin kanun ile sağlanan bir teşvik unsurunu yönetmelik ile 

daraltılarak yorumlanması ve uygulanması nedeniyle, Verginin Yasallığı ilkesine 

aykırılık teşkil etmektedir.  

Yine, Sosyal Güvenlik Prim desteği ile ilgili olarak, “Kurum, 5746 sayılı Kanun 

kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden 

işsizlik sigortası primleri hakkında işveren hissesi sigorta prim teşvikini 
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uygulamamaktadır. Belirtelim ki, bunun nedeni Yönetmeliğin 11.maddesinin 

18.fıkrasıdır. Gerçekten, anılan düzenlemeye göre, bu kapsamda tahakkuk eden işsizlik 

sigortası primleri hakkında işveren hissesi sigorta primi desteği uygulanmaz. Oysa 

Kanunda bu konuda bir sınınırlama bulunmamakta, ‘....bu çalışmaları karşılığında elde 

ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı’nın 

Maliye Bakanlığınca karşılanacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, kanundaki 

düzenlemede işsizlik sigortası primleri hariç tutulmamış ya da 506 sayılı (şimdiki: 

5510 sayılı Kanunun) primleri düzenleyen maddelerine atıf yapılmamıştır. İşşizlik 

sigortası primleri başka bir Kanunda, 4447 sayılı Kanunda düzenlenmiş olsa da işveren 

sigorta prim hissesine dahil bir prim olduğu için bizce bu primlerin de teşvik 

kapsamında değerlendirilmesi gerekir”
141

. Yine Ar-Ge Kanununda aksine bir hüküm 

bulunmamasına rağmen, Ar-Ge Kanunu Uygulama yönetmeliği hükümlerine istinaden, 

Ar-Ge faaliyetlerinde araştırmacı ya da destek personeli olarak çalışan sigortalılarla 

ilgili olarak, işsizlik sigortası işveren payı Sosyal Güvenlik Priminin bir parçası olarak 

görülmemekte ve Sosyal Güvenlik Primi desteğinden faydalandırılmamaktadır. Maliye 

yönetiminin, kanunda aksine bir hüküm bulmamasına rağmen, mükelleflere tanınan 

teşvik unsurunu daraltıcı bakış açısını, yönetmelik hükümlerine istinaden yorumlaması 

ve uygulaması, Verginin Yasallığı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 

Yukarıda ifade edilen konulara ek olarak, daha önceki bölümlerde açıklanan, 

4691 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin ilk iki paragrafı 6170 Sayılı Kanun 

hükümleriyle değiştirilirken, Teknoloji Serbest Bölgesini ilgilendiren 3. paragrafının; 

bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde göz önünde bulundurulmadığı ve ilgili paragrafta 

değişiklik yapılmaması nedeniyle, “destek personeli”ne sağlanan istisnalardan 

faydalanması mümkün değildir. Dolayısıyla, Teknoloji Serbest Bölgesinde; 5746 Sayılı 

Ar-Ge Kanununa göre “Ar-Ge personeli”, kanun kapsamındaki istisnalardan biri olan ve 

detayları 2.4.2. maddede açıklanan sigorta primi desteği’nden faydalanabilirken, yine 

kanun kapsamında bulunan “destek personelinin”, 4691 Sayılı TGBK hükümlerine göre 
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ücretler üzerindeki gelir vergisi istisnasından faydalanamaması nedeniyle sigorta primi 

desteğinden de faydalanması mümkün değildir. Ancak, Teknoloji Serbest Bölgesinde 

mukim mükelleflerden birinin başvurusu üzerine, İstanbul Vergi Dairesinin 23.09.2011 

tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-1633.18593 Sayılı özelgesinde ve Kocaeli 

1.Vergi Mahkemesinin 05.01.2012 tarih 2011/727 esas ve 2012/9 karar numaralı 

kararında, 4691 Sayılı kanunda açıkça “destek personeli”nin faydalanması hükmünün 

bulunmadığı bir istisnadan faydalanabileceği hükmüne varılmıştır. Gelir idaresi de Yüce 

mahkeme ile aynı kanaatte olduğu için konu bir üst mahkemeye intikal etmemiş ve 

kesinleşmiştir. Bu konuda Vergi mahkemesi kanunda yeri olmayan bir istisna hükmünün 

uygulanmasına hükmetmiş bulunmaktadır. 

4.3.2- GENELLİK VE EŞİTLİK İLKELERİ 

 

“Vergilendirmede genellik ve eşitlik ilkeleri geleneksel vergi adaleti ilkeleridir. 

Vergilendirmede genellik ilkesi bir ülkede yaşayan tüm bireylerin, o ülkenin vergi ve 

benzeri mali yükümlülükler içeren yasalarına tabi olmasıdır. Verginin geneli 

kapsaması ilkesi, günümüzde herkesin şu veya bu şekilde geliri, serveti veya 

harcamaları üzerinden vergi ödemesi ile gerçekleşmektedir”
142

. 

“Hukuk devleti kavramı, kişilerin temel haklarını etkileyen yasaların genel 

olmasını zorunlu kılar. Bu anlamda vergilendirmenin genel olması, eşit olmasının da 

ön koşuludur. Ancak Vergilendirmede eşitlik ilkesi daha geniştir. Anglo-Amerikan 

yazınında vergilendirmede eşitlik ilkesi yatay adalet-dikey adalet ayırımı içinde 

incelenir. Yatay adalet vergilendirme yönünden benzer durumda (gelir, gider, servet, 

aile durumu vb.) bulunan kişilerin eşit işleme tabi tutulmasını, dikey adalet ise benzer 

durumda olmayan, farklı koşullar altındaki kişilere, farklılıkları ölçüsünde, değişik 

işlem yapılmasını gerektirir. Yatay adalet, hukuk devleti kavramının yasa önünde 

eşitlik ilkesi ile ilgili bulunmaktadır. Buna karşılık dikey adalet, yasa koyucunun 

tercihlerine ve sosyal devlet anlayışına göre belirir. Vergilendirmede genellik ve eşitlik 
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ilkelerini gerçekleştirme konusunda ilk görev yasama organına düşmektedir. Yasa 

koyucu vergi yükümlüleri veya vergi konuları bakımından ortaya çıkan fiili 

eşitsizliklerin tümünü gözönünde bulundurabilmesi olanaksızdır. Yasa koyucu bu 

konuda takdir yetkisine sahiptir; ancak bu takdir yetkisi Anayasa Mahkemesinin 

yargısal denetimine tabidir”
143

. 

“Yasa koyucu, ekonomik, sosyal kültürel ve sağlık politikaları ile vergi tekniğine 

ilişkin kolaylaştırıcı nedenlerle eşitlik ilkesine istisnalar getirebilir. Bu istisnalar 

Anayasanın diğer kurallarına dayanıyorsa eşitlik ilkesinden sapmalar geçerli 

sayılabilir”
144

. 

4.3.3- VERGİLENDİRMEDE GENELLİK VE EŞİTLİK İLKELERİ 

AÇISINDAN TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDEKİ 

İSTİSNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

‒ Bilindiği üzere 6170 Sayılı kanunla 4691 Sayılı kanunda yapılan 

değişiklikler sonucunda, Ar-Ge Faaliyetlerinin desteklenmesi için hazırlanan iki ayrı 

teşvik kanununu (4691 Sayılı TGBK hükümlerinden faydalanan firmalarla 5746 

Sayılı Ar-Ge Kanunu) hükümlerinden faydalanan firmalar arasında, kanun 

hükümleri arasında yer alan farklı uygulamalar nedeniyle haksız rekabet ortadan 

kaldırılmış, bölge içinde bulunan firmalarla bölge dışında bulunan ve 5746 Sayılı 

Kanun hükümlerinden faydalanan mükellefler arasında, adil ve eşit vergileme 

ilkeleri uygulanmaya başlanmıştır. Bunlara kısaca göz atacak olursak: 

• 6170 Sayılı kanunla 4691 Sayılı kanundaki istisnaların süreleri 

31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Böylece, hesaplanma şekilleri farklı 

olmakla birlikte; Teknoloji Serbest Bölgesi içinde bulunan firmalar da, bölge 

dışında bulunan ve 5746 Sayılı Kanun hükümlerinden faydalanan mükellefler 
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gibi 2023 yılına kadar ücretler üzerindeki Gelir vergisinden (stopaj) istisna 

edilmiştir. 

• 4691 Sayılı kanunda “Teknisyenler” ve “Destek Personeli”yle 

ilgili olarak yapılan bu değişikliklerle, 4691 Sayılı kanundaki istisna 

hükümlerinden faydalanan firmalar ile 5746 Sayılı Kanundaki istisna 

hükümlerinden faydalanan firmalar arasında, rekabeti bozan uygulamalar ile 

adil ve eşit vergileme ilkeleri zedeleyen farklılıklar ortadan kaldırılmıştır. 

• İstina hükümlerinin detaylıca açıklandığı bölümlerde de 

bahsedildiği gibi, 5746 Sayılı Kanun hükümlerine istinaden, sosyal güvenlik 

primi desteği, her bir çalışan için beş yıl süre için geçerlidir. Bu destekten, ne 

zaman yararlanılmaya başlandığının bir önemi bulunmamaktadır. Önemli 

olan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.04.2008 ile desteklerden 

yararlanılacak son tarih olan 31.12.2023 tarihleri arasındaki beş yıl içerisinde 

sosyal güvenlik primi desteğinden faydalanılmasıdır. Bu durumda, 

12.03.2011 tarihinden itibaren,  4691 Sayılı kanuna istinaden faaliyetlerini 

sürdüren mükellefler için çalışan “Teknisyenler” ve “Destek personeli” için 

de sosyal güvenlik primi desteğinden faydalanmaya başlayacak firmaların bir 

kaybının olmadığı düşünülebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken; 

“bölge dışında bulunan ve 5746 Sayılı Kanun hükümlerinden faydalanan 

mükellefler” neredeyse 3 yıldır bu destekten faydalanırlarken, 4691 Sayılı 

Kanuna tabi “bölge içinde bulunan firmalar” 12.03.2011 tarihinden itibaren, 

sosyal güvenlik primi desteğinden yararlanmaya başlayacaklardır. Bu 

durumda da rekabetten, vergileme adaletinden ve eşitliğinden bahsedilmesi 

pek mümkün değildir. Devlet, yürülüğe koyduğu farklı kanunlar nedeniyle, 

aynı ya da benzer durumdaki mükellefler arasında farklı vergileme/destek 

hükümleri uygulayarak, vergilemedeki temel ilkeleri zedelemektedir. En 

azından, kanunda yapılan bu değişiklikle mükellefler arası farklılık giderilmiş 

olmaktadır. Teknoloji Serbest Bölgesi açısından bakıldığında; 6170 Sayılı 
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Kanun değişikliğiyle 4691 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin ilk iki 

paragrafında yapılan tüm değişikliklerden, Teknoloji Serbest Bölgesinde 

mukim Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri de faydalanabilecektir. 

Ancak, bahis konusu bölgedeki mükelleflerin, 6170 Sayılı Kanunla getirilen 

ve daha önce detaylıca açıklanan, “destek personeli”ne sağlanan istisnalardan 

(ücretlerdeki gelir vergisi) veya desteklerden (sosyal sigorta prim desteği) 

faydalanması mümkün gözükmemektedir. 

‒ Serbest Bölgeler kanununda yer alan istisnalardan; “üretim faaliyeti 

nedeniyle imal edilen ürünlerin satışından elde edilen gelir ve kurumlar vergisi 

istisnası”, “üretilen ürünlerin enaz %85’ini ihrac eden mükelleflerin ödedikleri 

ücretler üzerindeki gelir vergisi istisnası” ve “gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili 

olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar üzerindeki damga vergisi ve harç 

istisnasının” süreleri “Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın 

vergilendirme döneminin sonuna kadar”dır. Teknoloji Serbest Bölgesinde de 

uygulanabilen istisnaların süresi konusundaki tereddütlerin giderilmesi, belirsiz bir 

tarih olan Avrupa birliği’ne tam üyeliğin gerçekleşeceği tarih yerine, kesin bir tarihin 

belirlenmesi yararlı olacaktır 

‒ Teknoloji Serbest Bölgesinde olduğu gibi tüm Serbest Bölgelerde 5084 

Sayılı kanunla Serbest Bölgeler kanununda yapılan değişiklikle, 06.02.2004 tarihi 

öncesinde ruhsat alan bölgede yerleşik mükelleflerin çalışanlarına sağlanan gelir 

vergisi stopaj istisnasının 31.12.2008 tarihinde sona ermesi nedeniyle, bahis konusu 

mükelleflerin kazanılmış haklarının tam manasıyla korunamadığı görülmektedir. 

“Bölgedeki kullanıcıların sorunlarının başında 5084 Sayılı kanunla ihlal edilen 

kazanılmış haklarının geri sağlanması ve 31.12.2008 tarihinden itibaren istihdam 

üzerindeki vergi istisnasının kaldırılacak olunması gelmektedir, Bu bölgeleri 

sorunlarından arındırarak bürokrasi ve mali yüklerden kurtarıp dünya ekonomisine 

entegrasyonuna katkıda mı bulunacağız, yoksa bu bölgeleri bürokrasi ve mali yükler 

içinde mi boğacağız? Bu bölgeleri bugünkü gibi teşvik edermiş gibi görünerek, buna 
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karşılık sorunlarını devamlı erteleyerek bir yere varmak mümkün değildir
145

”. Bahis 

konusu istisnadan yararlanma süresinin, Serbest Bölge başvurusu esnasında verilen 

faaliyet ruhsat süresiyle eşitlenmesi uygun bir çözüm olacaktır. 

 

4.4- ÖNERİLER  

 

Uluslararası organizasyonlar
146

’ın belirlediği standartlara göre Serbest Bölgeler; 

“Küçük Alanlarda Kurulu olanlar
147

”, “Büyük Alanlarda Kurulu Olanlar
148

”, “Belirli 

Endüstri Kriterleri Olanlar
149

”, “Belirli Performans Kriterleri Olanlar
150

”dır. Türkiye ise 

belirlenen standartlar içinde “Küçük Alanlarda Kurulu” Serbest Bölgelere sahiptir. 

Teknoloji Serbest Bölgesini belirlenen standartlar açısından değerlendirdiğimizde ise 

“Belirli Performans Kriteri Olan” Serbest Bölge olarak nitelendirebiliriz.  

Daha önceki bölümlerde detaylıca açıklanan, teknoloji Serbest Bölgesindeki 

faaliyetlerle ilgili olarak; faaliyetlerin bürokratik engellere takılmadan ve sorunsuz bir 

biçimde başlamasından, devam ettirilmesine, denetlenmesine ve sonuçlandırılmasına 

kadar tüm süreçlerden sorumlu kurum ve kuruluşların sayısının çok fazla olması 

nedeniyle ortaya çıkan yasal mevzuatın karmaşıklığının, yetersizliğinin ve günlük 

ihtiyaçlara göre sıkça değiştirilmesinin, birbiriyle çelişmesinin ve güncellenememesi 

sorunlarının aşılabilmesi için, muhattap olunan kurumların sayısının azaltılması en 

uygun çözümlerin başında gelmektedir. Muhattap olunan kurum veya kuruluşların 

azaltılması ise, birden fazla kanunla sağlanan istisna ve desteklerin tamamının, 
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Teknoloji Serbest Bölgesindeki firmaların öncelikle tabi olduğu 3218 Sayılı kanun 

içerisinde tanımlanması ve bu kanundan referans alması, konunun en kolay yönden 

çözülmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, Serbest Bölgeler mevzuatı ile Gümrük 

mevzuatının içerisinde hiç yer almayan, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerine ve bu 

faaliyetlerin çıktılarına yönelik işlemlerin tanımlanması da birçok belirsizliği ortadan 

kaldıracaktır. Aksi takdirde, mal hareketini kontrol etmeye dayalı Gümrük Mevzuatının 

Ar-Ge-teknoloji-yazılım faaliyetlerine dair hareketleri düzenlemede yetersiz kalmaya 

devam edecektir. 

“TEKSEB (Teknoloji Serbest Bölgesi), ülkemizde faaliyette bulunan ve kuruluş 

amaçlarından farklilik gösteren diğer Serbest Bölgelerden farklı olarak mal ticaretinin ve 

depolama faaliyetlerinin yapildığı bir Serbest Bölge değil, yüksek teknoloji geliştirmeye 

yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir Serbest Bölgedir. 

TÜBİTAK Marmara Araştırrma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi, ülkemizde 

kurulması düşünülen Serbest Bölgelere örnek olabilecek niteliktedir. Avrupa Birliğine 

uyum sürecinde Serbest Bölgelerde sağlanan teşvik ve avantajlarin daraltılmasına 

rağmen, TÜBITAK Marmara Araştırrma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi’nde faaliyet 

gösteren kuruluşlara özgü olarak gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti süresinin uzatılması 

da bunun bir göstergesidir”
151

 

Bu konuyla ilgili olarak, 01.04.1995 tarih ve 22245 Sayılı RG’de yayımlanan 

95/6571 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan “İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi” için Dış Ticaret 

Müsteşarlığı
152

 tarafından hazırlanan “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası 

Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Yönetmeliği
153

” hazırlanmıştı. Diğer klasik Serbest 

Bölgelerden tamamen “farklı sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmesi” bulunan bahis 

konusu Serbest Bölge için yürülükteki uygulama yönetmeliğinden ayrı olarak 
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hazırlanmış uygulama yönetmeliği gibi bir yönetmeliğin, yine diğer klasik Serbest 

Bölgelerden “farklı sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmesi” bulunması nedeniyle 

Teknoloji Serbest Bölgesi için de hazırlanması ve uygulanması yerinde olacaktır. Bu 

konuyla ilgili olarak Tübitak-MAM Teknoloji Serbest Bölgesi Kullanıcılar Derneği
154

, 

Eylül 2011 tarihinde uygulama yönetmelik taslağı çalışması yapmış ve bağlı bulunduğu 

Ekonomi Bakanlığı müsteşarı ile paylaşmıştır.  

Daha önceki bölümlerde detaylı biçimde vurgulanan, birbiriyle çelişen ve 

güncellenmemiş Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı ve mali mevzuat (kurumlar 

vergisi, katma değer vergisi kanunları v.b.) uygulamalarının ivedilikle güncellenmesi 

yerinde olacaktır.  

Teknoloji Serbest Bölgesinde imalat faaliyetlerine izin verilmemesi nedeniyle, 

Teknoloji Serbest Bölgesinde imalat faaliyetinde bulunmak isteyen mükellefler ile 

diğer Serbest Bölgelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmalar 

arasındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması 

yerinde olacaktır. İmalat faaliyetine izin verilmesi halinde, 3218 Sayılı kanunda 

tanımlı imalat istisnası nedeniyle faydalanılabilecek yıllık gelir veya kurumlar 

istisnası, bölgeye yatırım yapan veya yapmayı planlayan yatırımcıların rekabet gücünü 

arttırıcı bir etki yaratacaktır. Yatırımcıların bu istisnadan faydalanamasalar bile; Ar-Ge 

faaliyeti sonrasında ortaya çıkacak ürünün üretimiyle ilgili olarak, dönemsel (3–5 yıl 

gibi) veya yüzdesel (üretim ile ilgili maliyetlerin belli bir kısmında istisna veya indirim) 

bir istisna üzerinde çalışılması, bölgenin asli amaçlarından olan “ihracata yönelik yatırım 

ve üretim teşvik etmek”, “doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini 

hızlandırmak” hedeflerine ulaşılmasında bir basamak olacaktır. 

Teknoloji Serbest Bölgesindeki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı faaliyetlerin uzmanlık 

gerektiren kaynak (yetişmiş çalışan, deneysel mamul, yarı mamul ve ticari mal v.b.) 

girdi ve çıktılarının doğru biçimde değerlendirilmesi ve vergilendirilebilmesi için 
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bölgenin ihtiyaçlarının ve özelliklerinin farkında tam teşeküllü ve Ar-Ge-teknoloji-

yazılım işlerinde ihtisaslaşmış gümrük ve vergi kurumlarının getirilmesi ve işleyişlerinin 

tanımlanması birçok problemin çözümüne yardımcı olacaktır.  

4691 Sayılı kanunda 6170 Sayılı kanunla yapılan değişikliklerden sonra; Ar-Ge 

personelinin; bölgede yürüttüğü göreviyle ilgili olarak, bölge dışında geçirilecek 

sürelere ait ücretleri, Maliye bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra hazırlanacak 

yönetmelikle ve yönetici şirketin onayıyla belirlenecek kısmı, gelir vergisinden istisna 

edilecektir. Şuanda yönetmeliğin yayımlanmaması nedeniyle yürürlükte olmayan ama 

yürürlüğe gireceği tarihten itibaren Teknoloji Serbest Bölgesinde de uygulanabilecek 

4691 Sayılı Kanunun en fazla eleştirilen uygulamalarından biri için daha, olumlu bir 

adım atılmıştır. Kanundaki tanımından da anlaşılacağı gibi “kültür, insan ve toplumun 

bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, 

sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde 

yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak açıklanan “Araştırma ve Geliştirme” 

çalışmalarını, teknolojik birikimin ve iletişimin her geçen gün arttığı globalleşen 

dünyada, dikenli tellerle çevrili bir coğrafi konum ile sınırlamak pek mümkün değildir. 

Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının yalnızca; bölgedeki bir şirketin yaptığı sınırlı 

yatırımlarla veya Ar-Ge personelinin, mevcut şirketindeki masabaşı faaliyetleriyle 

yürütülemeyeceği de aşikardır. Günümüzde, Kanunun detaylıca tanımladığı yaratıcı 

çalışmalar, Ar-Ge çalışmaları; bölge içinde veya dışındaki, ulusal veya uluslararası 

girişimci-kamu-sanayii-üniversite iş birlikteliği ile dış kaynak kullanımı (outsourcing) 

yapılarak ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, Ulusal ya da Uluslararası sermayeyi veya 

girişimcileri, Türkiye’de Ar-Ge çalışması yapmaya teşvik etmenin çok sıkı maliyeci 

yaklaşımla mümkün olmadığını artık Hükümetin de ilgili bakanlıkların da farkına 

vardığının bir göstergesidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Maliye 

bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra hazırlanacak yönetmelikte, bahsettiğimiz 

farkındalığın nasıl hayata geçirileceğinin bir göstergesi olacaktır. Yayımlanacak 

yönetmelik sonrasında uygulanmaya başlanacak istisna hükümlerinin; bölgede yer alan 
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yatırımcılara ilave bürokratik engeller yaratmadan ve uygulanabilir koşullar içeren bir 

yapıda oluşturulması büyük önem arz etmektedir. 

Diğer Serbest Bölgelerde olduğu gibi Teknoloji Serbest Bölgesi de, 3218 Sayılı 

SBK’nun 1. maddesinde de belirtildiği üzere “ihracata yönelik yatırım ve üretimi 

teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, 

işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla” 

kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda, bu bölgelerde mukim Kurum veya 

Kuruluşların ticari faaliyetleri sonucunda, mukim bulundukları ülkeye döviz 

getirmeleri beklenmektedir. Bu beklentinin sonucu olarak da, bu Kurum ve 

Kuruluşların faaliyet dışı işlemlerini ve bu işlemlerinden doğacak zararlarını 

engellemek maksadıyla ödemelerini dövizle yapmaları özendirilmiş, hatta zorunlu hale 

getirilmiştir. Elbette, günümüzdeki ekonomik şartlar ve ekonomik konjenktür göz 

önünde bulundurulduğunda, böyle bir zorunluluğun yaratılması, bu bölgelerde yer alan 

Kurum ve Kuruluşların finansal aktivitelerine müdahale ve sınırlama getirdiği 

muhakkaktır. 1985 yılında hazırlanan bir kanunla birlikte getirilen; Dövizle ödeme 

yapılması kararının, bir kamu kuruluşu tarafından düzenlenmesi yerine, bölgelerde yer 

alan kurum veya kuruluşların kendi finansman şartlarını değerlendirerek karar vermesi 

daha uygun olacaktır. 
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SONUÇ  

 

Bu çalışmada, hem Serbest Bölgelere hem de Teknoloji Geliştirme Bölgelerine 

özgü bazı istisna, muafiyet ve desteklerin bölgeye yatırım yapan kurum, kuruluş ve 

girişimcilere aynı anda uygulanabildiği, Teknoloji Serbest Bölgesi olarak tanımlanan ve 

mali mevzuatta yalnızca bir bölgeye özgü istisna, muafiyet ve destekler detaylıca 

açıklanmış, bölgede yaşanan problemler saptanmış ve yaşanan problemlerin aşılabilmesi 

için önerilerde bulunulmuştur.  

Ar-Ge, yenilik ve bu alandaki faaliyetlerin teşviki konusunda derleyici ve 

açıklayıcı nitelikte yapılmış çalışmalarda; Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin gelişimine 

ilişkin istisna, muafiyet ve destekler, çalışmamızda da açıklandığı üzere üç aşamadan 

oluşmaktadır.  

- Birinci Aşama: 26.06.2001 tarih ve 4691 Sayılı Teknopark: Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın kabulü 

- İkinci Aşama: 31.07.2004 tarih ve 5228 Sayılı Yasa ile Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Yasalarında yapılan değişiklik ile Ar-Ge indiriminin kabulü 

- Üçüncü aşama: 28.02.2008 tarih ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile ilgili Yasa’nın yürürlüğe girmesi. 

Genel hatlarıyla bu sınıflandırmaya katılmakla beraber, 3624 Sayılı KOSGEB 

Kanunu hükümlerine istinaden 1996 yılında yayımlanan Teknopark Yönetmeliğine 

istinaden kurulan “Teknoparklar” ve 3218 Sayılı SBK’nuna istinaden yayımlanan 

99/13725 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve faaliyete geçen “Teknoloji 

Serbest Bölgesinde” yürürlükteki kanunlar ile Ar-Ge çalışmalarının desteklenmeye 

başlamış olması nedeniyle, birinci aşamada yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
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Kanunu” öncesinde, Ar-Ge faaliyetlerinin teşviki konusunda destekleyici 

düzenlemelerin yapıldığı kanaatini taşımaktayım. 

Dolayısıyla, Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesine ve 

desteklenmesine ilişkin olarak; “Birinci aşamada, 4691 Sayılı TGBK’nın kabulü 

öncesindeki çalışmalarla başlayan, İkinci aşamada: 4691 Sayılı TGBK’nın kabulüyle 

devam eden, Üçüncü aşamada: 5228 Sayılı Kanunla GVK ve KVK yapılan değişiklikle 

Ar-Ge indiriminin kabulüyle devam eden, Dördünci Aşamada: 5746 Sayılı Ar-Ge 

Kanununun yürürlüğe girmesiyle tamamlanmış” olduğu düşüncesinden hareketle 

sınıflandırılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. 

Daha önceki bölümlerde detaylıca açıklandığı üzere, Teknoloji Serbest 

Bölgesindeki Ar-Ge ve yazılım faaliyetleriyle ilgili olarak; faaliyetlerin bürokratik 

engellere takılmadan ve sorunsuz bir biçimde başlamasından, devam ettirilmesine, 

denetlenmesine ve sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerden sorumlu kurum ve 

kuruluşların sayısının çok fazla olması, bu kurum ve kuruluşların uyguladıkları kanun 

ve ikincil mevzuat uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan yasal mevzuat karmaşasının, 

yetersizliğinin ve günlük ihtiyaçlara göre sıkça değiştirilmesinin, birbiriyle 

çelişmesinin ve güncellenememesi gibi sorunlarına rağmen, bahis konusu bölgede 

mukim firmaların sahip oldukları muafiyet ve istisnalar nedeniyle rekabet güçlerindeki 

artış ve maliyet yapılarındaki düşüş oldukça dikkat çekicidir. 

Özünde bir Serbest Bölge olan Teknoloji Serbest Bölgesinde üretim faaliyetiyle 

iştigal etmek isteyen imalatçılara; 3218 Sayılı SBK kapsamında “sektörel ihtisaslaşma 

ve kümelenmeyle uyumlu olmaması” nedeniyle Üretim faaliyeti için ruhsat almalarına 

izin verilmemektedir. Diğer taraftan, Teknoloji Serbest Bölgesinde, 4691 Sayılı TGBK 

belirli istisnalarının uygulanabilmesi ve üretim izni verilmesiyle ilgili 8.maddesinin bu 

kapsamda bulunmaması nedeniyle, üretim izni de verilmemektedir. Ayrıca, 4691 Sayılı 

TGBK kapsamındaki istisna hükümlerinin imalat faaliyetini kapsamaması nedeniyle, 

3218 Sayılı SBK kapsamında ise istisna hükümlerinin üretim faaliyetini kapsamasına 
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rağmen bölgedeki “sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması” nedeniyle 

Üretim faaliyeti için tanınan istisnadan faydalanılamamaktadır. Bu durum, 3218 Sayılı 

Kanunda Serbest Bölgelerin “ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan 

yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek 

ve uluslararası ticareti geliştirmek” olarak tanımlanan amacına, ihracatı ve üretimi teşvik 

edip geliştirme fonksiyonuna ters düşmektedir. 

Uluslararası organizasyonlar’ın belirlediği standartlara göre “Küçük Alanlarda 

Kurulu olanlar”, “Büyük Alanlarda Kurulu Olanlar”, “Belirli Endüstri Kriterleri 

Olanlar”, “Belirli Performans Kriterleri Olanlar” olarak sınıflandırılan Serbest Bölgeler 

içerisinde; “Küçük Alanlarda Kurulu” Serbest Bölgelere sahip olan Türkiye’nin, 

çalışmanın da konusunu oluşturan Teknoloji Serbest Bölgesi, belirlenen standartlar 

açısından değerlendirildiğinde “Belirli Performans Kriteri Olan” özellikli bir Serbest 

Bölge olarak nitelenedirilmektedir. Aslında nitelikli iş gücüne ve uluslarası rekabet 

gücüne sahip firmalara sahip bölge, gelecekte Türkiye’de de kurulması planlanan 

“bilişim vadisi” oluşumunun hayata geçirilmesi için altyapının oluşmasına katkıda 

bulunan çok önemli bir başlangıç adımı olarak nitelendirilebilinir.   
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