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0. GİRİŞ 

Teknolojilerin sürekli gelişmesiyle birlikte dünya ekonomisi hızlı bir değişim sürecine girmiş ve 

bu değişim ekonomide küreselleşme sonucunu doğurmuştur. Daha önceleri az gelişmiş ülkeler 

statüsünde bulunan ülkeler, haberleşme sistemlerinin gelişmesi; televizyon, basılı yayın yanında 

Internet alanında da atılan önemli adımlarla; daha ucuz, hızlı ve kaliteli üretim yapabilen dünya 

genelindeki rakiplerinin kullandığı teknolojilere ulaşabilmiş ve gelişmiş ülkelere ciddi birer rakip 

olarak, gelişmekte olan ülkeler sınıfına girmeye başlamışlardır. Ayrıca, dünya sınırlarının yeniden 

yapılanması, Doğu Blok’unun çökmesi, bölgeselleşme hareketleri, Dünya Ticaret Örgütü’nün 

kurulması dünya genelinde ticaretin serbestleşmesine ve yeni tüketici pazarlarının oluşmasına 

katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, uluslararası ticaretin süratle globalleşmesi ülkelerin dış 

ticaret politikaları ve bu politikalar içindeki değişik ekonomik enstrümanların kullanım şekillerini 

de her geçen gün biraz daha etkilemiştir.  

Günümüzde, ülkelerin ayakta kalabilmeleri, var olan rekabet ortamında kendilerine yer 

edinebilmeleri için dünya pazarlarından daha fazla pay alabilmeleri gerekmektedir. Ülkelerin 

dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmeleri, üretimlerini artırmalarına ve ürettikleri mal ve 

hizmetleri dış piyasalarda satabilme becerilerine bağlıdır. Üretim artışı için yeni yatırımlara, 

yatırımlar için de sermayeye ihtiyaç duyulur. Bunun için hem yurt içi sermaye birikiminin 

artırılması hem de yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi gerekir. Ülkeler yatırım ve üretimlerini 

artırmak, yeni istihdam olanakları sağlamak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak, yeni 

teknolojilerin kullanılmasını sağlamak, dış finansman ve ticaret olanaklarından daha fazla 

yararlanmak amacıyla, kendi siyasi sınırları içinde olmasına rağmen gümrük sınırları dışında 

bölgeler kurmaktadır. Bu bölgeler “Serbest Bölge” ve “ Nitelikli Sanayi Bölgesi ” olarak 

adlandırılmakta ve bu bölgelere vergi, resim, harç, kambiyo, gümrük vergisi gibi istisnalar 

uygulanmak suretiyle avantajlı hale getirilmektedir. Serbest bölgeler, özellikle gelişmekte olan 

ülkeler bakımından dış ticaret politikalarının önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. 

Bugün dünyada yaklaşık 25 çeşit 2000 adet serbest bölge bulunmaktadır. Bunlardan 400’ü 

serbest ticaret, 400’ü teknopark, 300’den fazlası ihracat işlem ve üretim bölgesi, 100’ü özel 

amaçlı (ekoloji-ekonomik, off-shore, turistik v.b.) bölgelerdir. Sadece bazı serbest bölgeler dış 

ticarete yönelik çalışırken, diğerleri ise iç pazara yönelik faaliyet göstermektedirler. Bu tür 

bölgeler iç sanayiyi geliştirmek ve yabancı sermayeyi çekebilmek için kurulmuş ve gelişmiş 

ülkelerin dünya bankalarının mevduatının üçte birini toplanmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerin endüstriyel kalkınmasında ve ihracatının artmasında serbest 

bölgelerin katkısının yüksek olduğu fikrinin benimsenmesinden sonra dünyada serbest bölge 

sayısı hızla artmaya başlamıştır. Son yıllarda serbest bölgeler Afrika ülkelerinde de kurulmasına 
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rağmen, en çok Asya ve Güney Amerika ülkelerinde görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki 

serbest bölgeler, genelde üretim ağırlıklı "ihraç ürünleri işleme bölgeleri" iken; gelişmiş 

ülkelerdeki serbest bölgeler ise ticaret ağırlıklı "serbest ticaret bölgesi" şeklinde kurulmuştur. 

Türkiye'deki serbest bölgeler ise hem üretim hem de ticarete yönelik olup, karma bir özellik 

göstermektedir. 

Serbest bölge uygulamaları ile amaçlanan; kalkınmaya uygun ortamı oluşturmak, geleceğin 

sektörlerini seçip, teşvikleri onlara odaklamak, yani yatırımları gerçekleştirecek yabancı sermaye 

ile teknolojiyi ülkeye çekip, ülkenin dünya ekonomisinde söz sahibi olmasını sağlamaktır. 

 

1. SERBEST BÖLGE TANIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 

1.1. Serbest Bölge Nedir? 

Genel olarak serbest bölgeler; 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. 

1.2. Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları ve İşlevleri 

Serbest bölgelerin kuruluş amaçlarını; 

 İhracata yönelik yatırım ve üretimi artırmak, 

 İhracatı arttırmak, 

 Yabancı sermaye ve yeni teknoloji girişini hızlandırmak, 

 İstihdamı arttırmak, 

 Ülkeye döviz girişini sağlamak, 

 Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, 

 Ekonomiye dinamizm ve canlılık kazandırmak, 

 Dış finansman ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmak, 

olarak sıralayabiliriz. 

Serbest bölgelerin işlevlerini ise; 

 Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkân sağlayacak uygun zeminin 

oluşturulması, 

 Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda 

ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi, 

 Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı, 
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 Ülke dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı, 

 Yeni istihdam olanaklarının yaratılması, 

 Ülkenin ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir 

basamak teşkil edebilmesi, 

şeklinde belirtebiliriz. 

1.3. Serbest Bölge Türleri 

Serbest bölgeler ülkedeki hâkim olan ekonomik ve hukuki kurallara uyulması açısından açık ve 

kapalı serbest bölgeler olmak üzere 2 şekilde tanımlanabilirken, yapılabilecek faaliyet türlerine 

göre de, genel anlamda serbest ticaret bölgeleri ve serbest üretim bölgeleri şeklinde ana gruplara 

ayrılması yanında değişik faaliyet kollarına göre daha spesifik sınıflandırmalara da tabi 

tutulabilmektedirler. Bu bağlamda; Açık Serbest Bölgeler (Open Free Zones), bulunduğu ülkede 

var olan yasalar ya da kuralların tümünün uygulama dışı bırakıldığı, Kapalı Serbest Bölgeler 

(Closed Free Zones) ise, o ülkeye ilişkin yasa ve kuralların kısmen uygulandığı bölgeler olarak ifade 

edilir. Bu genel ayırımdan sonra, serbest üretim bölgelerinin, ihracatı teşvik etmek ve hafif imalat 

sanayi ürünlerinin üretim ve/veya montajına olanak vermek amacıyla kurulduklarını görürüz. Bu 

bölge içerisinde firmalar, özellikle yabancı yatırımcılar, ara malların ithalatında, şirket 

vergilendirmesinde, alt yapı önlemlerinde farklı muameleye tabi tutulmakta ve ülkenin diğer 

bölgelerinde uygulanan sanayileşme yasalarından muaf tutulmaktadırlar. 

İhracat İşlem Bölgeleri’ndeki firmaların tüm üretimlerinin ihraç edilmesi ve imalat için ithal 

edilen tüm hammadde ve ara malların İhracat İşlem Bölgesi içerisinde tüketilmesi ya da yeniden 

ihraç edilmesi şartları vardır. Bu bölgelerde ayrıca, bankacılık, sigortacılık gibi çeşitli teknik 

hizmetler de yürütülür. İhracat işlem bölgesinin serbest ticaret bölgelerinden farkı, gümrük vergi 

ve formalitelerinden arındırılmış olan bölgenin yerli ve yabancı firmalara yatırım yapma 

olanağının tanındığı, büyük sanayi siteleri görünümünde olmasıdır. Bu çerçevede yatırım yapmak 

isteyenlere ayrıca mali ve idari teşvikler sağlanmakta, üretimin tümünü ihracata yöneltecek 

firmalara ise, çeşitli ücret-maliyet, alt yapı olanakları ve vergi ayrıcalıkları tanınmaktadır. Bu 

ayrıcalıklar, İhracat İşlem Bölgesi firmalarının tam üretimlerinin ihraç edilmesi ve imalat için ithal 

edilen tüm hammadde ve ara malların İhracat İşlem Bölgesi içerisinde tüketilmesi şartına bağlıdır. 

Bu bölgelerde ayrıca bankacılık, sigortacılık gibi çeşitli teknik hizmetler de yürütülür. 

Serbest ticaret bölgeleri ise, re-export (yeniden ihraç), transit ticaret, etiketleme, depolama, 

hafif montaj, sergileme vb. gibi faaliyetler yapılabilmekte ve bu tür işlemlere tabi tutulan mallar 

ev sahibi ülkeye sokulmadıkça o ülkenin dış ticaret mevzuatının gümrük ve kambiyo mevzuatı gibi 

bütünleyicileri ülkenin genel mevzuat uygulamalarının dışında kalmaktadır. 
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Serbest Bölgeler, Serbest Ticaret Bölgeleri ve Serbest Üretim Bölgeleri yanında değişik faaliyet 

kollarına göre daha spesifik sınıflandırmalara da tabi tutulmaktadır. Bunlar; 

 Serbest Liman (Free Ports): Yabancı menşeli malların kullanılmak, yerel olarak tüketilmek 

veya tekrar satılmak üzere tüm limanın etrafını çeviren ya da bir bölümünü içine alan, 

gümrük vergisi olmaksızın veya en düşük tarifenin uygulandığı kısmına, Serbest Liman 

denir. 

Serbest Limanlar, Serbest Üretim Bölgelerinin liman set yapısı, antrepolar ve sanayi 

tesisleri ile desteklenmesinin yanı sıra, oteller, gümrüksüz alış-veriş mağazaları, meskûn 

mahal (ikametgâh), dinlenme ve eğlence merkezleri ile bir şehir görünümü kazanması ile 

ortaya çıkmıştır. En önemli serbest limanlar Hong-Kong, Singapur, Aden, Cebelitarık ve 

Manaus (Brezilya)'dur. 

 

 İkiz Fabrikalar (Maquildor): Meksika'nın ABD sınırlarında kurulan Maquiladora tipi 

uygulamada, üretim girdisi mallar ABD'den gümrüksüz olarak bu ülkeye ithal edilmekte, 

üretilen mallar mamul olarak tekrar ABD'ye ihraç edilmektedir. Ancak ABD gümrük 

vergilerini ithal edilen mal üzerinden değil, yalnızca Meksika'da yaratılan katma değer 

üzerinden gerçekleştirmektedir. 

 

 Yatırım Bölgeleri (Enterprise Zone): Yerli yatırımları teşvik etmek amacıyla, ülkenin 

ekonomik yönden geri kalmış yörelerinin canlandırılması, istihdam ve yatırımların 

artırılması için çeşitli özendirici teşvik tedbirlerinin uygulandığı alanlardan oluşmaktadır. 

 

 Serbest Çevre: Serbest çevre, serbest limana benzemektedir. Ancak ülkenin uzak ve 

gelişmemiş bölgesinde yer alır. Diğer bölgelerde belirli mallara uygulanan ithal kısıtlaması 

ve gümrük tarifeleri bu bölgelerde azaltılmaya çalışılmıştır. 

 

 Serbest Üretim Bölgesi (Export Processing Zone): Serbest Üretim Bölgeleri (Endüstriyel 

Üretim Bölgesi, İhracat Ürünleri Üretim Bölgesi) ülkenin gümrük sınırları dışında yer alan, 

polis koruması altında bulundurulan ve çeşitli üretim faaliyetlerinin yapıldığı 

sınırlandırılmış alanları ifade etmektedir. Üretim Bölgeleri büyük sanayi siteleri 

görünümündedir. Serbest üretim bölgeleri genellikle bir uluslararası liman veya havaalanı 

yakınında kurulur. Daha çok ihracata yönelik kalkınma politikası izleyen gelişmekte olan 

ülkelerde oluşmaktadır. Bu tip serbest bölgeler, sanayi üretimi ve sanayi mal ihracatını 

arttırmak amacıyla kurulmaktadır. Genellikle bu bölgelerde, hafif sanayi ürünlerinin emek 

yoğun parçaları üretilmekte veya emek yoğun montaj işlemleri yapılmaktadır. Dünyadaki 
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yaygın şekliyle serbest üretim bölgeleri, çok uluslu şirketlerin rağbet ettiği sanayi 

adacıkları görünümündedir. İhracata yönelik üretimin yapıldığı bu bölgelerden yatırımcı 

ucuz işgücü, altyapı imkânları, çeşitli vergi ayrıcalıkları ve hammadde sağlamayı, ev sahibi 

ülke ise yabancı sermaye ve ileri teknolojiyi bu alanlara çekerek istihdam imkânı yaratmak 

ve ihracatını arttırarak döviz girdisi sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

 Serbest Bankacılık Alanları veya Kıyı Bankacılığı (Free Banking Zone, Off-Shore Banking): 

Serbest bankacılık bölgesi, bir serbest bölgenin daha çok bankacılık işlerine yönelik olarak 

tesis edilmesidir. Uluslararası para piyasasında dolaşan paranın tıpkı malların serbest 

dolaşımı gibi esnek denetimle ve vergi muafiyetiyle sınırlı, belirli alan içinde yer alan 

bankalara gelmesine sağlamak amacıyla kurulurlar. Kıyı bankacılığı, ülke dışından sağlanan 

fonların yine ülke dışından kullandırılmasını amaçlayan bir bankacılık türüdür. Bir başka 

değişle kıyı bankacılığı ile biri veya birkaçı yabancı banka veya kıyı bankacılığı işlemleri 

yapmaya yetkili yerel banka olan, yabancı kişi veya kuruluşların, yabancı para ile yaptıkları 

bankacılık işlemleri kastedilmektedir. 

 

 Özel Gümrük Kolaylıkları: Antrepo, Depo, Gümrüksüz Satış Mağazaları (Duty-Free Shop): 

Antrepo; Yurtdışından gelen malların satılıncaya kadar bekletildiği, gümrük kontrolünün 

yapıldığı ve gümrük idaresinin denetiminde bulunan depolardır. Bu malların depolanması 

sırasında gümrük vergisi ödenmesi söz konusu değildir. Devlet ya da özel mülkiyetli 

antrepolarda bulunan malların ancak satılmasından sonra, ithal eden ülkenin gümrük 

vergilerini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Depo; Bir ana liman içinde gümrük otoritelerinin denetiminde çalışan yetkili bir şirket 

tarafından işletilmekte olan sınırlı bir bölgedir. Burada ticari mallar için vergi ve diğer 

ödemelere tabi olmadan depolama, yeniden paketleme ve malların doğal yapısını 

bozmadan çeşitli karıştırma işleri yapılabilir. 

Gümrüksüz Satış Mağazaları (Duty-Free Shop); Havaalanları ve gümrük kapılarında 

bulunan sigara, içki ve pek çok değerli eşyanın gümrüksüz satışının yapıldığı mağazalardır. 

Türkiye'de uluslararası havaalanlarında, gümrük kapılarında ve turist yoğunluğu olan kıyı il 

ve ilçelerdeki gümrük kapılarında bu mağazalar faaliyet göstermektedir. 

 

 Serbest Şehir: Serbest Bölgenin bütünüyle bir şehri kapsaması durumunda serbest şehir 

söz konusu olmaktadır. Çin'de üç adet bulunmakla birlikte, bugün dünyanın en büyük 

serbest şehirleri; Hong Kong, Dubai ve Bahreyn'dir. 
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 Serbest Transit Bölgesi (Free Transit Zone): Denize kıyısı olan ülkelerin, denize yakın veya 

yeterli çıkışı olmayan komşu ülkelerin depolama ve dağıtım merkezleri şeklinde 

kullanılması için girişte kurduğu limana transit bölge denir. Malların komşu ülkelerden ev 

sahibi ülkeye transit olarak geçişi sırasında gümrük vergileri, ithalat kontrolleri ve diğer 

birçok giriş çıkış formaliteleri uygulanmamaktadır. 

Transit bölge, hem serbest ticaret bölgesinden hem de serbest limandan daha sınırlı bir 

kolaylık sağlar. Geniş anlamda, transit bölge limanın ayrılmış bir yerinde kendi iskele, 

barınma alanlarına ve diğer kolaylıklara sahip bir bölgedir. Dar anlamda ise, limanda tek 

bir depo ve barınağa sahip olması halidir. Genellikle, transit bölgelerde imalat 

faaliyetlerine izin verilmez. Sadece malların gidecekleri yere iyi bir şekilde ulaşabilmesi için 

gerekli olan depolama, tekrar ambalajlama ve diğer bazı işlemleri yapmaya yetkilidir. Bazı 

durumlarda depolama süreleri sınırlı olmaktadır. 
 

1.4. Serbest Bölgelerin Özellikleri 

Serbest Bölgelerin başlıca özellikleri şu şekilde açıklanabilir; 

a. Serbest Bölgeler ülkenin dış ticaret hacmini geliştirmek, döviz gelirlerini artırmak, ülkedeki 

sanayi faaliyetlerini canlandırmak, teknoloji transferini hızlandırmak, ithalat ve ihracat 

işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulurlar. 

b. Serbest Bölgelerin sınırları kesin olarak belirlenmiş olup, bazen bir limanın tümü veya bir 

kentin tümünü kapsar. 

c. Serbest Bölgede yapılabilecek faaliyetler: ithalat, ihracat, depolama, malların çeşitli 

işlemlere tabi tutulması, bankacılık, sigortacılık faaliyetleri, çeşitli araçların bakım ve 

onarımı, yükleme ve boşaltma gibi hizmetler ile endüstriyel faaliyetler olabilir. 

d. Serbest bölgelerde yabancı firmalar genellikle belirli bir süre her türlü vergiden muaf 

tutulmaktadırlar. Kambiyo kısıtlamaları olmaması nedeniyle, firmalar serbest bölgelerde 

serbestçe uluslararası ödemelerini ve kar transferlerini gerçekleştirebilirler. 

e. Ayrıca, serbest bölgeler ülke sınırları içinde olmakla birlikte, o ülkede geçerli olan dış 

ticaret ve gümrük mevzuatının dışında olmaktadır. Böylece firmalar üretimleri için ihtiyaç 

duydukları makine, hammadde, teçhizat gibi üretim girdilerini kolaylıkla gümrük vergisi 

ödemeksizin serbest bölgeye ithal edebilmektedirler. 

f. Ev sahibi ülkeden serbest bölgeye gönderilen mallar ihraç edilmiş sayılır. Serbest bölgeden 
ülke içine alınan mallar ise ithalat sayılır ve ithalat işlemlerine tabi tutulur. Serbest 
bölgeden diğer ülkelere gönderilen mallar için herhangi bir gümrük işlemi söz konusu 
değildir. 
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g. Serbest bölgeler hem hükümet tarafından hem resmi kurumlar veya gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından da işletilebilirler. Ayrıca, işlemler yabancı para birimi ile gerçekleştirilir. 

h. Serbest bölgeler, genellikle uluslararası transit yollar üzerinde bulunan gelişmiş kara, 

deniz, demir ve hava ulaşım olanaklarına sahip olan bölgelerde kurulurlar. 

i. Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir. 

j. Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzeri ile aynı standarttadır. 

 

1.5. Serbest Bölgelerin Yararları 

Serbest bölgelerin sağlamış olduğu spesifik yararlar ise su şekilde özetlenebilir: 

1. Gümrük vergisi uygulanmaksızın ithal edilen malların getirilmesi ve depolanması en az 

zaman kaybıyla gerçekleşir. 

2. Gümrük vergisi ödemeleri, malların serbest bölgeden çıkısı sırasında gümrüklü bölgeye 

girerken söz konusu olduğundan, serbest bölge içerisinde nakit akısı artmaktadır. 

3. Malların sigortası yalnızca malın değeri ve ulaştırma giderini (navlun) kapsadığından, 

serbest bölgelerdeki depolama sırasında sigortadan tasarruf sağlanır. 

4. Sergileme odalarında örnek gösterme esasına göre satış işlemi yapılır.  Malların daha 

düşük gümrük vergisi dilimine uygun düşecek şekilde islenmesi, monte edilmesi ya da 

manipülasyonu mümkündür. 

5. Malların yeniden paketlenmesi, etiketlenmesi ya da markalanması ile orijinine ilişkin 

değerlendirmelere imkan verilmemesi mümkündür. 

6. Serbest bölgede üretim yapıldığında, en avantajlı gümrük vergisi tipi ve kota 

sınırlamalarına göre pazar seçimi yapılabilir. 

7. Hasar gören malların gümrük vergisi ve kota kapsamı dışında tutularak tamiri yapılabilir. 

8. Hasar gören mallar serbest bölge içinde ayrıma tabi tutulacağından, bunlar için gümrük 

vergisi ödenmemiş olur. 

9. Özellikle mağaza malları en iyi pazar koşullarında satılabilirler. 

10. Serbest bölgenin kurulduğu ülke pazarına uygun olarak üretilmeyen malların serbest 

bölgelerden kolayca başka bir ülkeye satılabildiği görülmektedir. 

11. Güvenlik sistemi 24 saat boyunca çalıştığından, malların güvenlik vb. giderleri de 

azalmaktadır. 

12. Gümrük malları serbest bölgeye transfer edilebilir ve böylece gümrük vergisi ertelenmiş 

olur. 

13. Serbest bölgede depolanmış malların kiralanması yoluyla minimum giderle kullanılması 
mümkündür. 
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14. Malların serbest bölge depolarında bekletilmeleri ile evrak kaybı ve oluşabilecek posta 

giderlerinden kaçınılabilir. 

15. Serbest bölgenin bulunduğu ülkenin yerel işlem, montaj, yeniden paketleme imkanları ile 

yerel işgücü kullanımı sonucunda, uluslararası firma daha fazla avantaj sağlayabilir. 

 

1.6. Serbest Bölgelerin Sakıncaları 

Serbest bölgelerin başlıca sakıncalarından bir tanesi, bölgede faaliyette bulunan yabancı 

firmaların yerli ülke malları ve firmaları ile rekabete girerek ticaret avantajının yabancı firmalara 

kaptırılması ile ithalatın artan bir eğilim göstermesine neden olmasıdır. Özellikle yabancı sermaye 

kuruluşlarının serbest bölgede daha ucuz üretim girdilerini baka ülkelerden sağlayarak üretim 

maliyetlerini azaltması, düşük fiyatla ithalat imkanı yaratarak serbest bölgenin kurulduğu ülkenin 

ithalatını arttırıcı yönde etkileyebilmektedir. Bu durum, ihracatı arttırmak amacıyla gelişmekte 

olan ülkelerde kurulan serbest bölgelerin kuruluş amaçlarından uzaklaşarak, ülkenin ekonomik 

kayıplara uğramasına yol açabilmektedir. 

Diğer bir sakıncalı yön de, serbest bölgede yatırım yapan yabancı firmaların, yerli ülkenin 

üretim girdilerini üretimde kullanarak yerli ülke ile aynı ürünleri üretmesi halinde, dış piyasalarda 

yerli firmalar ile rekabete gitme ihtimallerinin bulunmasıdır. Böylece yerli ülke serbest bölgeler 

aracılığıyla ihracatını arttırmak isterken, istemeden de olsa, elindeki dış piyasaları yabancı 

firmalara ve özellikle de çok uluslu şirketlere kaptırabilmektedir. 

Serbest bölgelerde illegal faaliyetler için uygun bir zemin oluşabileceği ihtimali de söz 

konusudur. Ayrıca, serbest bölgede kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin üretim artıkları ekolojik 

kirlenmeyi hızlandırabilecek özellikler arz etmektedir. Bu itibarla, serbest bölgenin denetim 

sisteminin kapsamı, bu hususları da dikkate almak zorundadır. 

 

 

Serbest bölgelerde yabancı sermaye yatırımlarına izin verilmesiyle, bu firmaların kar 

transferleri ve transfer fiyatı uygulamaları denetim dışı kalmaktadır. Bu yatırımlar, ülkenin 

gümrüklü bölgesinde gerçekleştirildiklerinde ise, hem kar transferlerinin belirlenen oranda 

merkez ülkeye aktarılması sağlanmakta hem de çok uluslu şirketlerin bağlı şirketleri ile 

yaptıkları mal ticaretinde uygulanan transfer fiyatları belirli ölçülerde denetlenebilmektedir. 

Serbest bölgelerde bu tür sınırlamalar ve denetim söz konusu olmadığı için, çok uluslu 

şirketler kar transferlerini diledikleri şekilde yapabilecekleri gibi, çeşitli ülkelerde daha az 

gelir vergisi ödeyebilmek için transfer fiyatlarını kullanabileceklerdir. Böylece, yatırımların 

serbest bölgenin bulunduğu ülke ekonomisine katkısı azalmış olacaktır. 
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1.7. Serbest Bölgelerde Kuruluş Yeri Seçimi 

Kurulacak bir serbest bölgeden etkin olarak yararlanılabilmesi için, o serbest bölgenin 

kurulacağı yerin rasyonel bir biçimde tespit edilmesi kritik önem taşımaktadır. Serbest bölgeler 

uluslararası ticari ilişkilere konu olduğundan; kuruluş yeri, ulaşım ve haberleşme hizmetleri ile 

direkt bağlantılı olmak durumundadır. Dış pazarlarla hızlı ve düzenli olarak temasta bulunabilmek 

için, uluslararası ulaştırma kolaylıklarının yanı sıra telefon, faks ve posta hizmetleri alt yapısının 

gelişmiş ve aksamadan sürdürülebiliyor olması zorunludur. 

Öte yandan, hangi tür ulaştırma kolaylıklarının gerekli olduğu, isçi sayısı ve niteliğinin 

belirlenmesi, fiziki ve ekonomik çevrenin özellikleri, serbest bölgenin kuruluş yeri seçimini ve 

hangi malların faaliyet konusu olabileceğini etkilemektedir. Yabancı sermaye kuruluşlarında, 

gerek idari gerekse teknik açıdan istihdam edilen kalifiye insan gücüne serbest bölgelerde ihtiyaç 

duyulmaktadır. Çünkü böylece yerli idari ve teknik personelin eğitimine katkıda bulunulmuş 

olacaktır. Ancak, yabancı kalifiye elemanın serbest bölgede çalışabilmesi için uygun eğitim, sağlık 

hizmetleri ve sosyal hizmetler tesislerinin kullanıma sunulması beklenmektedir. 

Serbest bölgelerin yer seçim kriterleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Coğrafi olarak ulusal ve uluslararası ticaret yolları üzerinde bulunması 

 Bölgenin bir deniz, liman veya hava limanı çevresinde yerleşmesi 

 Arazi yapısının en uygun olan yerlerde kurulması 

 Serbest bölge, ulusal ve uluslararası ticaretin yaygınlaştığı ve odaklaştığı yerlerde 

kurulmalıdır. 

 Serbest bölge; önemli ihtiyaç pazarlarına yakın, gelişmiş ithalat ve ihracat merkezleriyle 

kolayca ilişki kurabilen bir konumda olmalıdır. 

 Serbest bölgenin kurulacağı çevrede bankacılık, sigortacılık, reklamcılık, vb. faaliyetlerin 

yeterli derecede geniş ve gelişmiş olması gerekmektedir. 

 

Güçlü bir ekonomi için yüksek kalitede altyapı ve hizmet sunumu hayati öneme sahiptir. Bir 

yörenin erişilebilirliğinin artırılması daha geniş bir işgücü pazarına erişim imkânı vermekte, 

tedarikçiler ve müşterilere daha hızlı ve ucuza ulaşılmasını sağlamakta, Pazar alanını 

genişletmekte, arazi kullanımıyla ilgili kısıtları ortadan kaldırmaktadır. Bu durum işletmelerin ve 

Serbest bölgelerin kurulduğu ülkelere sağlayabileceği yararlar; ihracatı ve ithalatı 

kolaylaştırması, döviz gelirlerini arttırması, istihdam yaratması, teknoloji transferi 

sağlaması, yabancı sermaye kullanımını arttırması, transit ticareti geliştirmesi, katma değer 

artısı sağlaması ve yeni iktisadi politikaların tatbikine fırsat vermesi seklinde sıralanabilir.  
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hane halkının yer seçim kararlarını etkileyerek, istihdam ve yatırım açısından olumlu etkiler 

yaratabilmektedir. Bu sebeple serbest bölge yer seçiminde gelişmiş ulaşım sistemleri ve lojistik alt 

yapısının önemli bir yeri vardır. 

2. DÜNYADAKİ SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI 

2.1. Önemli Serbest Bölge Uygulamaları 

Genel olarak 1950’li yıllardan sonra ülkelerin ithal ikameci sanayileşme politikasını bırakmaya 

başlamaları ve ihracata yönelik sanayileşme politikalarına yönelmeleri sonucunda, serbest bölge 

uygulamaları yoğunluk kazanmıştır. Serbest bölgeler, bulundukları ülkelerde, ekonomiye önemli 

kazançlar sağlayan uygulama alanlarıdır. Bu kazançlardan en önemlisi ihracat artışıdır. (Örneğin, 

ilk resmi uygulaması olarak İrlanda’da Shannon Serbest Bölgesi kurulmuştur, altı yıl içinde imalat 

malları ihracatının toplam ihracat içindeki payını %3’den %32’ye çıkartmıştır, aynı anda vergi 

oranları tüm ülkede asgari düzeyine çekilirken, vergi olarak ödenmeyen bu tutarların yatırıma 

dönüşmesi ile büyük bir başarı elde edilmiştir). Ancak, serbest bölgelerin ülke ekonomisine 

katkıda bulunabilmesi için, serbest bölgelerin yönetime ve yönlendirmelere çok önemli bir şekilde 

dikkat edilmesi gerekmektedir. Serbest bölgelerin ülke ekonomisine getirebilecekleri ve 

götürebilecekleri analiz edilerek fayda maliyet analizlerinde iyi bir denge kurulmalıdır. 

1967 yılında ECOSOC (Birleşmiş milletler ekonomik ve sosyal İşler Konseyi) tarafından serbest 

bölgelerin gelişmekte olan ülkelerin ihracatını arttırmada önemli bir araç olarak kabul edilmesi 

serbest bölge uygulamalarının artmasına sebep olmuştur. 

İrlanda’daki serbest bölgeden sonra Porto Riko (1962), Panama, Tayvan ve Güney Kore’deki 

başarılı serbest bölge uygulamaları dünyanın değişik ülkelerinde çok sayıda serbest bölgenin 

kurulmasını teşvik etmiştir. 1979 yılında sonra en önemli üç serbest üretim bölgesi, Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin Kanton şehrinde (Shanzhen, Zhuhai ve Shanteu) kurulmuştur. 1982 yılında 25 

adet serbest üretim bölgesi ile Meksika birinci sırada gelmektedir. 

Dünyadaki serbest bölgelerin büyük bir bölümü genel amaçlı serbest bölgeleridir. Örneğin 

ABD’nin değişik bölgelerinde 213 adet genel amaçlı serbest bölge bulunmaktadır. Fakat zamanla 

da Tayvan, Kore, ABD gibi ülkelerde görülen başarılı serbest bölgeler klasik serbest bölge 

anlayışından çıkarak ihtisaslaşma ve yüksek teknolojiye yönelmeye başlamıştır. Yüksek kalitede 

olan ve yüksek katma değer yaratan ürünlerin gelişmiş teknoloji ile üretildiği teknoparklar buna 

örnek olarak verilebilir. WEPZA (Dünya Serbest Bölgeleri Birliği)’nin verilerine göre, dünyada hem 

gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin kullandığı serbest bölgelerin sayısı 105 ülkede 882’ye (cep 

serbest bölgelerle birlikte 1.350) ulaşmıştır. 

Genellikle serbest bölgeler, gelişmiş ülkelerde ithalata, gelişmekte olan ülkelerde ihracata 
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yönelik kurulmaktadır. Özellikle imalat, montaj ve ticari faaliyetler serbest bölgelerde 

yapılmaktadır. 

2.2. Avrupa Birliği’nde Serbest Bölge Uygulamaları 

Avrupa Birliği (AB)’nde faaliyet gösteren serbest bölgeler genellikle limanlarda ya da birliğe 

yakın adalarda, daha çok serbest liman (free port) şeklinde faaliyet göstermektedir. Ancak bu 

bölgelerin dışında, AB üyesi pek çok ülkenin deniz aşırı yerlerde de serbest bölge uygulaması, 

benzer istisnalarla muafiyetlerin uygulandığı yerler, mevcuttur. AB’deki bu deniz aşırı alanlarda 

örneğin, İspanya’nın egemenliğindeki Kanarya adaları, Fransa’nın Guadeloupe, Martinique ve 

Portekiz’e ait Azores ve Maderia Adaları. İspanya’nın Kanarya Adaları’nda bulunan serbest 

bölgeler ve İspanya’nın Las Palmas Serbest Bölgeleri’nde, gümrük ve diğer birlik vergilerinden 

muaf olarak üretim yapabilmektedir. Portekiz’in deniz aşırı alanlarındaki serbest bölgelerden 

Azores ve Maderia Serbest Bölgeleri’nde de gümrük ve diğer birlik vergilerinden muaf olarak 

faaliyet göstermektedir. Ayrıca, üretime izin verilen Kanarya Adaları’ndaki Maderia serbest 

Bölgesi’nde firmalar 2011 yılına kadar bütün doğrudan vergilerden muafiyet tanınmıştır. AB 

dışındaki deniz aşırı alanlara sağlanan ayrıcalıkların zaman içerisinde kaldırılması da 

düşünülmektedir. 

AB’deki serbest bölgelerde 1993 yılından itibaren Gümrük Kodu’nda kabul edilmiş olan yeni 

maddeler, bunlar 799 ve sonraki maddelere göre tüm işlemler gerçekleşmektedir. Bu yüzden 

serbest bölgelerde bulunan mallar Control Tipe 1 (1. Kontrol Türü)’ne dâhildir ve böylece birliğe 

ithal edilmemiş sayılmaktadır. Bu mallar, serbest dolaşım kazanana kadar gümrük sınırları 

dışındaymış olarak işlem görmektedir. Yani, mallar serbest bölgede kaldığı sürece ithal 

işlemlerinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bölgelerde genellikle söz konusu olan mallar 

birliğe ithal edilmiş sayılmadığı için herhangi bir vergi ya da diğer ödemelerin yapılması 

gerekmemektedir. Özet olarak. AB’deki serbest bölgeler dış ticaret ve gümrük uygulamaları 

yönünden daha az gümrük formalitelerinin uygulandığı alanlar olarak görülmektedir. 
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Tablo 1. Avrupa Birliği’nde Faaliyet Gösteren Serbest Bölgelerden Bazıları 

Ülke Serbest Bölge 

Almanya 

- Freihafen Bremen (Freeport of Bremen) 
- Freihafen Bremerhaven (Freeport of 

Bremerhaven) 
- Freihafen Duisburg (Freeport of Duisbourg) 
- Freihafen Hamburg (Freeport of Hamburg) 

Danimarka - Kobenhavns Frihavn (Freeport of Copenhagen) 

Finlandiya 
- Lappeenrannan Vapaaalue (Free Zone of 

Lappeenranta) 
- Hangon Vapaasatama (Freeport of Hangon) 

Fransa 
- Zone franche du Verdon à Port de Bordeaux (Free 

Zone of Verdon à Port de Bordeaux) 

İngiltere 

- Liverpool Free Zone 
- Prestwick Airport Free Zone 
- Ronaldsway Airport 
- Southampton Free Zone 

İspanya 

- Zona franca de Barcelona (Free Zone of 
Barcelona) 

- Zona franca de Las Palmas de Gran Canaria (Free 
Zone of Las Palmas de Gran 

- Canaria) 

İrlanda 
- Ringaskiddy Free Port (Dublin) 
- Shannon Free Zone 

İtalya 
- Punto franco di Trieste (Free Zone of Trieste) 
- Punto franco di Venezia (Free Zone of Venice) 

Hollanda 
- Rotterdam Port, Amsterdam Port, Schiphol 

Aerport transit ticaretinde önemli yer 
- almaktadır. 

Portekiz 
- Zona Franca da Madeira (Free Zone of Madeira ó 

CaniÁal) 

Yunanistan 
- (Free zone of Piraeus) 
- (Free zone of Thessaloniki) 
- (Free Zone of Heraclion) 

Kaynak: Official Journal of the European Communities “Communication Publishing the List of Free Zones in Existence and in 

Operation in the Community. 

 

2.2.1. Almanya’da Serbest Bölgeler 

Almanya’da serbest bölgeler, serbest liman idaresine bağlı olarak kurulup işletilirler. Bu 

bölgelerin döviz ile ilgili işlemlerini de Ekonomi Bakanlığı yürüttüğünden, Maliye ve Ekonomi 

Bakanlıklarının sorumluluğu altında çalışırlar. 

Almanya’daki serbest bölgelere, yabancı menşeli mallar için gümrük vergileri ve diğer gümrük 

formaliteleri uygulanmaz. Mallar bölgede kaldıkları sürede veya sonradan aktarma veya dışarıya 
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tekrar ihraçlarına kadar vergilerden muaf tutulur. Ancak mallar bölgeden iç piyasaya tüketim için 

ülkeye girerse gümrük vergisi ödenmesi gerekmektedir. 

Serbest bölgede yükleme, sevkiyat, depolama, ayırma, etiketleme, bölme, yeniden 

ambalajlama, karıştırma, markalama, sergileme, gemi yapım ve onarım işlemleri, sigortacılık ve 

bankacılık faaliyetlerine izin verilmiştir. Ancak bölgede arsa satın almak yasaktır. Bundan ziyade 

uzun süreli kiralama, bina inşaatı, yanıcı ve patlayıcı madde, sanat eserleri, değerli metaller, para, 

değerli evraklar, canlı hayvanlar, kırılabilir malların bölgeye girişi izne bağlıdır. 

2.2.2. İngiltere’de Serbest Bölgeler 

İngiltere’de serbest bölgelerde faaliyette bulunan ithalatçılara sağlanan kolaylıklar daha 

fazladır. Serbest bölgelere getirilen mallar bölgede tutulduğu süre içinde gümrük vergilerden ve 

katma değer vergisinden muaf tutulur. Ancak malların bölge içinde el değiştirmesi halinde 

KDV’nin ödenmesi gerekmektedir. Malların üretimde kullanılması söz konusu ise gümrük vergileri 

ödenmesi zorunludur. İngiltere’de uygulanan tüm vergi ve çalışma mevzuatı serbest bölgelerde 

de geçerlidir. Buna göre KDV %15 oranındadır. 

2.2.3. Fransa’da Serbest Bölgeler 

Fransa Hükümeti, 1992 sonrasında Avrupa tek pazarına geçiş için mücadele edince ve aynı 

zamanda Avrupa’nın en büyük Frankfurt ve Londra gibi metropoliten bölgeleri ile rekabet 

edebilmesi için ekonominin büyüme hızına önem vermiştir. Özellikle 80’li yıllarda durgunluk 

dönemine rağmen alt yapı çalışmalarına, yol ve demiryolu yatırımlarına büyük önem verilmiştir. 

Serbest bölgeler de büyüme hızını arttırmanın bir aracı olarak görülmüştür. 

2.2.4. Danimarka’da Serbest Bölgeler 

Danimarka’nın Kopenhag şehrinde serbest ticaret bölgesi vardır. Bölge Kopenhag limanında 

kurulmuştur ve İskandinavya’nın en büyük serbest bölgesidir. Ayrıca Baltık Denizi bağlantısı 

olması, kuzey ve orta Avrupa ilişkileri ve ABD’ye yapılan düzenli kargo taşımacılığı Danimarka 

ekonomisine büyük bir katkı vardır. 

Serbest ticaret bölgesine ithal edilen yabancı menşeli mallar için gümrük resmi veya diğer 

ithal vergileri ödenmez. Bölge içindeki idari yetkili “Serbest Liman Şirketi”, kargoların kontrolü, 

yükleme ve boşaltma işleri, tartım, ölçüm ve etiketlenme artı nakliyattan da sorumludur. 

2.2.5. İrlanda’da Serbest Bölgeler 

İrlanda’nın Shannon Uluslararası Serbest Havaalanı’nın tüm alanı serbest ticaret bölgesidir. 

Bölgede havaalanı olanakları yanında, endüstriyel ve depolama imkânları da bulunmaktadır. 
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Yabancı menşeli mallar ve bunların serbest ticaret bölgesinde yapılacak işlem ve üretimleri 

için gerekli makine ve aksamı dâhil, Shannon uluslararası Havaalanına İrlanda gümrük resmi veya 

vergileri ödenmeden getirilebilir ve ithal belgesi kontrolleri için müracaat etmeyebilirler. Dış 

mallar, İrlanda gümrük vergileri ve kısıtlamalarından bölgede kaldığı sürecinde ve sonradan dış 

ülkelere aktarılacak ise veya ihraç edilecek ise, muaf tutulurlar. Serbest bölgede satın alma ve 

satışta KDV ödenmektedir. 

Eğer dış orijinli mallar, bölgede hiç işlem görmemişlerse, bölgeden doğru İrlanda’ya tüketim 

için sokulursa direkt olarak dışarıdan ithal edilen mallar gibi aynı oranda İrlanda gümrük resmi ve 

vergilerinin ödenmesi söz konusudur. Bununla birlikte, bölgedeki mallara ülke içinde tüketim için 

üretim, imalat, işlem veya paketleme yapılmışsa özel koşullar uygulanır. Bu ithalat, yalnız mamul 

madde içinde bulunan yabancı (ihraç) katkı maddeleri üzerinden vergilendirilir. Başka bir deyişle, 

ithal edilen mallarda bulunan yabancı katkı maddelerin orijini belli değilse veya ithal kısıtlamasına 

giriyorsa, İrlanda pazarına giren bu mallar (mamul madde durumunda) gibi aynı oranda gümrük 

vergisi uygulanır. 

2.2.6. Hollanda’da Serbest Bölgeler 

Hollanda, liberal gümrük uygulamaları ve giriş antrepo sistemiyle, dünyadaki diğer serbest 

ticaret bölgeleri ve serbest limanların verdikleri birçok özel imkân ve kolaylıklar sağlamaktadır. 

Uluslararası ticaret, öncelikle en büyük iki liman tarafından yürütülür. Bunlar Rotterdam ve 

Amsterdam. Avrupa Kıta’sındaki en hareketli liman olan Rotterdam, yılda 30.000 fazla gemiyi 

karşılar. Rotterdam’daki toplam trafiğin yaklaşık üçte biri transit ticaretten oluşur. İkinci büyük 

liman olan Amsterdam da Hollanda’nın ticari merkezlerindedir. Yılda yaklaşık 9.000 gemi 

uğramasına rağmen, Rotterdam’ın karşılaştığı toplam tonajın yalnız yaklaşık %15’ini idare 

edebilir. Amsterdam da transit ticaret önemli yer almaktadır ve trafiğin %45’ini kapsamaktadır. 

Hollanda’da serbest ticaret bölgesi veya serbest liman olmamasına rağmen, gümrük 

uygulamaları ve geniş ve esnek sistemli antrepo ve gümrük depolama ambarları ile serbest ticaret 

bölgeleri veya serbest limanların sağladığı birçok avantajlar sağlamaktadır. Hollanda’da transit 

ticaret halindeki mallar veya sonradan ihraç edilecek olanlar, antrepo veya gümrük depolarında 

gümrük resmi veya diğer vergiler ödenmeden depolanabilirler ve en az gümrük formalitelerine 

tabi tutulurlar. Ayrıca, Hollanda’da ihracat için imalatı düşünülen mallara, gümrük resmi veya 

vergileri ödenmeden, geçici olarak girişlerine müsaade edilir. 
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2.3. Diğer Ülkelerde Serbest Bölge Uygulamaları 

2.3.1. ABD’de Serbest Bölgeler 

ABD’nin 47 eyaletinde 180 Serbest Ticaret Bölgesi bulunmaktadır. ABD’de serbest bölge 

organizasyonunun üst kademesine Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanı ve Ordu temsilcisinden oluşan 

“Foreign Trade Zone Board” bulunmaktadır. Yeni bir bölgenin kurulup kurulmamasına ilişkin tüm 

kararları bu kurul almaktadır. 

ABD’de serbest bölgelerin üç temel tipi mevcuttur. Bunlar, dış ticaret bölgeleri, yatırım 

bölgeleri ve teknoparklardır. Serbest ticaret bölgeleri Amerika’da 30’cu yıllarda dış ticaret 

bölgeleri olarak kurulmaya başlamışlar. Bu bölgelerde çok geniş kapsamlı hizmetler verilmektedir. 

Bunlar depolama, bölgeye getirilen malların ayıklanması ve paketlenmesidir. 

Serbest bölgelerde fiziken faaliyet göstermesi mümkün olmayan firmalara Subzones 

uygulaması yapılmaktadır. Bu tür firmalar kendi işyerlerinde serbest bölge uygulamasına tabi 

olmaktadır. 

Bölgelerde bütün işlemler gümrük vergisinden muaftır. Ancak gümrüklü sahaya mal veya 

hizmet satışında ithalatçı açısından vergi söz konusu olmaktadır. Vergi matrahı ya yabancı 

giderler üzerinden veya üretim sonucu elde edilen mal değerinden hesaplanmaktadır. İthalatçı, 

bu ikisinden kendisine en uygun olanını seçebilmektedir. 

Serbest bölgelerde deklarasyon esastır. Ayrıca bölgelerde sadece hırsızlığa karşı güvenlik 

tedbirleri alınmaktadır. Gümrük muayenesi örnekleme usulü ile yapılmaktadır. Bölgelerde 

kullanıcılara ait malların yükleme, boşaltma, taşıma hizmetlerinin yapılması işletici ve kullanıcı 

arasındaki anlaşmaya bağlıdır. 

Amerika’daki en önemli serbest bölgeler: Miami, New York City, San Francisco, New Orleans, 

Kansas City, California, Chicago, Florida, Boston, Honolulu, Puerto Rico. Meksika ABD sınırı 

boyunca oldukça fazla sayıda Maquiladora adlı İkiz Fabrikalar bulunmaktadır. 

Ayrıca Amerika’da teknoparklar bulunmaktadır. Amerika’da 1973 yılından itibaren toplam 84 

teknolojik bölge faaliyet göstermektedir. Bu bölgelerde 142 bin işçi ve 45 bin bilim adamı 

çalışmaktadır. En büyük teknopark Silikon-Wells (Silikon Vadisi) sayılmaktadır. Dünyanın 

bilgisayar üretiminin %20’si burada gerçekleşmektedir. Amerika’da yakın zamanda 1000’e kadar 

serbest ticaret bölgenin kurulması hedeflenmiştir. Bölgelerde 3 milyar dolardan fazla sermaye 

çalıştırması hedeflenmektedir. Ek istihdam ise 100 bin kişi olacaktır. 
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2.3.2. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Serbest Bölgeler 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan serbest bölgelerin en önemli ve büyük avantajı, yabancı 

yatırımcılarına %100 yabancı kaynaklı firmaların kurmalarına izin vermesidir. Diğer kolaylıklar ise, 

kişisel gelir ve servet vergilerinin bulunmaması, bölgede faaliyette bulunan şirketlerden 15 yıl 

süre içinde kurumlar vergisi alınmamaktadır. Kar transferlerine tamamen izin verilmiştir, döviz 

kısıtlamalarının olmaması, hammaddelerin ithalinde gümrük vergilerden muaf olması, etkin bir 

iletişim sistemini içermesi, enerjinin bol olması, ithalatta ve ihracatta gümrük vergilerinden ve de 

gelirler vergisinden muaf olması. Ayrıca, bölgelerde sağladıkları çekici bir çalışma ortamının 

bulunması, insan kaynakların problemlerin olmaması, uzman kadrodan oluşan serbest bölge 

otoritesinin yatırımcılara etkin danışmanlık hizmeti sunması tüm bunlar yatırımcıların ülkeye 

çekmek amacı ile yapılmış olup etkin bir altyapı oluşmasına teşvik etmiştir. Tüm bu teşviklerin 

olumlu bir katkı sağladıkları için ayrıca Jebel Ali Serbest Bölgesinin gösterdiği başarı sonrasında, 

Sharjah Uluslararası Havalimanı, Dubai uluslararası Havaalanı, Ajman, Fuja irah, Ras-al Khaimah 

ve Umm al-Qaiwain’da serbest bölgelerin kurulmasına yol açmıştır. 

2.3.3. Çin’de Serbest Bölgeler 

Çin’de kurulmuş olan Serbest Bölgeler, yabancı sermayeyi ve yüksek teknolojiyi çekebilmek 

için kurulmuştur. Yabancı sermayenin büyük bir bölümü Hong Kong, Tayvan, Japonya, Güney 

Kore, USA ve Almanya’dan gelmektedir. Çin gelişmekte olan bir Pazar olduğu için daha çok 

tüketilen ve az maliyetli mallar üretilmektedir. Bunlar tekstil, konfeksiyon, spor ayakkabılar, 

oyuncak ve büyük bir bölüm elektronik aletlerden oluşmaktadır. 

İlk serbest bölge 24 yıl önce Shenzhen’de, Hong Kong’a komşu olan bir bölgede kurulmuştur. 

Ve her yıl bu bölge ortalama %31 oranında büyümektedir. Fakat ilerdeki yıllarda Çin’in Dünya 

Ticaret Örgütüne üye olması gelecekteki yabancı yatırımcıları çekemeyeceği düşünülmektedir. 

Çünkü Dünya Ticaret Örgütü’ne girişi ile birlikte Çin ekonomisi daha önce yabancı yatırımcılara 

sağladığı avantajlar genel olarak artacağı düşünülmemektedir. 

2.3.4. Rusya’da Serbest Bölgeler 

Rusya Federasyonu’nda serbest bölgelerle ilgili herhangi bir federal mevzuat 

bulunmamaktadır. 1991 yılında kabul edilen Yabancı Sermaye Kanunu ile Serbest Ekonomik 

Bölgelerin kurulması mümkün olmuştur. Ancak, bu bölgeler tam anlamı ile serbest bölge olarak 

faaliyet göstermemişlerdir. 

1999 yılında değiştirilen aynı adlı kanunda serbest bölgelere atıfta bulunmamıştır. Böylece 
Serbest Ekonomik Bölgeler olarak faaliyet gösteren alanlar hukuki statüleri ve gelecekteki 
durumları netlik kazanmamıştır. 
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2.3.5. Polonya’da Serbest Bölgeler 

Polonya’da Sovyetler Birliği’nin dağılımından sonra oluşturan serbest bölgelerin sayısı 17’dir. 

Bunlardan ikisi teknoparktır. En büyük olanlar ise (altı adet Serbest Bölge) ülkenin güneyinde, 

beşi Baltık kıyılarında ve dördü de Almanya sınırında yerleşmektedir. Polonya’da yabancı 

sermayeyi çekmek için 1995 yılında serbest bölgelerde kurumlar vergisi muafiyeti başlamıştır. AB 

tarafından birlik sözleşmesine aykırı bulunmuştur. Dolayısıyla, Polonya AB’ye uyum sağlamak için 

Ekim 1999 tarihinden itibaren yeni düzenlemelere gitmiştir. İlk başta kurumlar vergisi muafiyeti 

bir sonraki yıllarda %50 olarak düzeltilmiştir, 2001 yılından başlayarak yatırım harcamalarının 

%40-50’si ile sınırlandırılmıştır. 2001 yılından başlayarak yeni faaliyet ruhsatı verilmeyen 

Polonya’da yeni serbest bölgelerin kurulabilmesi için kurulacak bölgedeki işsizlik oranının ülke 

ortalamasının üzerine, yaklaşık %150 olması gerekmektedir. Bu uygulamanın tek istisnası 

teknoloji park olarak düşünülen Karakow Serbest Bölgesi’dir. 

3. TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI 

3.1. Türkiye’deki Serbest Bölgelerin Tarihçesi 

Türkiye’de serbest bölgelerin kurulmasına yönelik ilk girişim, 1927 yılında kabul edilen 1132 

sayılı “Serbest Mıntıka Kanunu” ile başlamıştır. Bu yasal düzenleme ile Ford Motor Company’ye 

Tophane rıhtımında otomobil, kamyon ve traktör montajı yapmak üzere sözleşmeyle 1928 yılında 

özel bir izin verilmiştir. Ancak, bu uygulamadan beklenen fayda temin edilemediğinden daha 

sonra vazgeçilmiştir. 

Daha sonraları, 1946 yılında kabul edilen 4893 sayılı yasa ile, doğuda üretilen halı ve kilimlerle 

hayvan postlarının transit olarak Türkiye’ye ithal edilmesi ve gerek işlenerek gerekse işlenmeden 

ihraç edilebilmesi için “Serbest Yer” kurulması kararlaştırılmıştır. Fakat bu uygulama da uzun 

ömürlü olamamıştır. 

1953 yılında kabul edilen 6209 sayılı “Serbest Bölge Kanunu” da aradan geçen uzun süreye 

rağmen işlerlik kazanamamıştır. 

1957 yılında TCDD, İskenderun Limanı’nda mevcut 4.600 metrekarelik bir sahayı serbest bölge 

olarak işletmeye açmıştır. İlk etapta 2.000 ton krom madeni ihraç amacıyla serbest bölgeye 

gelmiş, ancak daha sonra söz konusu bölge kapatılmıştır. 

1965, 1969, 1973 ve 1976 yıllarında 6209 sayılı Kanun ve Serbest Bölge Nizamnamesi’ni 

değiştirme çalışmaları yapılmışsa da, TBMM’ne intikal ettirilen iki tasarı da kanunlaşamamıştır. 

Türk ekonomisinde reform ve iktisadi felsefenin global bir değişikliğe uğraması, 1980’lerin 
başlarında, serbest piyasa ilkelerine ve dışa dönük iktisadi politikalara dayanan geniş kapsamlı bir 
iktisadi istikrar ve yapısal değişim programı baz alınarak gerçekleştirilmiştir. 
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1980’li yılların baslarında yeni iktisat politikalarının ortaya konulmasında üç ana amaç 

hedeflenmişti: daha fazla serbesti, özellikle de yabancı yatırımcılar için güvenli bir yatırım ortamı 

ve daha az bürokrasi. 

Gerek iktisadi gerekse politik bakımdan pozitif bir yapı arz eden bu atmosfer içerisinde; 

ihracata yönelik yatırım ve üretimin artışı, yabancı sermaye ve teknoloji girişinin hızlanması, dış 

finansman ve ticaret imkanlarının gelişimi ile birlikte , 1985 yılında 3218 sayılı “Serbest Bölgeler 

Kanunu” yürürlüğe konmuştur. 

1983 yılında Başbakanlık bünyesinde bir Serbest Bölgeler Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. 

Daha sonra serbest bölgeler Devlet Planlama Teşkilatı’nın bünyesinde bir başkanlık olarak yer 

aldı. 1985 yılından itibaren de bölge müdürlükleri kuruldu. 1991 yılında çıkan bir kanun 

hükmünde kararname ile Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve bağlı bölge müdürlükleri Hazine 

ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesine alındı. 

Türkiye Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, küreselleşme olgusu çerçevesinde, 1991 yılında 

World Export Processing Zones Association (WEPZA) – Dünya İhraç İşleme Bölgeleri Birliği’nin 

üyesi olmuştur. 

Bugün dış ticaretin gelişmesinde etkin ve çağdaş bir kurum olarak kabul edilen serbest 

bölgeler ülkemizdeki kısa geçmişlerine rağmen önemli bir mesafe kaydetmiş bulunmaktadırlar. 

Türkiye serbest bölgeleri üzerinden tüm dünya ile ticari bağlantılar kurulmakta, mevcut 

bağlantılar devamlı surete geliştirilmektedir. 

1985 yılından bugüne Türkiye’de 19 adet Serbest Bölge kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 
Bunlar; 

Tablo 2. Türkiye’deki Serbest Bölgeler ve Kuruluş Yılları 

Sıra Serbest Bölge Kuruluş Sıra Serbest Bölge Kuruluş 

1 Mersin Serbest Bölgesi 1985 11 Avrupa Serbest Bölgesi 1996 

2 Antalya Serbest Bölgesi 1985 12 Rize Serbest Bölgesi 1997 

3 Ege Serbest Bölgesi 1987 13 Kayseri Serbest Bölgesi 1997 

4 İstanbul AHL Serbest Bölgesi 1990 14 İzmir Serbest Bölgesi 1997 

5 Trabzon Serbest Bölgesi 1990 15 Gaziantep Serbest Bölgesi 1998 

6 İstanbul Trakya Serbest Bölgesi 1990 16 TÜBİTAK-MAM Serbest Bölgesi 1999 

7 Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi 1992 17 Denizli Serbest Bölgesi 2000 

8 İst. Endüstri ve Ticaret Serbest Böl. 1992 18 Bursa Serbest Bölgesi 2000 

9 Mardin Serbest Bölgesi 1994 19 Kocaeli Serbest Bölgesi 2000 

10 Samsun Serbest Bölgesi 1995 20   

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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Şekil 1. Türkiye’deki Serbest Bölgeler Haritası 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

3.2. Rakamlarla Türkiye’deki Serbest Bölgelerdeki Ticaret 

 

Tablo 3. Serbest Bölgelerin Yıllık Ticaret Hacimleri (1.000 Dolar) 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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Tablo 4. Ocak-Aralık (2014-2015) Serbest Bölgelerin Ticaret Hacimleri ve Değişim Oranları 

(1.000 Dolar) 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

Tablo 5. Yapılan Ticaretin Yönü İtibariyle Serbest Bölgelerdeki Ticaret Hacimleri  (1.000 Dolar) 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

 



 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI 

“Konya’nın Sosyo-Ekonomik Potansiyeli ve Serbest Bölge Analizi” 

 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 

 
21 

 

Tablo 6. Yapılan Ticaretin Yönü İtibariyle Ocak-Aralık Döneminde (2014-2015) Serbest Bölgelerdeki 

Ticaret Hacimleri ve Değişimleri  (1.000 Dolar) 

 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

Tablo 7. Serbest Bölgelerde İstihdam (Ocak-Aralık Değişim / 2014-2015) 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
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Şekil 2. İstihdamın Serbest Bölgelere Göre Dağılımı 

 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

3.3. Türkiye’deki Serbest Bölgelerde Sağlanan Avantajlar ve Teşvikler 

Türkiye’de serbest bölgelerde yatırımcılara sağlanan teşvik ve avantajları şu şekildedir; 

 Serbest bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mevzuatı uygulanmaz. 

Bölgede bulunan işletmeler, gelir, kurumlar vergisi ve KDV dâhil olmak üzere tüm 

vergilerden muaftır. İşgücü ücretlerinden gelir vergisi de ödenmediğinden işçilik 

maliyetleri yaklaşık %25–30 düşük olmaktadır. 

 Bazı serbest bölgelerde süresiz olan vergi muafiyetine karşılık başka serbest bölgelerde 

bu muafiyet belirli sürelerle sınırlandırılmıştır. Yine de buradaki yatırımlar kısmen veya 

tamamen amortismanlar, finansal ve pazarlama gibi diğer avantajlara bağlı olarak var 

olmaktadır. 

 Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki faaliyetleri sonucu elde ettikleri 
gelir, kambiyo mevzuatına uygun olarak Türkiye’ye getirildiğinden gelir ve kurumlar 
vergisinden muaftır. 



 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI 

“Konya’nın Sosyo-Ekonomik Potansiyeli ve Serbest Bölge Analizi” 

 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 

 
23 

 Bölgeden elde edilen gelir hiçbir izne ve vergiye bağlı olmadan yurt dışına ya da 

Türkiye’ye transfer edilebilmektedir. 

 Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayıldığından dolayı, serbest bölgelerle 

Türkiye’nin diğer yerleri arasındaki ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. 

Böylece, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden 

Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine bağlıdır. Serbest bölgeler arasında ve 

serbest bölge ile diğer ülkeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz. Mallar 

serbest bölgeden Türkiye dışına ve Türkiye’deki diğer serbest bölgelere ihracat 

rejimine bağlı olmadan sevk edilir ve ithalat rejimine bağlı olmaksızın serbest bölgeye 

getirilir. Serbest bölgeden diğer ülkelere Türkiye üzerinden gönderilen mallara, yurt 

dışından getirilen serbest bölge menşeli malların Türkiye’den geçişi transit rejimine 

bağlıdır. 

 Serbest bölgeye getirilen Türkiye, AB kökenli ya da buralarda serbest dolaşımında olan 

mallar, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediği için, Türkiye’ye ya da AB üyesi 

ülkelere girişte gümrük vergisi ödenmez. Üçüncü ülke kökenli malların serbest bölgeye 

girişinde ve bunların Türkiye ya da AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere 

gönderilmesi durumunda gümrük vergisi ödenmez. Ancak, serbest bölgelerden 

Türkiye’ye ya da AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke 

kökenli mallar Ortak Gümrük Tarife’si zorunlu olduğundan dolayı belirtilen orandan 

gümrük vergisi ödenir. 

 Sağlanan Teşvik ve avantajlardan, serbest bölgedeki yerli ve yabancı firmalar eşit 

olarak yararlanırlar. 

 Serbest bölgeler “Türkiye – AB Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi” dâhilinde sayıldığından, 

serbest bölgelerden Türkiye yada AB kökenli mallar ile Türkiye’de serbest dolaşımda 

bulunan ürünler ATR belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir. Üçüncü ülke menşeli 

mallar ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilmiş olan oranında Serbest Bölge Gümrük 

Müdürlüğü’ne gümrük vergisini ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra ATR 

belgesi düzenlenerek AB’ye sevk edilebilirler. 

 Serbest bölgede bulunan mallar süre sınırı olmadan kalabilir. 

 Serbest bölge faaliyete geçtikten itibaren 10 yıl süre ile grev ve lokavt uygulanmaz. 

 Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest 

bölgelerde uygulanmaz. 

 Serbest bölgeden Türkiye’ye yönelik mal satışına (ithalat) ve serbest bölge ile diğer 

ülkeler arasındaki takas ticaretine kısıtlama getirilmemiştir. 

 Faaliyet ruhsatı süresi, işyeri kiralayarak faaliyet gösterecek kiracı kullanıcılar için 10 
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yıldır. Serbest bölgede kendi işyerlerini inşa etmek için faaliyet gösterecek yatırımcı 

kullanıcılar ise 20 yıllık faaliyet ruhsatı alabilmektedirler. Ancak bu süre, üretim 

alanında faaliyet gösterecek kullanıcılardan kiracı kullanıcılar için 15 yıl, yatırımcı 

kullanıcılar için ise 30 yıldır. Daha uzun süreli faaliyet ruhsatı talepleri olması 

durumunda, taleplerin proje bazında inceleyip değerlendirdikten sonra uygun 

görülmesi durumunda, faaliyet ruhsatların süreleri 99 yıla kadar uza bilmektedirler. 

 Serbest bölgelerde firmalar diledikleri sürece mallarını gümrük hattı dışında olan 

depolarda tutabilirler. 

 Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak isteyen firmalar “Faaliyet Ruhsatı Müracaat 

Formu”nu doldurarak Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne 

veya Serbest Bölge Müdürlüklerine vermek suretiyle başvururlar. Bunun dışında 

herhangi bir fizibilite raporu aranmaz. 

 

3.4. Serbest Bölgeler Kimler İçin Yararlıdır 

Serbest Bölgeler, aşağıdaki niteliklere ve ihtiyaçlara sahip olan firmalar ve/veya kuruluşlar için 

yarar sağlamaktadır; 

 Vergi, resim, harç bağışıklığından ve gümrük – kambiyo sorumluluklarında 

istisnalardan yararlanmak isteyen, bürokratik engellerle çözüm arayan firmalar, 

 Büyük ölçüde dış pazarlara yönelik üretimde bulunan firmalar, uygun fiyatlarla 

hammadde, ara malı ve nihai mal sağlamak isteyen firmalar, 

 Hazır alt yapı avantajlarından yararlanmak isteyenler, 

 İthal girdi ihtiyacı fazla olan emek yoğun üretim yapan firmalar, 

 Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ve gerekse Türkiye ile 

transit ticaret ve takas geliştirmek isteyen firmalar, 

 Hizmet sektöründe çalışan ve transit ticaret ile reeksport konularıyla ilgilenen firmalar, 

 Konvertibl dövizlerle işlem yapan bankalar, müşavirlik ve sigorta şirketleri. 
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4. KONYA’NIN SOSYO-EKONOMİK POTANSİYELİ VE SERBEST BÖLGE KURULUMU 

4.1. Konya’nın Serbest Bölgeye Sahip Olabilmesi İçin Öne Çıkan Özellikleri 

Bugün Konya 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesi ile ülkemizin en önemli endüstri 

bölgelerindendir. Konya, ülkemizin ve coğrafi olarak içinde bulunduğu İç Anadolu Bölgesinin 

tarım, ticaret, sanayi ve inanç turizmi açısından cazibe merkezi olarak çevresindeki illere 

lokomotiflik görevi yapan, ülke ekonomisine ciddi katkıları bulunan bir üretim üssüdür. 

Ekonomide kendi öz sermayesi ile kalkınmayı başarmış bir il olan Konya, Organize Sanayi 

Bölgeleri ve Özel Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, iş yeri sayısı ve girişimci sayısı 

ile Türkiye’de en fazla KOBİ’yi bünyesinde barındıran iller arasında yerini almıştır. Türkiye 

genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 210 bin KOBİ’nin 35 bini Konya’dadır. 

Konya karadan 3 saat içinde 10 milyon kişiye ulaşabilme imkânı (Ankara, Antalya, Kapadokya) 

sunmakta olup il ve devlet yolu ve bölünmüş yol uzunluğunda 1. sıradadır. Türkiye’nin en büyük 

limanına (Mersin) 4 saat mesafededir. Türkiye’nin tüm metropollerine (İstanbul, Ankara, İzmir, 

Adana, Mersin) demir yolu bağlantısı ile demiryolu uzunluğunda 2. sıradadır. Hızlı trenle; Konya-

İstanbul 4 saat 20 dakika, Konya-Ankara 1 saat 35 dakika, Konya-Eskişehir 1 saat 40 dakika 

sürmektedir. Tüm bu erişilebilirlik potansiyeli ile birlikte ülkemiz ulaşımında merkezi konumda 

olması gibi özelliği ile serbest bölgeyi besleyebilecek ulaşım altyapısına sahiptir. 

Şekil 3. Konya ulaşım altyapı haritası 

 

Kaynak: KGM 
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Arazi potansiyeli olarak da Konya Türkiye’nin en şanslı şehri sayılabilir. Düz arazi varlığı büyük 

fabrikaların ve farklı sektörlerden yatırımlar açısından başta altyapı maliyetleri olmak üzere birçok 

avantaj sağlamaktadır. Ayrıca Konya deprem riski en düşük iller arasında yer almaktadır. 

Konya’da halen sürmekte olan hızlı tren projeleri, lojistik köy projesi, Konya Ovaları tarım ve 

sulama projeleri gibi büyük kamu projelerinin yanı sıra kümelenme faaliyetleri, kurumlar arası 

güçlü işbirliği faktörler önemli katkılar sağlayacak olup tercih edilebilirlik düzeyini artıracaktır. 

4.2. Konya Neden Serbest Bölgeye İhtiyaç Duyuyor? 

Konya son yıllarda kendi yerel dinamikleri ve KOBİ temelli esnek üretim yapısıyla imalat 

sanayinde küresel piyasalara entegre olmaya başlayan bir endüstriyel büyüme odağı olmaya 

doğru ilerlemektedir. Konya’da yapılan ihracatın neredeyse tamamına yakınının imalat sanayiden 

kaynaklı olması bu duruma en çarpıcı örnektir. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde tanımlanan 

“Büyüme Odakları” özelliklerini taşıyan Konya ilimizin bu politikalar kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. BGUS(Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi)’da büyüme 

odağı olan illerimiz için temel amacın “büyüme odaklarının yerel potansiyellerini temel alarak 

rekabet güçlerini geliştirmek ve küresel üretim sistemlerine entegrasyonlarını sağlamak” olduğu 

ifade edilmiştir. Bu doğrultuda büyüme odağı illeri arasında yer alan Konya ilimizin uluslararası 

düzeyde rekabet güçlerini artırarak katma değerli mal ve hizmet üretimi ile ihracı açısından 

konumlarını güçlendirmeleri beklenmektedir. 

Ulusal ve küresel ölçekte bölgelerin rekabetçilik göstergelerinden bir tanesi de bölgelerin dış 

ticaret performanslarıdır. Bu doğrultuda 2023 Türkiye İhracat Strateji Belgesinde toplam 500 

milyar dolarlık ihracat hacmine, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık 10. Kalkınma Planında planlı 

dönem sonunda ihracatımızın 277 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere 

ulaşmak için ise bölgesel ve yerel düzeyde alınacak dış ticaret tedbirleri büyük önem 

taşımaktadır. Keza ulusal hedefin başarıya ulaşması aynı zamanda Konya için alınacak bölgesel ve 

yerel dış ticaret tedbirlerinin performansına ve bu tedbirlerin ulusal ihracat plan ve programları 

ile uyumuna bağlıdır. Ülkemizin uzun vadeli koyduğu ihracat hedefleri ile 10. Planda belirlenen 

amaçlar doğrultusunda hazırlanan 2014-2023 Konya Karaman Bölge Planında Konya ve Karaman 

illerinden oluşan bölgemizin, ihracatını artıran, uluslararası ekonomilerle bütünleşmesini 

sağlayacak öncelik ve tedbirler yer almaktadır. 

Konya yabancı sermayeli firma sayısı açısından ülke genelinin binde 5’in altında bir orana 

sahip olması bölgede yabancı yatırımların istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. Bunun 

aşılabilmesi ve yabancı yatırımların bölgeye çekilebilmesi için bölgede yatırım teşvik yöntemleri 

ivedilikle uygulanmalı, serbest bölgeler kurulmalı, ucuz arazi temini ve işçiden alınan vergiler ve 
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kurumlar vergisi aşağıya çekilmeli, doğrudan yabancı yatırım olanakları artırılmalı, bölgenin bir 

cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapılmalı, uluslararası işbirlikleri geliştirilmelidir. Bu 

doğrultuda plan kararlarında “Yatırım Ortamının Analizi ve İyileştirilmesi” önceliği altında yer alan 

tedbirlerde Bölge illerinde mevcut olmayan ve özellikle yabancı yatırımlar açısından başlıca tercih 

yerleri olan serbest bölgenin oluşturulmasına yönelik çalışmaların destekleneceği ifade 

edilmektedir. 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda da serbest bölgelerin en önemli işlevinin ihracata 

yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini 

hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticaret geliştirmek şeklinde ifade 

edilmiştir. 

10. Kalkınma planında ülkemizin uzun dönemde Avrasya’nın üretim üssü olma hedefi 

doğrultusunda plan döneminde imalat sanayiinin; daha yüksek katma değer yaratan teknoloji 

üretebilen bir yapıya dönüşmesini öngörmektedir. Bu doğrultuda plan dönemi sonunda yüksek 

teknolojili sektörlerin imalat sanayi ihracatındaki payını %3,7’den %5,5’e çıkarmayı 

hedeflemektedir. 

Benzer şekilde Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji Belgesinde bölgesel gelişme farklarının 

azaltılması geleneksel hedefinin yanında tüm bölgelerdeki atıl kalmış, değere dönüştürülmemiş 

kaynakların ve tüm bölgelerin içsel potansiyelinin harekete geçirilmesi hususu da bölgesel 

gelişme politikasının genel amaçları içerisinde yer almaktadır. BGUS Konya ve Karamandan 

oluşan bölgemizde imalat sanayinin ağırlıklı olarak orta-düşük ve orta-yüksek teknolojili 

ürünlerde üretim yaptığı ifade edilmektedir. Tüm bölgelerin rekabet güçlerini artırmak üzere 

teknolojik ilerleme sağlanması, verimlilik ve istihdam düzeyinin artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Sanayi Strateji 

Belgesinde” Onuncu Kalkınma Planının dört ana ekseninden biri olan “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı 

Yüksek Büyüme”nin gerçekleştirilebilmesi için Türk Sanayi yapısının yüksek teknolojili ürünler 

üreten bir yapıya dönüşümünün sağlanmasının gerektiği, teknolojik ürün üretme sürecinin 

ticarileştirme aşamasının güçlendirilmesi, teknoloji transferine yönelik ara yüzlerin oluşturulması 

ifade edilmiştir. Ayrıca imalat sanayi üretiminde ve ihracat içinde yüksek teknolojili sektörlerin 

payının artırılması ihtiyacı önemi vurgulanmıştır. 

Gerek 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda ifade edilen amaç ve kapsamlar gerekse 
ülkemiz vizyonunu belirleyen temel politika belgelerinden anlaşılacağı üzere ihracat 
potansiyelimizin ana bileşeni konumunda olan imalat sanayine hızlı teknoloji girişinin sağlanması 
ilimiz ve ülkemizin dış ticaret performansına dolayısıyla küresel ölçekte rekabetçiliğine olumlu 
etki yapacağı tartışılmaz bir gerçektir. 



 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI 

“Konya’nın Sosyo-Ekonomik Potansiyeli ve Serbest Bölge Analizi” 

 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 

 
28 

1,5 milyar dolar ihracatıyla ülkemizde 14. sırada yer alan Konya 2023 yılında 15 milyar dolarlık 

bir ihracat rakamını hedeflemektedir Bu kapsamda gerek ihracatın artırılması gerekse de yatırım 

ortamının iyileştirilmesi ve yabancı yatırımcıların Konya’ya çekilmesi için Konya merkezli bir 

serbest bölgenin kurulması ilin ihracat performansının ve sahip olduğu işletmelerin küresel 

ölçekte rekabet güçlerinin artırılması bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgesel 

kalkınmanın sağlanması noktasında büyük önem arz etmektedir. 

 

5. “KARAMAN SERBEST BÖLGE” ÇALIŞMALARI 

Karaman, serbest bölge kurma çalışmalarına 2014 yılında başlamıştır. Karaman Belediyesi ve 

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde, Ekonomi bakanlığı serbest Bölgeler Genel 

Müdürlüğü ile birlikte devam eden çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.  

2016 Şubat ayında Belediye Meclisi kararı ile yer tahsisi yapılmıştır. Serbest Bölge kurulumu 

için Organize Sanayi Bölgesinde 2.000.000 m² arazi belirlenmiş ve imar düzenleme çalışmaları 

tamamlanmıştır. Ayrıca Serbest Bölge kurulması için gerekli olan şirket kurma işlemleri de devam 

etmektedir. Karaman Serbest Bölge işletmesi için “Karaman Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş.” 

adında bir şirket kurulması planlanmaktadır. 

Şuan son aşama olan fizibilite hazırlama aşaması devam etmektedir. Fizibilite Raporu ve şirket 

kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte Karaman Serbest Bölge Bakanlar Kurulu onayına 

sunulacaktır. 2017 yılının Ocak-Şubat aylarında Bakanlar Kurulu’nun onaylaması beklenmektedir.  

Şekil 4. Karaman Serbest Bölge Tahsis Alanı 

 

Kaynak: Karaman Belediyesi (http://www.karaman.bel.tr/HaberDetay.aspx?HaberId=2171) 

 

http://www.karaman.bel.tr/HaberDetay.aspx?HaberId=2171
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Şekil 5. Karaman Serbest Bölge Yerleşim ve Rezerv Alanı 

 

Kaynak: Karaman Belediyesi (http://www.karaman.bel.tr/HaberDetay.aspx?HaberId=2171) 

 

6. SERBEST BÖLGELER KANUN TASARISI 

“Serbest Bölgelere Yönelik Yeni Düzenlemeler” 

Ekonomi Bakanlığı’nca hazırlanan, “Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” gerekçesiyle birlikte, 

22.04.2015 tarihinde dönemin Başbakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun imzasıyla, incelenmek ve 

onaylanmak üzere TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Kanun Tasarısı, 23.10.2016 ve 24.11.2016 

tarihlerinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun 

yaptığı toplantılar, incelemeler ve düzenlemeler sonucunda kabul edilmiştir. Şuanda tasarı 

TBMM’nin gündemindedir. 

Kanun Tasarısının gerekçelerine ve getirdiği yeni düzenlemelere göz atacak olursak; 

Bugün ülkemizde 19 serbest bölgede yüzde 25’i yabancı, yüzde 75’i yerli olmak üzere yaklaşık 

2.100 firma üretime, ihracata, istihdama katkı sağlamaktadır. Yıllık 20 milyar doları aşan ticaret 

hacmi ve 65 bini aşan istihdam oluşturmaktadır. Serbest bölgeler bugüne kadar, serbest ticarete 

sağladıkları destek hizmetleri, yeni teknolojiler, istihdam imkânları, üretim ve ihracatla ülkemizde 

üretim ocağı, ihracat ocağı olması itibarıyla önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Hepinizin bildiği gibi, 

bu konsept ekonomimize 1980’li yıllarda katılmıştır. O yıllardan bugüne ihracatın artırılması, 

üretimin artırılması, “knowhow” transferi ve özellikle yabancı sermayenin çekilmesi hususunda 

http://www.karaman.bel.tr/HaberDetay.aspx?HaberId=2171
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etkili olmuştur ve bu kapsamda kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi pek çok alanda serbest 

bölgelere sağlanan destekler vardır. Bu kanun tasarısı, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla artık 

serbest bölgelerin üretim gücünün, üretim yeri olmasının, yatırım yeri olmasının, niteliğinin 

arttırılması ve bu kapsamda öncelikli stratejik yatırımların, büyük ölçekli yatırımların bu bölgeye 

çekilmesi, ihracatta merkez olma gücünün artırılması, bilgi transferinin temini gibi ve serbest 

bölge, iç pazar ve dış pazar entegrasyonunun ve ilişkilerinin arttırılması hususlarında önemli 

değişiklikler öngörmektedir. Aynı zamanda tasarı, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Anayasa 

Mahkemesi kararlarına dayanan hükümlerindeki uyumlaştırma ve organlarına ilişkin diğer 

hususlarda değişiklikler öngörmektedir. 

Bu kanun tasarısı ile, serbest bölgelerin mevcut işleyiş problemlerinin bertaraf edilmesi, 

ülkemizin lojistik potansiyeline katkı sağlayacak biçimde serbest bölgelerde verilebilecek lojistik 

ve benzeri hizmet sunumunun kolaylaştırılması, ülke ekonomisinin ihtiyaçları ve cari açığın 

azaltılması bakımından önem arz eden uluslararası yatırımları çekmede serbest bölgelerin bir 

politika aracı haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Tasarıya göre; 

 Serbest bölge ilan edilen yerlerde yapılacak kamulaştırmalarda, acele kamulaştırma usulünün 

kullanılabilmesi açık olarak düzenlenecek, kamulaştırma bedeli ve bu esnada ortaya çıkan 

masraflar, serbest bölgeyi kurup işletmeye talip işletici şirketlerce karşılanacak ve böylece 

kamu maliyesine yük getirilmeyecek. Buna göre, Bakanlar Kurulu serbest bölge ilan edilen 

yerlerdeki arazi ve tesislerin acele kamulaştırılmasını kararlaştırabilecek. Arazi ve tesislerin 

kamulaştırılmasında; kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer 

giderlerin, kamulaştırma talebinde bulunan işletici tarafından karşılanmasına Bakanlar Kurulu 

karar verebilecek. 

Acele kamulaştırma yöntemi kullanılacak 

Bakanlar Kurulu serbest bölge ilan edilen yerlerdeki arazi ve tesislerin acele 

kamulaştırılmasını kararlaştırabilecek. Arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında; 

kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin, 

kamulaştırma talebinde bulunan işletici tarafından karşılanmasına Bakanlar Kurulu 

karar verecek. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle bunlar üzerinde bulunan 

bina ve tesisler kiralanabilecek veya aynı süre ile kullanma izni verilecek. Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilen arazi ve binalar için Milli Savunma Bakanlığının 

görüşü alınacak. Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde kullanıcı niteliğine haiz 

olmayan mülk sahipleri, aidat ve benzeri bölge katılım bedelleri bakımından 

kullanıcılarla aynı mali yükümlülüklere tabi olacak. 
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Sözleşme sürelerinin uzatılması 

İşletme sözleşmelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı tasarıyla yeniden 

düzenliyor. Buna göre, işletme sözleşmesinin sona ermesinden önce, işletici tarafından 

sözleşmede belirtilen taahhütlerin yerine getirilmiş olması ve Ekonomi Bakanlığının 

geleceğe yönelik yatırım taleplerinin kabul edilmesi halinde, mevcut sözleşmelerdeki 

hükümler yeniden düzenlenerek sözleşme süresi, Ekonomi Bakanlığınca uzatılabilecek. 

 Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle bunlar üzerinde bulunan bina ve tesisler 

kiralanabilecek veya aynı süre ile kullanma izni verilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

kullanımına tahsis edilen arazi ve binalar için Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınacak. 

Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde kullanıcı niteliğine haiz olmayan mülk sahipleri, 

aidat ve benzeri bölge katılım bedelleri bakımından kullanıcılarla aynı mali yükümlülüklere tabi 

olacak. 

 

 Tasarıyla Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki fiziki serbest bölge tanımı ile Serbest Bölgeler 

Kanunu'ndaki tanım uyumlaştırılıyor. (Serbest bölgelerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun uygulamasına yönelik olarak fiziki bir yer biçiminde tanımlanması, serbest 

bölgelerin yatırım teşvik kararlarından mükerrerliğe yol açmadan yararlanabilmesinin 

sağlanmasına yönelik bir düzenleme) 

 

 Ücrete tabi olarak yurt dışından getirilen mallar ile imalatçı kullanıcılar tarafından üretilen 

malların, bölge içinde satılması ve sonrasında Türkiye'ye çıkarılması durumunda ücret alınacak. 

 

 Bakanlar Kurulu; stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği 

itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik oranları bölge, 

sektör, faaliyet alanı veya yatırım türü itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, farklılaştırmaya veya 

kanuni seviyesine kadar arttırmaya yetkili olacak. 

 

 Serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerde, yatırım amaçlı olarak kullanılan makine ve 

ekipmanların bakım ve onarım ihtiyaçlarının Türkiye'nin diğer yerlerinde karşılanması, bölge 

faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdaların Türkiye'ye çıkarılması, Türkiye'nin diğer 

yerlerinde yapılacak film çekim faaliyetlerinde kullanılacak araç-gereç ve ekipmanların 

bölgeden geçici çıkışı ve benzeri özellik arz eden durumlarda vergi mükellefiyetine ilişkin 

hükümler hariç olmak üzere, iş ve işlemlerin basitleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi 

Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenecek. 
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 Yasa tasarıyla teşviklerden yararlanan kullanıcılar ve işleticiler ile diğer kullanıcılar ayrılıyor. 

Serbest bölge teşviklerinden yararlanan kullanıcıların ve işleticilerin, Bakanlar Kurulunca 

belirlenen vergi dışı teşviklerden yararlandırılması biçimindeki mevcut düzenlemeye devam 

edilecek. Serbest bölge teşviklerinden yararlanmayan kullanıcılarla işletici şirketler, kanun 

kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlandırılacak. Bu kapsamda, 

serbest bölge yatırımcılarına düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri, kanunda belirtilen 

faaliyetler itibarıyla belirtilen teşvik unsurlarını ve serbest bölgelerin doğası gereği sağlanan 

teşvik unsurlarını kapsamayacak biçimde düzenlenecek. Bu düzenleme kapsamında, kazançları 

gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler yatırım ve üretim 

safhalarında, Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılacak. Bu 

düzenleme kapsamında, kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmayan 

kullanıcılar ile işleticiler, yatırım ve işletme safhalarında, bu kanun kapsamında 

yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

yararlandırılacak. 

 

 

Üretim ve yatırım aşamasına teşvik 

Kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, 

yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden 

yararlandırılacaklar. Ücrete tabi olarak yurt dışından getirilen mallar ile imalatçı 

kullanıcılar tarafından üretilen malların, bölge içinde satılması ve sonrasında Türkiye’ye 

çıkarılması durumunda ücret alınacak. Bakanlar Kurulu; stratejik, büyük ölçekli veya 

öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine 

karar verilen yatırımlara yönelik oranları bölge, sektör, faaliyet alanı veya yatırım türü 

itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, farklılaştırmaya veya kanuni seviyesine kadar arttırmaya 

yetkili olacak. Makine ve ekipman çıkışına kolaylık sağlanacak Serbest bölgelerde 

faaliyette bulunan işletmelerde, yatırım amaçlı olarak kullanılan makine ve ekipmanların 

bakım ve onarım ihtiyaçlarının Türkiye’nin diğer yerlerinde karşılanması, bölge 

faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdaların Türkiye’ye çıkarılması, Türkiye’nin 

diğer yerlerinde yapılacak film çekim faaliyetlerinde kullanılacak araç-gereç ve 

ekipmanların bölgeden geçici çıkışı ve benzeri özellik arz eden durumlarda vergi 

mükellefiyetine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, iş ve işlemlerin basitleştirilmesine 

ilişkin esaslar, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken 

belirlenecek. 
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 Tasarı, işletme sözleşmelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımını yeniden 

düzenliyor. Buna göre, işletme sözleşmesinin sona ermesinden önce, işletici tarafından 

sözleşmede belirtilen taahhütlerin yerine getirilmiş olması ve Ekonomi Bakanlığının geleceğe 

yönelik yatırım taleplerinin kabul edilmesi halinde, mevcut sözleşmelerdeki hükümler yeniden 

düzenlenerek sözleşme süresi, Ekonomi Bakanlığınca uzatılabilecek. 

 Şartların sağlanamaması nedeniyle işletme sözleşmesi sona erecek serbest bölgelerde, işletme 

izninin 49 yılı geçmemek üzere yeniden verilmesine ilişkin iş ve işlemlerde Ekonomi 

Bakanlığınca, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'da düzenlenen usul ve esaslar kıyas 

yoluyla uygulanacak. Bu usule göre belirlenecek kamu kurum veya kuruluşları ile yerli veya 

yabancı gerçek veya tüzel kişilere, Ekonomi Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 

işletme izni verilebilecek. 

 Tasarı, yurt dışında bölgeler kurulmasını da yeniden düzenliyor. Buna göre bölgeleri, özel 

bölgeleri, dış ticaret merkezlerini ve lojistik merkezlerin yurt dışında kurulacağı ülkeleri 

belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu bölgelerin, Türkiye'de yerleşik bir şirket eliyle 

kurulmasına ve işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilecek. Yurt dışında kurulan bölgelere 

Türkiye'de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarını belirlemeye de 

Bakanlar Kurulu yetkili olacak. 

 

 Hizmet ihracatının geliştirilmesi amacıyla bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, 

ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme ve depolama hizmetlerine gelir veya kurumlar 

vergisi istisnası sağlanacak. Bu hizmetlerde, fiziki olarak Türkiye'de verilmekle birlikte, 

yararlanıcısının yurt dışında yerleşik olması ve Türkiye'ye dönüşlerinin olmaması şartları 

aranacak. 

 

 

 

 

 

 

Yurtdışında serbest bölge kurulacak 

Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışında serbest bölge, dış ticaret merkezi, özel bölge ve 

lojistik merkezi kurulabilecek. 

Hizmet ihracatına destek 

Hizmet ihracatının geliştirilmesi amacıyla bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, 

ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme ve depolama hizmetlerine gelir veya 

kurumlar vergisi istisnası sağlanacak. Bu hizmetlerde, fiziki olarak Türkiye’de verilmekle 

birlikte, yararlanıcısının yurt dışında yerleşik olması ve Türkiye’ye dönüşlerinin olmaması 

şartları aranacak. 
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 Söz konusu istisna, bir işletmenin bu yöndeki faaliyetlerinin bütünüyle yurt dışına yönelik 

olması halinde yararlanılabilecek bir kazanç istisnası olduğundan, bu faaliyet kapsamında 

ruhsat alacak firmaların yalnızca yurt dışına yönelik olarak çalışması gerekecek. 

 Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde düzenleme yapma yetkisi, 

Ekonomi Bakanlığında olacak. 

 Tasarıyla Serbest Bölge Kanunu'nda yer alan "Faaliyet ruhsatı alanlardan, imalatçı kullanıcıların 

dışındaki kullanıcılar tarafından yurt dışından bölgeye getirilen ve bölgeden Türkiye'ye 

çıkarılan malların, gelir payı ödenen serbest bölgelerde kurucu ve işletici şirketlerin işletme 

sözleşmelerindeki gelir payı kayıplarının karşılanması amacıyla yönetmelikte düzenleme 

yapılır" hükmü, yürürlükten kaldırılacak. 

 Serbest bölgeler, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle 

geçici muafiyetten faydalandırılacak. 

 İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM 

nezdinde Türkiye Tanıtım Grubu oluşturulacak. Türkiye Tanıtım Grubunun gelirleri, ihracat 

işlemleri üzerinden FOB bedelin on binde üçüne kadar Ekonomi Bakanlığınca belirlenen 

oranda kesilen katkı paylarından oluşacak. Türkiye Tanıtım Grubunun oluşumu, görev ve 

faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek. 

 

 İhracatçı birlikleri nezdinde faaliyet gösteren tanıtım gruplarının tasfiyesi ile gelirleri ve diğer 

hak ve kıymetlerinin Türkiye Tanıtım Grubuna devrine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi 

Bakanlığınca saptanacak. 

 

 

 

 

 

 

Tanıtım gruplarına tek çatı 

Tasarıya önergeyle eklenen yeni bir madde ile 15 tanıtım grubu kaldırılırken tanıtım 

grupları tek çatı altında toplanacak. Yapılan düzenlemeye göre; ihracatın geliştirilmesi ve 

Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi için TİM bünyesinde Türkiye 

Tanıtım Grubu oluşturulacak. 
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7. SONUÇ 

Dünya ekonomisinde son 10–15 yıl içerisinde gerçekleşen değişimler işletmeleri stratejik 

politikalarını gözden geçirmeye zorlamıştır. Hızlı yenileme ve değişim trendine ayak uyduramayan 

işletmeler bugünkü rekabet ortamında var olamazlar. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerdeki büyük 

holdingler dünya ekonomisinde önemli paya sahip olması ile gelişmekte olan ülkelerdeki 

işletmelerin dünya pazarına çıkması ve önemli yere sahip olmasını zorlaştırıyorlar. 

Bu yüzden firmalar çeşitli maliyet, hammadde, yerleşim, işgücü ve sermaye avantajlarını 

kullanarak büyüme, piyasada rakiplerinin önüne geçme, daha iyi hizmet sunma, markalaşma ve 

benzeri amaçlarını hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Tüm bu amaçlara ulaşabilmek için sadece 

fayda sağlayabildiği ülkede üretmek yeterli olamamaktadır, hatta giderek daha az yeterli 

olmaktadır çünkü üretilmiş olan mallar ve hizmetleri piyasaya taşımak için mesafeler araya 

giriyor, yani lojistik masraflar oluşuyor. Dolayısıyla ülkeler iç işletmelere dünya pazarına 

çıkabilmek için bazı kolaylıklar ve avantajlar sunmaktadır. Bunlardan biri ise serbest bölgelerdir. 

Bu tür bölgeler hem iç işletmelere kolaylıklar sağlamakta, hem de yabancı teknoloji ve sermayeyi 

ülkeye çekmektedir. 

Serbest bölgeler genellikle deniz ve nehir limanlarında, havaalanlarında ve bu limanların 

yakınında veya benzer coğrafi avantajların bulunduğu yerlerde kurulmaktalar. Serbest bölgeler 

kurulurken, bu bölgelerin yeri, konumu ile serbest bölgenin çevresinin coğrafi konumunun yanı 

sıra kurulacak olan bölge tipinin de belirlenmesi önemlidir. Örneğin, transit bir bölge kurulacak 

ise, bölgenin coğrafi konumu çok önemlidir. Çünkü işletmeleri lojistik masraflarını düşürebilmek 

için bu bölge hem denize veya nehre, hem de diğer ulaşım kanallara yakın olmalıdır. Diğer bir 

örnek; emek yoğun üretimin yapılması planlanan ve bu tür işletmelerin faaliyet göstermesi 

beklenen bir serbest bölgenin işgücü bakımından yetersiz veya işgücünün pahalı olduğu bir 

yörede kurulması bölgenin başarıya ulaşabilmesi için engelleyici bir faktör olacaktır. 

Ticari ve ekonomik kaygılar ve çıkarlar için kurulan serbest bölgelerin toplumların sadece 

ekonomik açısından değil ayrıca sosyal ve kültürel değerlerini de etkilemektedir. Serbest 

bölgelerin işleyiş biçimi yasal düzenlemelerle sağlanmaktadır, fakat yasal düzenlemelerin yanında 

bölgenin yönetimi de önemli bir etkiye sahiptir. Bölgede bürokratik engeller az olması ile başarı 

arasında doğru bir orantı vardır. Genel olarak serbest bölgelerin oluşturulması yerli ve yabancı 

sermayenin, teknoloji ve yönetim sistemlerini katılımı göz önüne alınarak, uluslararası ekonomik 

ilişkilerin canlanmasını, ülkenin tamamının ve ayrı ayrı bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişimini 

sağladığını açıkça söyleyebiliriz. 
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Serbest bölgelerde yapılan üretim daha çok dış pazarlara yönelik (ihracata) olduğundan 

dolayı, serbest bölgelerin ihracat arttırıcı bir etkisi yaratmaktadır. İhracat ile ülkeye döviz girişi 

sağlanmaktadır ve serbest bölge kuracak ülkenin ihracatında büyük katkı yaratacaktır, ödemeler 

bilânçosuna da artı yönlü olumlu bir katkı oluşturacaktır. Fakat serbest bölgeler ihracatı nasıl 

artığı aynı anda ithalatının artışını de etkileyeceğini unutulmamalıdır. 

Serbest bölgelerin kurulmasının diğer bir önemli nedeni de istihdamdır. Bir ülkenin serbest 

bölge kurmakla istihdam problemini belki tam olarak kaldırma imkânsız olur, fakat istihdam 

sorununa giderici bir etkisi yarattığını kabul edilebilir. Bu konuda serbest bölge kuran ülkenin 

nüfus yapısı da çok önemlidir. Nüfusu çok olan ülkelerde kurulan serbest bölgeler daha çok 

işgücü istihdam ederek avantajlı duruma geçebilmektedir. 

Türkiye, ihracat için yatırım ve üretim arttırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini 

hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, yeni istihdam 

olanakları yaratmak ve dış finansman ve ticaret imkânlarından daha fazla faydalanabilmek için 

serbest bölgeleri politikasına yönelmiştir. 

Günümüzde Türkiye’de 19 serbest bölge faaliyette bulunmaktadır. Yer ve sınırları tespit edilen 

serbest bölgelerimiz, faaliyet konuları ve fonksiyonları bakımından karma bir yapıya sahiplerdir. 

Ancak hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, ihtisaslaşma yoluna gidilmektedirler. 

Örneğin: İstanbul AHL Serbest bölgesi tekstil ve konfeksiyon, elektronik ve optik alım-satım ve 

depolanması alanında faaliyet göstermektedir. İstanbul Deri Serbest bölgesi ise, deri ve deriye 

dayalı her türlü imalat, depolama ve alım-satım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Adana-

Yumurtalık Serbest bölgesi, ağır sanayi yatırımlarına yönelik olarak kurulmuştur. Serbest liman 

niteliğinde olan Trabzon Serbest Bölgesi, Bağımsız Devlet topluluğu üyesi ülkeler ile Avrupa 

ülkeleri arasında, transit mal taşımacılığında çok önemli rol almaktadır. 

Yatırım-üretim-ihracat çizgisi içerisinde gelişimi planlanan serbest bölgelerimiz temel kuruluş 

amacından sapmamalıdır ve serbest bölgesinde firmalarımızın ithalata değil daha çok ihracata 

ağırlık verilmelidirler. Bundan ziyade, hem yerli hem yabancı işletmeler ihracat amaçlı yatırımlar 

ve üretim faaliyetlerinde bulunmaya çekinmemelidirler. Serbest bölgelerin avantajı artık bir 

lojistik ve teknolojik merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, serbest bölgeler gümrük, 

ticaret ile üretimi tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Böylece, serbest bölgeler Türkiye’deki 

bütün ekonomi dallarını canlanma sürecini getirmekte ve en doğru araç olarak kullanıldığı 

takdirde Türkiye ekonomisine olumlu katkılarını sağlayabilmektedir. 

Serbest bölgelerin ülkemiz açısından önemi her geçen gün gittikçe artmaktadır. Özellikle 

dünya üzerindeki serbest bölge uygulamalarının başarıları, yeni ekonomik model ile ilişkisi 



 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI 

“Konya’nın Sosyo-Ekonomik Potansiyeli ve Serbest Bölge Analizi” 

 

Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü 

 
37 

olmasının yanında özellikle yabancı sermaye girişini, teknoloji transferi gibi girdiler açısından 

oldukça önemlidir. Ayrıca, son yılarda Orta-Doğu, Rusya ve Ukrayna gibi pazarlarının giderek 

önem kazanması, ülkemizde serbest bölge kurulmasını hızlandıran faktörlerden biridir. 

Sonuç olarak; Türkiye’nin sahip olan potansiyelini (coğrafi yerleşim ve dünyadaki yeri) dikkate 

alınarak ve iyi yönetildiği ve ulusal ekonomi ile bütünleşebildiği şartıyla, serbest bölgeler ülke 

ekonomilerine çok büyük katkılar sağlayabileceklerdir. 
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