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TOBB’dan serbest
bölgelere destek
TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi,
Türkiye’deki serbest bölgelerin büyük bir
k›sm›n›n at›l kalma riskinin oldu¤unu belirterek,
halen Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
bekleyen yasa tasar›s›n›n, üzerinde baz› teknik
düzenlemeler yap›larak, yasalaﬂt›r›lmas›
gerekti¤ini aç›klad›.

T

OBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi, istiﬂare ve de¤erlendirme toplant›s›,
DTM Serbest Bölgeler Genel Müdürü Tu¤rul Yalç›ner, Genel Müdür yard›mc›lar› ve ilgili bürokratlar, TOBB Serbest Bölgeler Meclisi Baﬂkan› Mehmet
Özmen, Baﬂkan Yard›mc›s› ve üyelerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. Toplant›da, serbest bölgelerde bulunan üretici firmalar›n ürettikleri mallar›n yüzde 85’ini yurt
d›ﬂ›na satmalar› kayd›yla, çal›ﬂt›rd›klar› personele Gelir Vergisi istisnas› tan›nmas› ve
serbest bölgeler ile ilgili acil ve güncel sorunlar görüﬂüldü.
Toplant›da konuﬂan Meclis Baﬂkan› Mehmet Özmen, Gelir Vergisi istisnas› ile ilgili olarak yap›lan giriﬂimler ve görüﬂmeler hakk›nda bilgi vererek, bu konuda serbest
bölgelerde yap›lacak ticaretin önünün t›kanmamas› gerekti¤inin alt›n› çizerek ﬂöyle
konuﬂtu:
“Serbest Bölgelerde reeksport ticaretin canland›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Yönetmelik
yay›mlanmadan fikirlerimizi Serbest Bölgeler Genel Müdürüne anlatmam›z gerekli.”

SANAY‹ SERBEST BÖLGELER‹ GÖRÜﬁÜ HÂK‹M
Serbest bölgelerde bulunan üretici firmalar›n ürettikleri mallar›n yüzde 85’ini yurt
d›ﬂ›na satmalar› kayd›yla, çal›ﬂt›rd›klar› personele gelir vergisi istisnas› tan›nmas› konu38 EKONOM‹K FORUM k Eylül 2009

sunda “kademe ve baraj olsun” ﬂeklinde düﬂünüldü¤ünü vurgulayan Özmen, “Genel Müdür ile
bir çal›ﬂma yap›ld›ktan sonra, görüﬂümüz Bakana
sunulacakt›r” dedi. Özmen ﬂunlar› söyledi: “Yüzde 85 ve üzeri ihracatta gelir vergisinden tamamen muaf, yüzde 84, yüzde 50 aras› ihracatta yapamad›¤› kadar›n› gecikme faizi ile birlikte geri
öder. Fason iﬂ yapan firmalar, sadece iﬂçilik faturas› keserse Gelir Vergisi istisnas›ndan yararlanamamaktad›r. Bu geliﬂme de bölgelerde fasonculuk
faaliyetlerine önemli derecede engel olmaktad›r.
Bu sorunu tebli¤ ile çözmek mümkün olabilir.
Çünkü tebli¤de fason üretim yapanlar bu haktan
yararlanamaz deniyor. Tebli¤deki bu ifade kald›r›l›rsa fasoncularla ilgili konu çözümlenmiﬂ olacakt›r. Bu konu ile ilgili Serbest Bölgeler Genel Müdürlü¤ü Maliye Bakanl›¤›’na bir yaz›l› giriﬂimde
bulunmuﬂtur. Bu yaz›ya olumlu cevap al›n›rsa fasoncular ile ilgili sorun çözülmüﬂ olacakt›r. 2004
y›l›ndan 2008 y›l›na kadar serbest bölgeler Emlak
Vergisi’nden muaf tutulmuﬂtu. Ancak 2008 y›l›ndan itibaren Emlak Vergisi al›nmaktad›r. Serbest
Bölgelerde de Organize Sanayi Bölgelerinde yap›lan uygulamalar gibi uygulama yap›lmas› temin
edilmelidir. Bu konu ile ilgili olarak, Serbest Bölgeler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan bir çal›ﬂma yap›lmas›na karar verilmiﬂtir.”
Özmen, serbest bölgelerin, ticaret serbest
bölgeleri olmas›ndan ziyade, sanayi serbest bölgeleri olmas› için çal›ﬂmalar yap›lmas› gerekti¤ine
iliﬂkin görüﬂün hâkim oldu¤unu da ifade ederek,
ancak üretim d›ﬂ›ndaki firmalar›n da teﬂvik edilmesinin sa¤lanmas› gerekti¤ini kaydetti. Özmen,
yüzde 85 ihracat ﬂart› için Maliye Bakanl›¤›’n›n
y›lla s›n›rl› tutmad›¤›n› belirtti.

