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Böyle bir başlığın ardından, ser-
best bölge nedir, serbest bölge-
lerin tarihçesi, Türkiye de serbest 
bölge girişimleri, mevcut serbest 
bölgeler, bu bölgelerin avantajları, 
geliştirilmesi  gereken yönleri, 
yaşanan zorluklar ve bu bölgelerde 
her şeyin serbest olup olmadığı 
konularının üzerinde duracağız.

Rekabetin en üst seviyede olduğu 
bu dönemde her ülke dünya ticare-
tinden daha fazla pay alma çabası 
içerisindedir. Bunu yapabilmenin 
en iyi yollarından biri ise ticaretin 
vazgeçilmez ilkelerinden biri olan 
sadece satarken değil alırken 
kazanmaktır. Bunun dış ticarette-
ki karşılığı ise satın alırken ucuz 
finansman sağlamak, yabancı 
sermayenin ülkeye çekilmesi, ithal 
vergilerden olabildiğince   arındı-
rılmış  ucuz hammadde temini, 
depolama ve üretim maliyetlerini 
minimize etmek, kazanç üzerinden 
alınan vergilerden muaf olmak ve 
lojistik maliyetlerinin düşük  olma-
sıdır. Saydığımız tüm bu avantajla-
rın maksimum seviyede toplandığı 
yer ise zaman içerisinde birçok 
gelişmelerin yaşandığı serbest 
bölgelerdir.

Akın ÖZTAŞKIN 
ÜNSPED Ege Bölge Müdürü

SERBEST BÖLGELERDE HER ŞEY  
SERBEST MİDİR?
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Ülkeler yabancı sermaye yatırımlarına cazip ortamlar 
yaratmak, katma değeri yüksek üretimi ülke içerisinde 
yaparak ihracat birim kazancını artırmak, artan işçi 
arzına yeni istihdam alanları yaratmak, sahip olmadığı 
yeni teknoloji ve bilgininin ülkeye girişini sağlayarak kal-
kınmayı hızlandırmak için kendi siyasi sınırları içinde ve 
kendi denetiminde ancak sanal olarak gümrük sınırları 
dışında serbest bölgeler kurmakta bu bölgelere, vergi, 
harç, kambiyo, gümrük vergisi gibi istisnalar getirerek 
avantajlı ve dış dünya ile rekabet edilebilir hale getir-
mektedir. Serbest bölgeler, özellikle gelişmekte olan 
ülkeler bakımından yabancı yatırımcı çekmek için en 
uygun iklimi yaratmaktadır.

Bugün dünyada   yaklaşık olarak 1200 adet serbest 
bölge bulunmaktadır. Bunlardan 400’ü serbest tica-
ret, 400’ü teknopark, 300’den fazlası ihracat işlem ve 
üretim bölgesi, 100’ü özel amaçlı (ekoloji-ekonomik, 
off-shore, turistik v.b.g.) bölgelerdir. Serbest Bölgeler 
her ülkede o ülkenin iktisadi, ticari ve politik durumuna 
göre belirlenmiş bir işleyiş içerisinde kurulup işletilmek-
tedir.

Nereye “Serbest Bölge” denilir ?
Bir devletin sınır ve idare alanları içinde bulunmakla 
birlikte, dış ticaret ve ithalat vergileri ile ticaret politi-
kası önlemlerinin uygulanması bakımından  gümrük 
alanı dışında kabul edilen ve fiziki olarak ülkenin diğer 
kısımlarından ayrılan, serbest dolaşımdaki eşyanın, bir 
serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eş-
yanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.

Dünya Gümrük Örgütü, bölgeye konulan malları, itha-
lat vergileri ve harçlar bakımından gümrük bölgesinin 
dışında olarak tanımlamakta, Birleşmiş Milletler Ticaret 
Kalkınma konferansı ise serbest bölgeleri uluslararası 
deniz ya da havalimanı yakınında kurulmuş, milli güm-
rük sınırlardan özel nedenlerle sınırları ayrılmış, malla-
rın gümrük işlemlerine konu olmaksızın konulabildiği 
ve depolanabildiği yerler olarak tanımlamaktadır.

Tüm tanımlarda en belirgin ortak yön; konulan malların 
herhangi bir vergiye tabi tutulmadığı, kuruldukları  ülke-
nin siyasi sınırları içinde bulunmakla birlikte, gümrük ve 
dış ticaret uygulamaları açısından başka bir ülke olarak 
kabul edilen yerlere serbest bölge denilmesidir.

Daha basit anlatımıyla, birkaç istisna dışında Türki-
ye’den serbest bölgeye gönderilen mallar yurtdışına 
ihraç edilmiş gibi işlem görmekte,  serbest bölgeden 
Türkiye‘ye gönderilen mallar ise Türkiye’ye ithal edilen 
eşya kabul edilerek, bunlara ilişkin ithalat vergileri tahsil 
edilmekte veya teminata bağlanmaktadır.

Serbest Bölgelerin tarihçesi
Dünya da ilk serbest bölgeler büyük üretim ve ticaret 
merkezlerinin bulunduğu alanlara yakın veya onları 
içine alacak şekilde kurulmuştur. Serbest bölgelerin ilk 

ortaya çıktığı ülkelerin başında İtalya ve Fransa gel-
mektedir. Bu ülkelerin ardından Almanya‘da Hamburg 
Serbest Bölgesi kurulmuştur. Serbest Bölgelerde asıl 
yükseliş ise ikinci Dünya savaşından sonra küresel 
ekonomide meydana gelen daralmaların önüne geç-
mek için harcanan çabalara sağlanmıştır. Bu çabaların 
sonucu ortaya çıkan Hong Kong, Singapur, İrlanda, 
Güney Kore, Panama serbest bölgeleri tüm dünyada 
serbest bölgelere rol model olmuştur. Gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınmasında, ihracat ve istihdamın artırıl-
masında serbest bölgelerin önemli katkısının olduğu 
fikrinin yavaş yavaş benimsemesinden sonra, dünyada 
serbest bölge sayısı hızla artmaya başlamıştır.

Türkiye’de Serbest Bölgeler
Türkiye’de ilk serbest bölge kanunu 22 Haziran 1927 yı-
lında TBMM’de kabul edilmiş olup, adı “Serbest Mıntıka 
Hakkında Kanun”dur. Bu Kanuna göre 27 Kasım 1927 
tarihinde Ford Motor Company Incorporated ile İstan-
bul gümrük sınırları içinde Tophane’de kamyon, otomo-
bil, traktör, uçak donanım ve kısımlarını montaj yoluyla 
imal etmek üzere serbest bölge kurulması konusunda 
bir anlaşma imzalanmış ve anlaşmadan sonra anılan 
şirket kurduğu fabrikada kısa bir süre üretim yapmıştır. 
Ancak bu girişimden beklenen sonuç elde edilememiş-
tir. 

1946 yılında ikinci bir hamle yapılmış Gümrük Kanu-
nu’na eklenen bir madde ile, “Türkiye’den transit olarak 
geçen şark halıları ve kilimleri ile her çeşit hayvan 
postları Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nın izni ile depola-
nır” şeklinde bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanuna dayana-
rak Denizcilik İşletmesi bu cins eşyaları depolamak ve 
buradan ihraç etmek amacıyla Eminönü’nde bir antre-
po açmıştır. Ancak piyasa şartlarının olumsuzluğu bu 
denemeyi de başarısız kılmıştır.
21 Aralık 1953 tarihinde yeni bir Serbest Bölge Kanu-
nu kabul edilmiş ve bunun uygulama hükümlerinin 
yer aldığı “Serbest Bölge Nizamnamesi” adlı tüzük 3 
Ağustos 1956 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna 
dayanarak İskenderun’da TCDD tarafından bir serbest 
bölge kurulmuş ve işletmeye açılmıştır. Ancak idari ör-
gütlenmenin ve yerleşim koşullarının uygun olmaması 
ve bölgenin tanıtımının iyi yapılamaması nedeniyle bu 
girimden de olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Serbest pazar ekonomisi ve  geçisin adımlarının atıldığı 
1980’li  yıllarda 1984 yılı icra planına  “serbest Bölge-
ler tesis edilecektir” ifadesinin eklenmesi ile “Serbest 
Bölgeler Yüksek Kurulu” oluşturulmuş, 1984 yılının 
Ağustos ayında da “Serbest Bölgeler Başkanlığı” kurul-
muştur. Bu süreçten sonra serbest bölge çalışmaları 
hız kazanmıştır.15 Haziran 1985 tarihinde 3218 sayılı 
“Serbest Bölgeler Kanunu”nun yürürlüğe girmesi ile 
Türkiye de birden fazla yerde serbest bölgecilik girişim-
lerinde bulunulmuştur. İlk olarak 1987 yılında kurulan 
“Mersin Serbest Bölgesi” ve “Antalya Serbest Bölgesi” 
ile bu alanda hizmet verilmeye başlamıştır. 
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Ülkemizde 2020 yılı itibarı ile Akdeniz 
kıyısında, Mersin, Antalya ve Ada-
na-Yumurtalık Serbest Bölgeleri, Ege 
Bölgesinde Ege (İzmir), Denizli ve 
İzmir Serbest Bölgeleri, Marmara Böl-
gesinde, İstanbul Atatürk Havalimanı, 
İstanbul Endüstri ve Ticaret, İstanbul 
Trakya, Avrupa, Kocaeli, Tübitak-Mam 
Teknoloji ve Bursa Serbest Bölgeleri, 
Karadeniz kıyısında, Trabzon, Rize ve 
Samsun Serbest Bölgeleri, Güney-
doğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep 
Serbest Bölgesi, İç Anadolu Bölge-
sinde, Kayseri Serbest Bölgesi olmak 
üzere toplamda 19 Serbest bölge 
mevcut bulunmaktadır.

Türkiye’de Serbest Bölgelerde faaliyet 
gösteren firma sayısı

YERLİ YABANCI TOPLAM

2018 1381 528 1909

2019 1360 509 1869

Serbest Bölgeler de faaliyet gösteren firmaların ruhsat konularına göre dağılımı

2019 2020
DEĞİŞİM

YERLİ      YABANCI     TOPLAM YERLİ      YABANCI     TOPLAM

ÜRETİM   686             299              985    691            298              989 0%

ALIM/SATIM   774             296            1.070    792            282            1.044 -2%

DİĞER   530             139              669    525             134              659 -1%

TOPLAM  1.990           734            2.724  2.724            714            2.692 -1%

Aşağıda harita üzerinde Türkiye’deki serbest bölgelerin dağılımına 
ve bu bölgelerle ilgili bazı istatistiklere yer verilmiştir.

2019-2020 İlk 3 Aylık İşlem Hacimleri

GÜMRÜK İHRACAT ($) İTHALAT ($)

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2020
2019

485.782.569
1.933.286.076

308.849.588
1.153.491.477

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2020
2019

  
244.737.810

1.013.876.528

 
193.508.404
731.530.064

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2020
2019

217.064.862
682.684.110

156.361.273
546.728.393

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2020
2019

182.803.858
757.872.845

  
200.416.464
734.769.860

A.H.L. Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2020
2019

133.616.293
84.406.373

232.708.678
235.981.573

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2020
2019

115.346.997
507.302.635

121.388.950
345.091.738

Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2020
2019

94.798.503
266.485.492

185.747.465
502.558.589

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2020
2019

84.447.097
360.207.584

65.471.499
258.956.176

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2020
2019

57.745.613
302.467.432

54.574.823
237.973.046

•TUİK verileri 2019 12 ay, 2020 ilk 3 ay olarak baz alınmıştır. 
(Değer: Bin ABD $)
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Serbest Bölgelerin Ticaret Hacimleri

BÖLGELER OCAK - ŞUBAT - MART
2019

OCAK - ŞUBAT - MART
2020 %

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 791.940.959 794.632.157 0,34%

Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 447.468.713 438.246.214 -2,06%

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 372.201.964 383.220.322 2,96%

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 284.069.428 373.426.135 31,46%

A.H.L. Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 119.929.762 556.736.387 364,22%

Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 195.448.616 280.545.968 43,54%

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 202.923.779 236.735.947 16,66%

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 135.974.398 149.918.596 10,26%

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 122.591.034 112.320.436 -8,38%

Serbest Bölgeler İstihdam Verileri

BÖLGELER 2018 2019

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi 1.300 1.132

Antalya Serbest Bölgesi 4.526 5.091

Avrupa Serbest Bölgesi 4.228 4.600

Bursa Serbest Bölgesi 9.937 9.807

Ege Serbest Bölgesi 18.707 20.407

A.H.L. Serbest Bölgesi 1.135 1.347

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi 6.353 5.359

Trakya Serbest Bölgesi 2.397 2.994

Kayseri Serbest Bölgesi 4.596 4.766

Mersin Serbest Bölgesi 10.376 11.001

Tübitak MAM Serbest Bölgesi 1.469 1.608

İzmir Serbest Bölgesi 3.498 3.844

Diğer 2.074 6.960

TOPLAM 70.596 78.916

 TUİK ihracat ve ithalat verilerinin toplamı baz alınmıştır. (Değer: Bin ABD $)

Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Olumlu Etkileri

İhracata olumlu etki
Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan firmalar, ihtiyaç 
duydukları hammaddeyi yurt dışından temin ettikleri gibi, faa-
liyette bulundukları ülkenin yerli üreticilerden de temin edebil-
mektedir. Serbest bölgelerin ihracata ve ihracatçıya  doğrudan 
ve dolaylı olmak üzere iki  olumlu katkısı vardır.  İster bölge 
içinde tüketilen sarf malzemesi olsun, ister serbest bölge işlem 
formu ile gönderilen eşya olsun  istese de ihracat beyannamesi 
ile gönderilen eşya olsun serbest bölgelere Türkiye’den gön-
derilen her eşya gönderici açısından ihracat hükmünde değer-
lendirilmektedir. Öte yandan, yurt içinden sağlanan bir kısım  
hammaddenin  bölge içinde işlenerek yurt dışı edilmesi de yerli 
üreticinin satışlarının yükselmesini sağlamaktadır.  

Serbest Bölgelerin ihracata ve 
ihracatçıya olan bu katkısına doğ-
rudan katkı demek mümkündür. 
Dünya pazarında birçok ülke ile 
temas etme imkanı olmayan yada 
yurt dışına açılamayan yerli üreti-
cilerin katma değeri yüksek ürün-
leri serbest bölgelerde faaliyette 
bulunan firmalara satma imkanı 
bulması, yerli üreticinin istihdam 
ve kazancının artırmakta yurt dışı-
na doğrudan satamadığı ürünlerini 
serbest bölge firmaları üzerinden 
satma imkanı bularak, dolaylı 
olarak ihracat yapmış olmakta-
dır. Serbest bölgelerin sağlamış 
olduğu bu katkı da ihracata dolaylı 
katkı olarak düşünülmelidir.

İstihdama olumlu etki
Serbest bölgelerdeki yatırımcılar 
işçi taleplerinin büyük bir kısmını 
faaliyette bulundukları ülkeden 
karşılamaktadır. 2019  yılı itibarı 
ile ülkemizde 78916 kişi serbest 
bölgelerde istihdam edilmektedir. 
Bunun yanı sıra serbest bölgeye 
mal ve hizmet sağlayan firmala-
rın bu operasyonları için serbest 
bölge dışında istihdam ettikleri 
personellerini de bu rakamlara 
ilave etmek gerekecektir. Serbest 
Bölgelere yatırımın cazip hale geti-
rilip, iktisadi faaliyetlerin arttırılma-
sının istihdama katkı sağlayacağı 
kesindir.
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Küresel sermaye girişi üzerindeki olumlu etki
Küresel sermayenin ülkemize yatırım yapabilmesi 
için bir çok pozitif şartın bir araya gelmesi gerek-
mektedir. Yabancı yatırımcı, yüksek kar, az risk, 
siyasi ve ekonomik istikrar gibi şartların bir araya 
gelmesini bekler. Bu genel beklentilerle birlikte, 
vergisiz hammadde temini, gümrük formaliteleri-
nin daha az olması, vergiden arındırılmış kazanç, 
serbest bölgeleri yatırımcı için cazip hale getir-
mektedir. Sayılan bu genel avantajların ve serbest 
bölgelere özgü özel yatırım avantajlarının sürdüre-
bilir olması, yabancı yatırımcıyı serbest bölgelere 
dolayısı ile ülkemize çekecektir. Ülkemize gelen 
yabancı yatırımcıya sağlanacak güven ortamı diğer 
küresel yatırımcıların ülkemize gelmesine ve gelir-
ken de yeni teknolojileri transfer etmelerine olanak 
sağlayacaktır.

Girdi sağlamaktaki olumlu etki 
Dünya piyasalarından hammadde temin etmenin 
kendine has zorlukları mevcuttur. Özellikle arza 
göre değişiklik gösteren hammadde fiyatları, yine 
hammadde arzının dönemsel olarak dalgalanma 
göstermesi gibi sebeplerle istenilen miktar ve 
fiyatlarda girdi sağlanamamaktadır. İhtiyaç duyulan 
bu girdilerin serbest bölgelerde sınırsız kalabiliyor 
olması ve ülke içindeki sanayicinin yakın lokasyon-
da bulunan bu hammaddeye hızlı ulaşabilmesi, 
sanayicilerimizin rekabet şansını arttırmakta ve 
zaman kaybının  önüne geçmektedir.

Her şey serbest mi ?
Serbest Bölgelerin yatırımcıya, istihdama, yabancı 
sermaye girişine dolayısıyla ülke ekonomisine 
yaptığı bu kadar olumlu katkının ardından, makale 
başlığımızı oluşturan “her şey serbest mi” şeklinde 
ifade ettiğimiz sorumuz  ile birlikte akla “serbest 
bölgecilik faaliyetlerinde geliştirilmesi gereken yön-
ler var mıdır”, “serbest bölgeyi kullanan firmaların 
serbest bölgelerdeki faaliyetleri sırasında karşılaş-
tıkları  sorunlar nelerdir” gibi sorular da gelmektedir. 
Bu çerçevede, serbest bölgelerde üretim faaliyetin-
de bulunan firmalar için en önemli vergi avantajla-
rından biri olan ve “%85 - %15 kuralı” olarak bilinen 
uygulamanın aksayan yönleri üzerinde durmanın 
faydalı olacağını düşünüyoruz.

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin (FOB bedeli-
nin) % 85’ini yurtdışına ihraç eden “imalatçı firma-
ların istihdam ettikleri personel adına tahakkuk 
etmesi gereken gelir vergisinden anılan firmalar 
muaf kılınmıştır.  Bu gelir vergisi muafiyeti serbest 
bölgelerde yer alan firmalar açısından özellikle son 
dönemde çok önemli hale gelmiştir. Bununla birlik-
te, “serbest bölgelerde üretilen ürünlerin  % 85’inin 
FOB olarak yurtdışına ihraç edilmesi”, belirli ko-

şullara bağlanmış, ihracat olarak dikkate alınacak 
serbest bölgeden yapılacak çıkış işlem çeşitliliği 
sınırlandırılmıştır.  

Serbest Bölgeler Kanununun Geçici Madde 3’ünde 
yer alan “…b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB 
bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden 
mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri 
ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulan-
dıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek 
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden 
vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.” hükmü-
nün uygulanması Hazine ve Maliye Bakanlığının 
yayımlamış olduğu  “3218 Sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)” başlıklı tebliğ 
kapsamında yerine getirilmektedir.

Anılan Tebliğe göre;

* Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükel-

leflerin üretime ilişkin istihdam ettikleri tüm per-
sonele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna 
edilebilecektir. 

* İstisna uygulaması bakımından üretilen ürünlerin 
toplam FOB bedelinin tespiti gereklidir. 

* Serbest bölge içinde üretim yapan mükelleflerin 
istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere 
gelir vergisi istisnası uygulamasında, mükelleflerin 
bölgede ürettikleri ürünlerin toplam FOB bedelinin 
en az %85’ni yurt dışına ihraç etmeleri, yıllık satış 
tutarının bu oranın altında olmaması gerekmekte-
dir.

Örnek vermek gerekirse, serbest bölgede  üretim 
faaliyetinde bulunan (X) A.Ş. ürettiği ürünleri yurt 
dışına ihraç etmekte ve 100 işçi çalıştırmaktadır. 
İşçilerle ilgili olarak Ocak-Aralık 2019 döneminde 
aylar itibarıyla ücretler üzerinden hesaplanan gelir 
vergisi, tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmiştir. 
Mükellefin bölgede ürettiği ürünün toplam FOB 
bedeli 1.000.000 TL’dir. Üretilen  emtianın 900.000 
TL’lik kısmının yurt dışına ihraç edildiği tespit edilir-
se, mükellef (X) A.Ş. ürettiği ürün toplam bedelinin, 
%90’ını (900.000 TL/1.000.000 TL) yurt dışına 
ihraç ettiğinden istihdam ettiği personel ücretleri 
üzerinden hesaplanan ve yıl içinde aylar itibarıyla 
tecil edilen gelir vergisi terkin edilebilecektir.

Aynı Tebliğ serbest bölgede üretim faaliyetinde bu-
lunan üretici firmaların ürünlerini, aynı veya başka 
bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatçı-
lara, yurt dışına satılması kaydıyla teslim etmeleri 
halinde, sattıkları ürünün ihracatçıya teslim tarihini 
takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç 
edilmesi durumunda, bunun yurt dışına satış olarak 
değerlendirmektedir.
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Öte yandan, serbest bölge içinde yada başka serbest 
bölgeler yapılan  “ihraç kayıtlı” teslimlerin üç ay içinde 
ihracatının yapılması kaydıyla ihracat olarak sayılma-
sına,  Türkiye’de yerleşik firmaların yine Türkiye içinde 
“ihraç kaydıyla” yaptığı  satışların aynı şartlar ile ihra-
cat olarak dikkate alınmasına karşın, serbest bölgede 
yerleşik firmaların Türkiye’ye “ihraç kaydıyla” yaptığı 
satışların ihracat olarak sayılmaması ,  biri  bölge 
içinde, diğeri bölge dışında ancak her ikisi  de ülkenin 
siyasi sınırları  dahilinde bulunan iki ayrı firmaya iki 
farklı uygulama yapılmasına sebep olmaktadır.

Bunu gidermeye yönelik olarak, anılan Tebliğ’de bir 
değişiklik yapılarak, serbest bölgelerden “ihraç kaydıy-
la” yurtiçine satılan girdilerin kullanıldığı nihai ürünlerin 
Türkiye’den 3 ay içinde ihraç edilmesi ya da ihraç 
kaydıyla serbest bölgeye gönderilmesi halinde, anılan 
satışların da ihracat sayılacağı hükme bağlanmalıdır. 
Yapılan bu satış da % 85’in hesabına katılmalıdır.

Bir diğer husus da, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 
serbest bölgede imalat yapan firmaların Türkiye’ye 
yaptıkları hammadde, ara mal veya mamul teslimle-
rinin yine aynı şart kapsamında hesaplamalara dahil 
edilmemesidir. 

Türkiye’nin içerisinde faaliyet gösteren ve Dahilde 
İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi olan bir firmanın ser-

best bölgelere gerçekleştirdiği satışlar  ihracata konu 
olabilmektedir. Serbest bölgelere gönderilen eşyanın, 
belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisin-
de serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının ya-
pıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/
izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının 
yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin 
yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan 
tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya 
veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest 
bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan 
firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin 
yapıldığının, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı 
eşya satış mağazalarına satışının yapıldığının veya 
serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına 
kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, 
belge/izin ihracat taahhüdüne sayılmakta dolayısıyla 
ihracat olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’de yerleşik bulunan ve DİİB sahibi olan bir 
firma, serbest bölgede faaliyet gösteren bir firmanın 
ürettiği hammadde, ara mal veya ürünleri, DİİB’ in 
ithalat satır kodunda kayıtlı olması sebebiyle rahat-
lıkla satın alıp, işlenmiş ürün haline getirdikten sonra 
yurtdışına satmakta ve bu işlem Dahilde İşleme Rejim 
Kararına göre tartışmasız ihracat olarak değerlendiri-
lip, ihracat taahhüdünün kapatılmasında bu bedeller 
hesaba alınmaktadır.
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Ülke içinde bulunan DİİB sahibi firmalar serbest böl-
gelerden DİİB kapsamında hem ithalat yapabilmekte 
hem de ihracat yapabilmekte  iken, bu durumun bir 
tarafı olan serbest bölgede yerleşik firma açısından 
durum anılan Tebliğ gereğince farklı değerlendirilmekte  
Türkiye’ye DİİB kapsamında sattığı ürün işlenmiş ürün 
halinde sonrasında ihracat olarak satışı gerçekleşme-
sine rağmen, bölge içinde yerleşik firmanın Türkiye’ye 
yaptığı  bu teslim maalesef sırf Türkiye’ye yapılan satış 
olduğundan hesaplamalarda ihracat olarak sayılma-
maktadır.

Oysa Türkiye’ye DİİB kapsamında gönderdiği ürünler 
işlenmiş ürün haline getirilerek ihraç edilmekte, dolayı-
sıyla bölge firması açısından da Türkiye’den fiili ihracat  
yapılmış hale gelmektedir. Fiili durum bu olmasına rağ-
men maalesef bu tür satışlar, serbest bölgede yerleşik 
firmalar açısından ürettikleri ürünleri Türkiye’ye gönder-
meleri sebebiyle %85 şartı olarak kısaltabileceğimiz uy-
gulama açısından ihracat olarak sayılmamakta bu tür 
eşya bedelleri hesaplamalarda dikkate alınmamaktadır. 

Bu yönde yapılacak düzenlemelerin,  serbest bölgede 
üretim yapan firmaların üretimlerinin artmasına,  des-
teklerden yararlanma kriterlerini daha rahat yerine 
getirmelerine, Türkiye’de özellikle otomotiv, sivil ha-
vacılık sektöründe faaliyet gösteren ve katma değeri 
yüksek olan firmaların, üretim tesislerinin  çok yakında  
bulunan tedarikçilerinden yapacakları alımlar sebebiy-
le ulaşım, nakliye ve sigorta gibi maliyet kalemlerini 
azaltmalarına, hızlı tedarik süreci nedeniyle uluslara-
rası alanda rekabet güçlerini arttırmalarına, neticede 
yapılacak değişikliğin orta vadede istihdam ve ihracat 
istatistiklerinde yukarı yönlü artışa sebep olacağı düşü-
nülmektedir.

Yazımızın büyük bir kısmında yabancı yatırımcının öne-
mi ve ülke ekonomisine katkıları üzerinde durduk. Pekiyi 
yabancı yatırımcı ülkemizdeki herhangi bir serbest 
bölgeye bu yatırımı yaptıktan sonra yatırımın devamı 
ve uzun soluklu olması için biz ülke olarak üzerimize 
düşeni yapıyor muyuz ? Aşağıda sıralayacağım bazı 
operasyon süreçlerinde yaşanan aksaklıklar bu soru-
nun yanıtına karşılık geliyor.

* Teknolojinin bu kadar ilerlediği, yapay zekanın konu-
şulduğu günümüzde, serbest bölgeye yurt dışından 
girişte ve bölgeden Türkiye ye çıkışlarda Serbest Bölge-
ler Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesine göre 
tahsil edilmesi gereken fon tutarının elektronik olarak 
tahsil edilmesi mümkün iken, mevcut düzenleme gereği 
fon tahsilatları bölge içindeki anlaşmalı bankalara 
manuel olarak yatırılmakta, makbuz orijinal çıktısı ilgili 
serbest bölge işlem formuna eklenerek serbest bölge 
işlem formu onay işlemleri başlamaktadır. Manuel fon 
tahsilatlarında bankalarda yaşanılan gecikmeler nedeni 
ile ve işlemler zaman, zaman bir sonraki, güne kalmak-
tadır. Bu gecikmeler yüklenmiş araçların bir gün daha 
bölge içinde beklemesine ve boş bekleme maliyetinin 

oluşmasına, ihracatçının yoğun emek ve para harcaya-
rak ürettiği malı zamanında müşterisine teslim ede-
memesine neden olmaktadır. Serbest Bölgeler, Yurtdışı 
Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce yapılacak bir 
düzenleme ile söz konusu fonun  elektronik ortamda 
tahsilatı ile sorun çözüme kavuşturulmuş olacaktır.

* Serbest bölge uygulamalarında ortaya çıkan bir başka 
aksaklık da “Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama 
Programı” ile ilgilidir. 2013  yılından itibaren Serbest 
Bölge İşlemleri, kısa adı “SBBUP” olan “Serbest Bölgeler 
Bilgisayar Uygulama Programı” ile elektronik olarak 
yürütülmeye başlamış, kullanıcılar sahip oldukları yetki 
ve elektronik imza ile işlemlerini ikmal ettirmişlerdir. Bu 
program üzerinden gün içerisinde en geç işlem yapılma 
saati 17:00 olarak belirlenmiştir. Saat 17:00 dan sonra 
herhangi bir işleminiz için Serbest Bölge İşlem formu 
düzenlemek istenmesi halinde ise, sistem kurgusu 
gereği form tarihini bir sonraki güne atmakta; dolayı-
sıyla serbest bölge işlem formu onaylanmamaktadır. 
Bu durumda tasarlanmış olunan zamanda herhangi 
bir ithalat veya ihracat işlemi gerçekleştirilememekte-
dir. SBBUP’un 24 saat esasına göre çalışacak şekilde 
kurgulanması ve Serbest Bölge Müdürlüklerinin de aynı 
gümrük idarelerinde olduğu gibi fazla mesai uygulama-
sına geçmesi ya da  geçici depolama ve antrepo işletici 
kuruluşlarının, tarım kontrol birimlerinin, zirai karantina 
birimlerinin yaptığı gibi vardiyalı çalışma /nöbet siste-
mine geçmesi halinde, sorun kökünden çözülecektir. 

* Serbest bölgelere ilişkin ortaya çıkan aksaklıklarda 
son değineceğimiz konu, uzun yıllardır bölgelerde 
faaliyet gösteren firmaların kanayan yarasını oluşturan  
“bölgeye  giren ve çıkan tüm eşyaların tartılması ve bu 
tartı sonucuna göre eşyanın işlemlerinin sonuçlandırıl-
ması” uygulamasıdır.

İş makinesi gibi büyük hacimli birkaç istisna eşya dışın-
da bölgeye giren veya çıkan herhangi bir eşyanın satışa 
ve vergilendirmeye esas birimi kilogram değil ise neden 
neden bu yükün kantara girme zorunluğu vardır? Ayrıca 
firmalar neden araç başına 4-5 USD kantar parası öde-
mek zorunda kalmaktadır? Normal yollardan Türkiye’ye 
ithal edilen eşyanın bile önemli bir kısmı tartılmadan sa-
hibine teslim edilirken, yurt dışı addedilen bu bölgelere 
giren eşya neden tartılır? Serbest bölgede üretim yapan 
ve ürettiği eşyayı yurt dışına ihracat eden firmalar fatu-
raları kesmeden tüm eşyalarını tartma olanağına sahip 
değillerdir. Özelikle bazı firmalar standart ürünler yerine 
siparişe göre belirlenen ölçülerde ve teknik özelliklerde 
eşyalar üretebilmektedir. Sipariş almanın, üretmenin ve 
bu siparişi yetiştirmenin zorluklarının yanında “bölgeye 
giriş kilogramının” hatalı olması ihracatın önünde bir 
engel olmamalı  ve ihracat salt  bu nedenle aksatılma-
malıdır. 

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, başlıktaki soru-
muza maalesef “serbest bölgelerde her şey serbest 
değil” cevabını vermek zorunda kalıyoruz.


