SERBEST BÖLGELER KANUNU
Kanun No: 3218
Kabul Tarihi: 06.06.1985
Yayı
m Tarihi: 15.06.1985 Tarih ve 18785 Sayı
lıResmi Gazete

Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatı
rı
m ve üretimi artı
rmak,
yabancısermaye ve teknoloji girişini hı
zlandı
rmak, ekonominin girdi ihtiyacı
nıucuz ve
düzenli şekilde temin etmek, dı
şfinansman ve ticaret imkanları
ndan daha fazla
yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması
, yer ve sı
nı
rları
nı
n tayini, yönetimi,
faaliyet konuları
nı
n belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki yapıve tesislerin teşkili ile
ilgili hususlarıkapsar.
Yetki
Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sı
nı
rları
nıbelirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşları
nca, yerli veya yabancıgerçek
veya tüzel kişilerce kurulması
na, işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilir.
Tanı
mlar
Madde 3- Bu Kanun uygulaması
nda;
a) İ
şletici: Serbest bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşunu, yerli ve yabancı
gerçek veya tüzel kişileri,
b) Kullanı
cı
: Faaliyet ruhsatıalan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek
veya tüzel kişiyi,
c) Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıtarafı
ndan konvertibl sayı
lan
paralar veya ödemeyi sağlayan her nevi hesap ve belgeleri,
ifade eder.

Faaliyet Konuları
Madde 4- Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu'nca uygun görülecek
her türlü sı
nai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapı
labilir.
Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları
na
kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

İ
Kİ
NCİBÖLÜM
SERBEST BÖLGENİ
N DÜZENLENMESİ
Bölgenin Düzenlenme Esasları
Madde 5- (Değişik: Kanun No 4059; 20.12.1994 tarih ve 22147 sayı
lıResmi
Gazete)
Serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesisler
Kamulaştı
rma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilir.
Yerli veya yabancıgerçek veya tüzel kişiler Dı
şTicaret Müsteşarlı
ğı
'ndan
ruhsat almak kaydı
yla serbest bölgede faaliyette bulunabilirler.
Serbest bölgede arazinin kullanı
mı
, yapıve tesislerin projelendirilmesi,
kurulmasıve kullanı
lması
yla ilgili diğer bütün izinler ve ruhsatlar bölge müdürlüğünce
verilir ve denetlenir.
Serbest bölgelerin asayişhizmetleri polis tarafı
ndan yerine getirilir.
Muafiyet ve Teşvikler
Madde 6- (Değişik: Kanun No: 5084; 06.02.2004 tarih ve 25365 sayı
lıResmi
Gazete)
Serbest bölgeler gümrük bölgesi dı
şı
nda sayı
lı
r.
Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri
uygulanmaz.
Kullanı
cı
ları
n tutmak zorunda olduklarıdefterler ile düzenleyecekleri belgelere
ilişkin olarak, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayı
lıVergi Usul Kanununun hükümlerine
bağı
mlıolmaksı
zı
n düzenleme yapmaya Maliye Bakanlı
ğıyetkilidir.
İ
şleticiler ve kullanı
cı
lar yatı
rı
m ve üretim safhaları
nda Bakanlar Kurulu'nca
belirlenecek vergi dı
şıteşviklerden yararlandı
rı
labilir.
Serbest Bölgelerin Gelir ve Harcamaları

Madde 7-(Değişik; Kanun No: 4684; 03.07.2001 tarih ve 24451 sayı
lıResmi
Gazete)
Serbest bölgelerden elde edilen gelirlerden;
a) Faaliyet ruhsatıve izin belgesi karşı
lı
ğıtahsil edilecek ücretler,
b) Yurtdı
şı
ndan bölgeye getirilen mallar ile bölgeden Türkiye'ye çı
karı
lan
malları
n CIF değeri üzerinden peşin olmak üzere binde 5 oranı
nda ödenecek
ücretler,
c) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzel kişilerle yapı
lacak sözleşmeler
uyarı
nca tahsil edilecek tutarlar,
d) Bölge faaliyetlerinden sağlanan diğer gelirler,
İ
lgili idare tarafı
ndan sözleşmeler gereği tüzel kişilere yapı
lan gelir payı
aktarmalarıdüşüldükten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınezdinde
açı
lacak bir özel hesaba yatı
rı
lı
r. Bu hesapta toplanan tutarlardan ret ve iadeler
düşüldükten sonra kalan tutar, Dı
şTicaret Müsteşarlı
ğımerkez ödemelerini yapan
merkez saymanlı
ğıhesabı
na yatı
rı
lı
r. Merkez saymanlı
k hesabı
na yatı
rı
lan meblağ
bütçeye gelir kaydedilir.(Değişik; Kanun No: 5217; 23.07.2004 tarih ve 25531 sayı
lı
Resmi Gazete)
Serbest bölgelerde yatı
rı
m ve tesis safhası
nda kullanı
lan mallar, tevsi ve
kapasite artı
rmak amacı
yla getirilen mallar, kullanı
cı
nı
n kendisine ait olmayan bakı
m
ve onarı
m maksadı
yla getirilen mallar, bölgelere geçici olarak getirilen araç, gereç ve
ekipmanlar, fason üretim amacı
yla getirilen mallar birinci fı
kranı
n (b) bendi hükmü
uyarı
nca bir ücrete tabi tutulmaz. Ancak, bakı
m ve onarı
m ile fason üretimde
yaratı
lan katma değer üzerinden bu ücret alı
nı
r.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınezdinde oluşturulan özel hesabı
n işleyişine
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüşü üzerine Dı
şTicaret
Müsteşarlı
ğı
nca çı
karı
lacak yönetmelikle belirlenir. Gelirlerin zamanı
nda
yatı
rı
lmamasıhalinde 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun
Hükümleri uygulanı
r. (Değişik; Kanun No: 5217; 23.07.2004 tarih ve 25531 sayı
lı
Resmi Gazete)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAL VE Hİ
ZMETLER

Bölgedeki Mallar

Madde 8- Serbest Bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arası
nda yapı
lacak ticaret,
dı
şticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arası
nda
dı
şticaret rejimi uygulanmaz.
Bedeli 500 ABD doları
nı
n altı
nda olan Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı
olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.
Kambiyo ve Hizmetler
Madde 9- Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle
yapı
lı
r. Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk Lirasıolarak yapı
lması
na da karar verebilir.
Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici tarafı
ndan yapı
lı
r veya kamu
kurum ve kuruluşları
na, gerçek veya tüzel kişilere yaptı
rı
lı
r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİ
K, KALDIRILAN VE UYGULANMAYAN
HÜKÜMLER, YÖNETMELİ
K

Çalı
şma ve Sosyal Güvenlik Esasları
Madde 10- Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek iş yerlerinde yabancı
uyruklu yönetici ve vası
flıpersonel çalı
ştı
rı
labilir. Buna ait esaslar yönetmelikte
belirlenir.
Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatıhükümleri
uygulanı
r.
Kaldı
rı
lan Hükümler
Madde 11- 21 Aralı
k 1953 tarihli ve 6209 sayı
lıSerbest Bölge Kanunu
yürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r.
Uygulanmayan Hükümler
Madde 12- (Değişik; Kanun No: 4684, 03.07.2001 tarih ve 24451 sayı
lıResmi
Gazete)
Serbest bölgelerde 1580 sayı
lıBelediye Kanununun 15'inci maddesinin 5, 22,
25, 32 ve 47’nci bentleri dı
şı
nda kalan hükümleri; 5682 sayı
lıPasaport Kanunu;
5683 sayı
lıYabancı
ları
n Türkiye'de Seyahat ve İ
kametleri Hakkı
ndaki Kanun ile 2007
sayı
lıTürkiye'deki Türk Vatandaşları
na Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkı
ndaki
Kanun ile ek ve değişiklikleri; 6224 sayı
lıYabancıSermayeyi Teşvik Kanunu; 2677
sayı
lıSivil Hava Meydanları
, Limanlar ve Sı
nı
r Kapı
ları
nda Görev ve Hizmetlerin

Yürütülmesi Hakkı
nda Kanun hükümleri ile diğer kanunları
n bu kanuna aykı
rı
hükümleri uygulanmaz.

Uygulama Yönetmeliği
Madde 13- (Değişik; Kanun No: 4684, 03.07.2001 tarih ve 24451 sayı
lıResmi
Gazete)
Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bı
rakı
lan konularla, serbest bölgelerde
faaliyette bulunacak işleticilerin teşekkül tarzı
, görev, yetki ve sorumlulukları
, bu
işletici ve kullanı
cı
lara verilecek faaliyet ruhsatlarıve iptali, bunları
n sı
nai ve ticari
sicillerinin tutulması
, hesaba yapacaklarıödemeler, serbest bölge ile ilgili faaliyetlerin
tabi olacağıesaslar, bölgelere girişiçin verilecek izin belgesi ile görev kartları
, ikamet
izni ve çalı
şma esaslarıve serbest bölgelerin işletilmesine dair diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.
Geçici Madde 1- Mülga (Kanun No: 4771; 09.08.2002 tarih ve 24841 sayı
lı
Resmi Gazete)
Geçici Madde 2- Bu Kanun, bir serbest bölge için, o serbest bölgenin faaliyete
geçmesinden itibaren uygulanı
r. Faaliyete geçiştarihi ise, o serbest bölge alanı
nı
çevreleyen çit, kule ve kapıinşaatları
nı
n tamamlanması
, Bölge Müdürlüğü, Polis ve
Gümrük birimlerinin göreve başlamasısuretiyle bölgenin resmen açı
lı
ştarihidir.
Geçici Madde 3- (06.02.2004 tarih ve 25365 sayı
lıResmi Gazete de
yayı
mlanan 5084 sayı
lıkanun ile eklenmiştir.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarı
yla bu Kanuna göre kurulan serbest
bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı
şmükelleflerin;
a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayı
sı
yla elde ettikleri
kazançları
, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarı
yla faaliyet ruhsatları
nda
belirtilen süre ile sı
nı
rlıolmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadı
r. Bu
istisnanı
n 31.12.1960 tarihli ve 193 sayı
lıGelir Vergisi Kanununun 94'üncü
maddesinin birinci fı
krası
nı
n (6) numaralıbendinin (b) alt bendi kapsamı
nda
yapı
lacak tevkifata etkisi yoktur.
b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008
tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadı
r. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarı
yla ruhsatları
nda belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir
tarihte sona eriyorsa, istisna uygulaması
nda ruhsatta yer alan sürenin bitiştarihi
dikkate alı
nı
r.
c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptı
klarıişlemler
31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadı
r.
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satı
şı
ndan elde ettikleri kazançları

Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yı
llı
k vergileme döneminin
sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadı
r. Bu istisnanı
n Gelir
Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinin birinci fı
krası
nı
n (6) numaralıbendinin (b) alt
bendi kapsamı
nda yapı
lacak tevkifata etkisi yoktur.
Yürürlük
Madde 14- Bu Kanun yayı
mıtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

