
 

 
  

 

 

 
Tarih :    10/06/2020 
Sayı   :    2020/63 
 

“İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK  

DESTEKLER HAKKINDA KARAR” YAYINLANDI 

 

Bilindiği üzere, mevcut serbest bölgelerden farklı olarak, Ar-Ge yoğun, ileri teknoloji veya 

katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin faaliyet göstereceği ihtisas serbest bölgeleri 

kurulmaya başlanmış olup, bu alanda ilk ihtisas serbest bölgesi ise 20 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 

Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin statüsünün, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak 

değiştirilmesiyle kurulmuş bulunmaktadır.  

09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de “İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak 

Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635)” yayınlandı. 

Anılan Karar ile ihracat serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işletmelerinin 

gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan 

karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

1. Destekten Yararlanabilecek Bölge İşleticileri ve Kullanıcıları Kimlerdir? 

Bölge İşleticisi; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan serbest bölgeyi kuran 

ve/veya işleten ifade eder. 

Kullanıcı ise faaliyet ruhsatı alan ve ihtisas serbest bölgesinde belli bir işyeri bulunan gerçek 

veya tüzel kişiyi ifade eder. 

2. Verilecek Destek Unsurları Nelerdir? 

İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların; 

 Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık 

brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD Doları,  

 Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve 

yıllık en fazla 75.000 ABD Doları 

desteklenecektir. Kullanıcılar anılan desteklerden 5 yıl boyunca faydalanabileceklerdir.  

Bölge işleticilerinin; yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini 

geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 Milyon ABD dolarına kadar olan 

yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında desteklenecektir.   



 

 
  

 

3. Desteklere Başvuru Nasıl Yapılacaktır? 

Bu Karar kapsamında desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler, destek başvurularında 

istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya 

dair diğer usul ve esaslar daha sonrasında yayınlanacak olan bir genelge ile belirlenecektir. 

4. Ödemeler Nasıl Yapılacaktır? 

Ticaret Bakanlığı, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kullanıcı ve 

bölge işleticisi ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirecektir. Ticaret 

Bakanlığından alınan bildirim üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle 

yapacaktır. 

 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:  

- 2635 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
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İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK  

DESTEKLER HAKKINDA KARAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, 

yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası 

rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas 

serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri 

faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair 

hususları belirlemektir. 

 

Tanımlar 

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen; 

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 

b) Bölge işleticisi: 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre 

kurulan serbest bölgeyi kuran ve/veya işleten şirketi, 



 

 
  

 

c) İhtisas serbest bölgesi: Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek 

teknolojili veya katma değeri yüksek diğer sektörlerin, desteklenerek ihracata 

yönlendirilmesi amaçlarıyla 3218 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan 

ihtisas serbest bölgesini, 

ç) Kullanıcı: Faaliyet ruhsatı alan ve ihtisas serbest bölgesinde belli bir işyeri bulunan 

gerçek veya tüzel kişiyi,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Desteğin Kapsamı ve Süresi 

 

Desteğin kapsamı 

MADDE 3- (1) İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların; 

a) Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin 

aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,  

b) Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında 

ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları, 

 desteklenir. 

(2) Bölge işleticilerinin; 

a) Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek 

kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan 

yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında, 

 desteklenir. 

 

 Destekten yararlanacak kullanıcılar 

MADDE 4- (1) 3 üncü madde kapsamında desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler 

genelge ile belirlenir. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek 

teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınır. 

Desteklerin süresi  

  MADDE 5- (1) Kullanıcılar, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde 

düzenlenen destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5 (beş)’er yıl süresince yararlandırılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Başvuru esasları 



 

 
  

 

 MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamında desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler, 

destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci 

kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenir. 

 

Ödeme işlemleri 

MADDE 7- (1) Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı 

vergiler dâhil olmak üzere Türk lirası cinsinden olanları Türk lirası, döviz cinsinden olanları 

ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD doları 

karşılığı Türk lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. Anılan listede yer 

almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer 

alan kurlar esas alınır. Bu tabloda da yer almayan ülke para birimleri, ABD dolarına 

çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır. 

(2) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen 

kullanıcı ve bölge işleticisi ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 

bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi 

öncelikle yapar. 

(3) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak kullanıcılar ve 

bölge işleticilerinin belirlenmesi ile ödeme tutarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasına bildirilmesi konusunda gerekli görevlendirme ve düzenlemeleri yapabilir. 

(4) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit 

edilen destek ödemeleri, ilgililerden, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. 

 

Uygulama 

MADDE 8- (1) Kullanıcı ya da bölge işleticileri, aynı faaliyet için diğer destek 

programlarından yararlanmaları halinde, bu Karar kapsamındaki desteklerden 

yararlandırılmaz. 

 

Müeyyide 

MADDE 9- (1) Bu Karar kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere 

müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kullanıcı ya da 

bölge işleticileri tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, 

haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu 

edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı 

alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava/soruşturma sonucunda eylemi sabit görülenlerin, 

Bakanlık tarafından uygulanan ihracata yönelik devlet yardımları kararları kapsamında yer 

alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Bakanlık, delil 



 

 
  

 

yetersizliği nedeniyle verilecek beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini 

gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir. 

Yetki 

MADDE 10- (1) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgeyi belirlemeye, 

uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle 

inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak 

kullanıcı ya da bölge işleticilerini, ilgili stratejilerde belirtilen ilke, hedef ve politikalar 

çerçevesinde tespit etmeye, bu Karar kapsamında düzenlenen destek unsurlarının içeriğini 

belirlemeye, kullanıcı ve bölge işleticilerini destek süresi dolmadan kapsam dışına 

çıkarmaya, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun bütçesinin etkin ve adil yönetilebilmesi 

amacıyla destek kapsamına alınan kullanıcı ve bölge işleticilerine takvim yılı içinde 

sağlanacak destek tutarını sınırlamaya, ödenecek destek tutarını her türlü kamu alacağına 

karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

 


