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1990 yılından bu yana 180 bin metrekare alanda faaliyet 
gösteren İSBİ İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest 
Bölgesi’nin adı 19 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 2117 
sayılı kararnameyle, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak 
değiştirildi. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi, kullanıcı şirketlere, 
İstanbul’un merkezinde, Atatürk Havalimanı’na komşu bir 
lokasyonda yer alıyor. Serbest bölge, yatırım ve üretimi teşvik 
etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini 
hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla 
kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, 
gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota 
gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik 
şartların azaltıldığı, sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve 
avantajların sunulduğu özel ekonomi bölge olarak tanımlanıyor. 
Bu bölgeler,

l Yüzde 100 KDV muafiyeti 
l Yüzde 100 gümrük vergisi muafiyeti 
l Yüzde 100 gelir/kurumlar vergisi 

muafiyeti (üretim şirketlerine özeldir) 
l 100 personele ilişkin gelir vergisi 

muafiyeti (ürünlerinin minimum yüzde 
85’ini Türkiye dışındaki ülkelere ihraç 
eden üretim şirketlerine özeldir) 

l Yüzde 100 yabancı sermaye imkanı 
l Serbest kar transferi
l Enflasyon muhasebesi imkanı
l Yük taşıma ve KDV muafiyeti
l Stratejik avantajlar
l Hizmet ruhsatlı firmalara vergi 

muafiyeti gibi avantajlara sahiptir. 

YENİ GETİRİLEN DESTEKLER
Mevcut serbest bölgelerden farklı olarak, Ar-Ge yoğun, 

yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine 
yönelik sektörlerin faaliyet göstereceği İhtisas Serbest 
Bölgelerinde, bilişim ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde 
faaliyet gösteren firmalara, istihdam ve kira desteği 
sağlanmasını öngören düzenleme hayata geçti. 9 Haziran 2020 
Tarihli 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2635 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerinde faaliyet 
gösterecek işletmelere çok cazip yeni destekler sağlanacak. Bu 
desteklerin kapsamı;

- İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıları için 
a) Alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 

nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, yüzde 50 oranında ve 
personel başına yıllık en fazla 15 bin ABD Doları,

b) Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira 
harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin ABD 
Doları oranında destekleniyor. 

- Bölge işleticileri için yatırım safhasında taahhüt ettikleri 
sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla, bir 
defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD 
Doları’na kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı 
giderleri yüzde 50 oranında destekleniyor. 

YARARLANACAKLAR VE DESTEK SÜRELERİ 
Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelge ile 

belirleniyor. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge 
yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin 

tespitinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının görüşü alınıyor. Kullanıcılar, 
destek unsurlarından ayrı ayrı olmak 
üzere en fazla beşer yıl süresince 
yararlandırılıyor.

Haksız olarak alındığı veya amacı 
dışında kullanıldığı tespit edilen destek 
ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 
geri alınıyor. Kullanıcı ya da bölge 
işleticileri, aynı faaliyet için diğer destek 
programlarından yararlanmaları halinde, 
bu Karar kapsamındaki desteklerden 

yararlandırılmıyor.
Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları 

ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerinin hedeflediği ilk sektör 
bilişim olarak öne çıkıyor. Ülkemizde hizmet sektörlerinin 
özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme 
kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmin İhtisas 
Serbest Bölgeleri modeli ile daha da gelişeceği görülüyor. 
Ayrıca, ihtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve 
desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve 
lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede 
önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
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Ülkemizdeki ilk ihtisas serbest bölgesi artık “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi 
(İSBİ)” ismiyle faaliyetini sürdürecek. Yeni bir kararla ihtisas serbest 
bölgelerinde faaliyet gösterecek işletmelere çok cazip destekler geldi…

İSBİ’de sağlanacak  
destekler çok cazip

Mevzuatın içinden


