
D T M ’ n i n  s a ğ l a d ı ğ ı  y a z ı l ı m  d e s t e k l e r i
Bilindiği gibi, yazılım projelerini geliştirme konusunda çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan hibe 
yardım, kredi ve diğer destekleri bir bütün halinde bir araya getirmek ve bunları yine bilişim 
sektörünün hizmetine sunmak üzere geçen yıl, TBD bünyesinde Yazılım Destekleri Çalışma Grubu 
kurulmuştu. 
Bu grubun faaliyeti olarak bir süredir söz konusu desteklere ilişkin yazılar,  BİLİŞİM DERGİSİ’nde 
yayımlanıyor. Bu yazımızda Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) sağladığı yazılım desteklerine yer 
veriyoruz. İki bölüm olarak yayınlanacağımız teşviklerin bu ilk bölümünde DTM’na bağlı Serbest 
Bölgelerin sağladığı destekleri aktaracağız. 
Yazılım sektörüne sağladığı destekleri belirtmek üzere hazırlanan bu yazı, serbest bölgelerimizi 
kuruluş yasasında yapılan tüm değişiklikleri de kapsayacak şekilde anlatılmaktadır. 
Özellikle yazılım sektöründe,  önemli ölçüde istatistik bilgi eksikliği bulunmaktadır. Örneğin,  
ülkemizde sağlıklı bir yazılım envanteri bulunmamaktadır.  Ülkemizde ‘ne türde ve  ne  kadar 
yazılım üretildiği,  yazılım ithalatı ve ihracatı değerlerimiz  nedir?’ tam  bilinmemektedir.  
Bu konuda İNTERPRO zaman zaman birtakım araştırmalar yaparak, yazılım pazarının büyüklüğü 
hakkında bilgiler üretmeye  çalışırdı. İNTERPRO ilgili olabilecek  kuruluş ve firmalardan yazılım 
ticareti  bilgilerini toplar bunları  değerlendirerek değişik kompozisyonlar halinde yayımlardı.  

Türkiye serbest bölgeleri

Firmalar da bu bilgileri İNTERPRO’ya  kendi  takdiri ve değerlendirme ölçüleri çerçevesinde  
verirdi.  Halen bu çalışmayı yürütüyor mu bilmiyorum ancak,  yazılım sektörümüz açısından 
değerli olan bu bilgileri İNTERPRO’dan öğrenirdik.
Yazılım ithalat ve ihracat bilgileri, dış ticaret istatistiklerinin arasında bulunmamaktadır.     TÜİK 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanan dış ticaretimize ilişkin raporlarda yazılım ithalatı – 
ihracatı bilgileri bulunmamaktadır. 
Ancak,  elimizde serbest bölgelerimizden yapılan yazılım ihracatı bilgileri bulunmaktadır.  Bu 
değerlerin yazılım sektörü açısından kafa yoranların pek  çoğu  tarafından   ilk defa  görülmüş  
olacağını  ve  çoğumuzu  sevindireceğini  sanıyorum.

Serbest bölge tanımı
Ülkemiz sınırları içinde olmakla beraber;  gümrük hattı dışında sayılan,  yürürlükte bulunan 
ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen 
uygulandığı sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşvikler ve muaflıkların tanındığı özel 
bölgelerdir. Serbest bölgelerimiz, 1985 yılında yürürlüğe giren 32181 Sayılı Yasayla  kurulmuş 
veya yenileri kurulmaktadır. Kuruluş yasası, 1985’ten günümüze kadar yedi defa değiştirilmiştir.

Günümüz itibarıyla halen 19 adet serbest bölgemiz faaliyette göstermektedir.  DTM’den edinilen 
bilgilere göre bu bölgelerde yazılım sektöründen toplam 33 firma2 faaliyette bulunmaktadır. Yine 
bu serbest bölgelerimizden;
•	 2006		yılında		39	ülkeye	15.200.524	$,
•	 2007	yılında			44	ülkeye			9.454.075	$,
•	 2008	yılında			46	ülkeye	12.515.514	$,
•	 2009	yılında		33		ülkeye		17.587.802	$,		
yazılım  ihracatı3  gerçekleştirilmiş bulunulmaktadır.

1	 -	 Bu	 yasa;	 	 2001	 yılında	 yürürlüğe	 giren	 4684,	 2004’te	 yürürlüğe	 giren	 5084	 ve	 5217,	 2007	 yılında	 yürürlüğe	
giren	 5623,	 2008	 yılında	 yürürlüğe	 giren	 5810	 ve	 2010	 yılında	 yürürlüğe	 giren	 5946	 sayılı	 yasalarla	 değişikliğe		
uğramıştır.
2 - Firmanın serbest  bölgede  çalışmasına  imkan sağlayan ve onaylı izin belgesinde yer alan bilgilere göre.
3 - Türkiye dışındaki ülkelere
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Serbest Bölgelerden Bazı ülkelere Gerçekleştirilen Yazılım İhracatımız Serbest Bölgelerin Kuruluş Amacı;
•	 İhracata	yönelik	yatırım	ve	üretimi	teşvik	etmek,	
•	 Doğrudan	yabancı	sermaye	ve	teknoloji	girişini	hızlandırmak,
•	 İşletmeleri	ihracata	yönlendirmek,
•	 Dış	Finansman	ve	ticaret	imkânlarından	daha	fazla	yararlanmak,
•	 Ekonominin	girdi	ihtiyacını	ucuz	ve	düzenli	bir	şekilde	temin	etmektir.

Serbest Bölgelerin İşlevi 
•	 Yabancı	 sermaye	 ve	 yeni	 teknolojilerin	 getirilmesine	 imkân	 sağlayacak	 uygun	 zemin	
yaratılması,
•	 Sanayicinin	ihtiyaç	duyduğu	bazı	hammadde	ve	ara	malların	kolaylıkla,	istenilen	miktarda	
ve zaman kaybı olmadan temin edilmesi,  
•	 Sağlanan	teşvik	ve	avantajlarla	düşük	maliyetli	mal	üretimi	ve	ihracı,
•	 Türkiye	dışından	serbest	bölgeye	giren	malların	transit	olarak	diğer	ülkelere	satımı,
•	 Yeni	istihdam	imkânlarının	yaratılması,
•	 Yabancı	 sermaye	 ve	 yeni	 teknolojilerin	 getirilmesine	 imkân	 sağlayacak	 uygun	 zemin	
yaratılması,
•	 Sanayicinin	ihtiyaç	duyduğu	bazı	hammadde	ve	ara	malların	kolaylıkla,	istenilen	miktarda	
ve zaman kaybı olmadan temin edilmesi,  
•	 Sağlanan	teşvik	ve	avantajlarla	düşük	maliyetli	mal	üretimi	ve	ihracı,
•	 Türkiye	dışından	serbest	bölgeye	giren	malların	transit	olarak	diğer	ülkelere	satımı,
•	 Yeni	istihdam	imkânlarının	yaratılması,
•	 Türk	ihraç	ürünlerinin	ihracatını	kolaylaştırmak	ve	hızlandırmak,
bakımından bir basamak olması şeklinde ifade edilmektedir.

Serbest Bölgelerimizde  Sağlanan  Teşvik  ve Avantajlar
 Vergi ve Harç Avantajları
•	 Serbest	bölgede	alınan	ruhsat	kapsamında	yapılan	üretimden	elde	edilen	gelirler;		gelir	
vergisi,  kurumlar vergisi5  ve KDV’den muaftır.
•	 Serbest	 bölgede	 üretilen	 ürünlerin	 en	 az	 	 %85’ini	 yurt	 dışına	 ihraç	 eden	 firmaların,	
çalıştırdıkları personele ödedikleri ücretten gelir vergisi alınmamaktadır.
•	 Yurtdışından	serbest	bölgeye	ithal	edilen	mallardan	gümrük	vergisi	alınmamaktadır.
 Kâr Transferi Kolaylığı
Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izin almaksızın yurtdışına veya 
Türkiye’ye transfer edilebilmektedir.
 Ticaret Kolaylığı İmkânı
•	 Türkiye’den	serbest	bölgeye	satılan	mallar	 ihracat,	 tersine	serbest	bölgeden	Türkiye’ye	
satılan mallar da ithalat sayıldığından bu işlemler yürürlükte bulunan ilgili ithalat ve ihracat 
rejimi hükümlerinden yararlandırılır.   
•	 Serbest	bölgede	faaliyette	bulunan	firmalar,	Türkiye’den	 ihraç	fiyatına	 	 (KDV’siz)	mal	ve	
hizmet satın alma avantajına sahiptir.

5	-	Ancak,	06.02.2004	tarihinden	sonra,	firmanın	ruhsat	aldığı	ürün	dışında	yaptığı	faaliyeti	vergi	muaflıklarından	
faydalandırılmamaktadır.
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Serbest Bölgelerimiz ve Kuruluş Yılları •	 Serbest	 bölge	 kullanıcılarına,	 Türkiye	 dışındaki	 ülkeler	 ve	 diğer	 serbest	 bölgelerimizle	
yaptığı ticarette ithalat ve ihracat rejimlerimiz uygulanmaz.
•	 Bölgelerde	kullanılan	sarf	malzemelerini	n	en	kısa	zamanda	temin	edilmesini	sağlamak	
amacıyla,		5.000	$	veya	karşılığı	TL’yi	geçmeyen	ürünlerin	Türkiye’den	satın	alınması	durumunda	
bu işleme ihracat rejimimiz hükümleri uygulanmaz.

Gümrük Vergisi İşlemlerinden Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı

•	 Serbest	 bölgedeki	 Türkiye	 ve	 AB	menşeli	 malların,	 Türkiye	 ve	 AB	 ülkelerine	 girişinde	
gümrük vergisi ödenmez. 
•	 AB	dışındaki	üçüncü	ülkelerin	mallarının	serbest	bölgeye	girişinde	ve	bu	malların	Türkiye	
ve AB üyesi ülkeler dışında kalan diğer ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez.  
 Eşitlik Prensibi
•	 Serbest	 bölgelerde	 sağlanan	 teşvik	 ve	 avantajlardan	 yerli	 ve	 yabancı	 tüm	 firmalar	 eşit	
olarak faydalanmaktadır.   
•	 İşleticiler	ve	kullanıcılar,	yatırım	ve	üretim	aşamalarında	Bakanlar	Kurulu’nca	belirlenecek	
vergi dışı teşviklerden de yararlandırılmaktadır.
 Zaman Kısıtlamasının Bulunmaması
 Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilmektedir. 
 Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı
•	 Serbest	 bölgelerden	 Türkiye’ye	 yönelik	 mal	 satışına	 ve	 serbest	 bölgeyle	 diğer	 ülkeler	
arasında yapılacak ticarete, 
•	 Serbest	bölgelerden	yurt	içine	mal	satışına,	tüketim	malları	ve	riskli	mallar	dışında,
herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
 Stratejik Avantaj
 Serbest bölgelerimiz, AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında; Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki 
büyük limanlara, uluslar arası havaalanlarına, kültür, turizm  ve  eğlence   merkezlerine yakın 
yerlere kurulmuştur.
 Diğerleri 
•	 Başvuru	ve	faaliyet	süresince	her	türlü	bürokrasi	en	az	düzeye	indirilmiş	olup,	 	serbest	
bölgeler özel sektör firmalarınca işletilmektedir.
•	 Serbest	bölgelerin	alt	yapısı	gelişmiş	ülkelerdeki	benzerleriyle	aynı	standartlara	sahiptir.
•	 Serbest	bölgeler	özellikle	ihracata	dönük	üretim	yapan	firmalara;		ara	malı	ve	hammadde	
temininde,	dünya	fiyatları	ve	şartları	ile	kesintisiz	tedarik	imkânları	sunmaktadır.
•	 Serbest	bölgelerdeki	faaliyetlerle	ilgili	her	türlü	ödeme	dövizle	yapılmaktadır.	

Kaynak:

1-  www.dtm.gov.tr   (Dış Ticaret Müsteşarlığı WEB-i)

2-		YAZILIM		GELİŞTİRMEDE		SAĞLANAN		DEVLET		DESTEKLERİ				(	TBD	yayını		/		Sami		DÖNMEZ	-	2002	)
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