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GİRİŞ . 

Sayıları · son on yılda dört kat artarak 500'e 

ulaşmış bulunan aerbest bölgeler günümüzde önemini hergün 

biraz daha artıran bir olgu olarak görünmektedir. 

Dünya ticaret tarihinin gelişmesine bakıldığında, 

serbest bölgelerini atalarının, ilk ve orta çağların 

tücca.r milletlerinin, o devre göre 

- merkezlerine yakın ve büyük ticaret 

büyük 

Yo-lları 

tüketim 

üstünde 

kurdukları ticaret kolonileri olduju anlaşılmaktadır. 

Feodalitenin yıkılıp milli devletlerin kurulması 

ile birlikte, siyasal sınırları beli denmiş ve 

ekonomilerin gelişmesi için gümrük duvarları oluşturula

rak sıkı koruyucu tedbirler alınmıştır. Ancak bu dönemde 

belirli bir dinamik güce sahip olan liman şehirlerine 

kısmi bir bağımsızlık tanıyarak "Serbest bir alan" olardk 

eski geleneklerini sürdürmelerine izin verilmiştir. 

Bundan sonraki döne~lerde, serbest bölgelerin 

kuruluşu bu olgunun dışına çıkmış ve bu k~ ekonomilerini 

güolendirmek amacı ile bilinçli, sistemli bir yolla 

serbest bölgeler oluşturulmak istenmiştir. 

1960'11 yılların başlarında endüstriyel büyümenin 

Yalnız iç piyasa taleplerini karşılama amacı terkedilmiş 

ve ihracata dayalı endüstriyel gelişme hedef alınmıştır . 

Uzun yıllar ithal-ikameci-sanayileşme politikası 

izleyen Türkiye, dış ticarette karşılaştığı sorunlar 

nedeniyle 198ô>'dan sonra bu politikayı terketmiştir. 

Bunun yerine ihracata dayalı sanayileşme stratejisi 

uygulamaya konulmuştur. 

Bu çerçevede, önce ihracata yönelik doğrudan 

teşvikler verilmesine karşın, sonradan, ihraca ta dönük 
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sanayileşmeyi kurumlaştırıcı politikalara yönelmiştir. 

Gelişmeler doirultusund~ serbest bölgeler önemli bir 

çözüm aracı olarak ortaya çıkmıştır. 

Faaliyete :_· geçilen 1988 başından 1990 sonlarına 

değin özellikle dış politik ve @konomik olumsuzluklarla 

kıs men yurt içi koşulların bütünleşmesi sonucu beklenen 

düzeylerde gelişme _ sağlanamayan serbest bölge çalışmala

rının son dönemde yoğunlaştığı izlenmektedir. 

Bu tez çalışması ile, gıderek artan bir başarının 
. 

· beklendiği serbest bölgelere, ilişkin genel bölgelerin 

v@rilmesi, Oüny~da ve TürkiyP'dP.ki gPlişme RPyrinin ince

lenmesi; ve uygulamalardaki son durumun yansıtılması 

amaçlanmıştır. 
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BÖLÜM 1: SERBEST BÖLGELERE GENEL BAKIŞ 

1.1. Serbest BÖLGE KAVRAMI 

En genel 4nlamıyla "Serbest B6lge" bir ülkede dış 

ticarette uygula:nan mevzuat ve kısıtlam,1ların belirli bir 

bölg~de kısmen ya du tamamen geçersiz kılınması anlamına 

gelmektedir. Bazı devletler, uluslararası ticaretin ve 

kerıdi dlş ticaretlerinin gelişmesini teşvik etmek 

amacıyla, kendi toprakları üzerinde olan, ancak "Gümrük 

Sınırları" dışında kabul edilen belli bölgelere malların 

giriş-çıkışlarını hertürlü gtimruk ve vergiden muaf tutma 

yoluna gitmişlerdir. Bu bölgelere giren mallar, normal 

Gümrük muamelelerine tabi tutulmazlar. Bu tür bölgeler, 

en geniş anlamıyla, "Serbest Bölge" olarak tanımlanırlar 

(l). 

Bu alanların sınırları kesin şekilde belirlenmiş 

olup buralara mal ve insan giriş-çıkışları belirli 

noktalardan ve sıkı denetim altında yapılır. 

Bir serbest Ekonomik Bölge, bir ülkede Coğrafik 

olarak tanımlanmış sınırlı bir alan içinde ve belli bir 

ekonomik faaliyetin yer alabilmesi için, o ülkenin diğer 

yörelerinde geçerli 

kılınmasıyla oluşur. 

mekansal dü2enlemeyle 

olan bazı kuralların geçersiz 

Burada çelişen iki amacın, biri 

u2laştırılması çabası vardır. O 

ülkede hakim olan kural, geliştirilmek istenilen ekonomik 

faaliyeti engellemektedir. Bu genel kuralın konulmasının 

gerektiren amaçt~n vazgeçmeden, bir ba~ka amacı yada 

Cl> T.Engin Akyürek, Serbest Bölge Tanımı-Dünyada, 

Türkiye'de İstanbul Ticaret Odası Ekonomik yayınlar 

Dizisi, No.14, <Ekim 1983), s.9. 
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güçlü bir çıkar grubunun çıkarını gerçekleştirmek için 

sınırlı bir al.an~a. "kural d11;11l1k" yara.tılmdkta.dır (2). 

Serbest :bölge, gümrüksüz ticaret bölgesidir. 

Bunların oluşumunda temel ilke, yurnuşa.tıln:ıış gümrük 

rejimidir. Serbest bölge, bir ülkenin hükünırarılık 

sınırları içindedir. Ya.ni, ülke toprağıdır. Ancak, burada 

mevzuat bağışıklığı uygulan1ı-. Buradan ülkeye mal 

sokulm~ğıkça ülke mevzuatı geçerli değildir. 

Daha kapsamlı bir tanımlama ile serbest bölge, bir 

ülkenin siyasi sınırları içinde olup da gümrük sınırları 

dışın?a tutulan, malların gümrüksüz girip-çıkabildiği, 

depola.na.bildiği ve çeşitli işlemlere tabi tutulduğu, 

tic3ri, endüstriyel, bankacılık ve sigortacılık faaliyet

lerinin geliştiği, ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı ve 

odaklandığı yerlerdir (4). 

l.2. Serbest Bölgelerin Özellikleri 

Günümüzde uygulamas~, görülen ~erbest bölgeler 

sadece gelişmiş veya sadece gelişmekte olan ülkelere ait 

olan bir olgu olmayıp aynı dönemde farklı gelişme 

düzeylerinde bulunan ülkelerde uygulanması sözkonusu 

olabilen bir olgudur. Ancak gelişmiş ülkelerde genellikle 

<2> İlhan Tekeli ve Selim İlkin, Dünyada ve Türkiye'de 

Serbest Üretim Bölgel~rinin Doğuş ve Dönüşümü, 

Ankara: Yurt Yayınları, 1987, s.11). 

<3> Necmettin Akten, Mersin Serbest Bölgesi ve geleceği, 

semineri, İktisadi Araştırmlar Vakfı, İstanbul 

Matbaası, İST, 1987. 

<4> Engin Akyürek, A.g.e. s.9. 
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"Serbest Ticaret Bölgesi", gelişmekte olan ülkelerde ise 

hem ticaret hem de sanayi serbest bölgeleri görmek mümkün 

olduiu gibi, sad~ce serbest ticaret bölgesi veya s~dece 

serbest sanuyi bölgesi şeklinde de görülmesi mümkündür . 

Serbest bölgelerin özelliklerini incele~ken bu ayrımı 

gözönünde bulundurmayarak, serbeat bölgeleri verilen 

tanıuılar çerçevesinde bir bütün olarak ele ai ıp, c)!Ttak 

özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

ı- Serbest Bölgeler genelde, ülkenin dış 

ticaretini geliştirmek, döviz ge 1 i r 1 e r ini artırmak, 

ülkedeki sanayiyi canlandırmak, ithalat ve ihracatı 

kolaylaştırmak amacıyla kurulmaktadır. 

2 - Serbest Bölge "Sınırlandırılmış" bir yerdir. 

Sınırları kesin olarak belirlenmiştir. Burası bir liman 

olabileceği gibi , bir şehrin bütünüde olabilir. 

3 - Serbest bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi 

s ınırları içinde olmalarına rağmen, güınrük sınırlarının 

dışınd~ sayılırlar ve gümrük mevzuatından ve ülkenin dış 

ticaret rejiminden tamamen veya kısmen muaftırlar. 

4- Serbest bölge lerdt::ıki tüm işlemler konvertibl 

olan dövizlerle yapılır . 

5- Serbest bölgelerde yapılmasının musaade edilen 

faaliyetler depolama, yükleme-boşalma, ambalajlama, 

çeşitli biçimlerde işleme ve pazarın ihtiyaçlarına gör e 

hazırlama, karıştırma, temizleme, jmha etme, montaj, 

bankacılık, sigortacılık, çeşitli araçların bakım ve 

onarımı, çeşitli endüstriyel faaliyetler ve çe~itli 

hizmetlerdir. 

idare, 

6- Serbest bölgeleri 

k.-ınunla kurulmuş tüzel 

genellikle hükümet, yerel 

kişilikler, kurumla veya 
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özel şirketler yönetmektedirler. 

7- Serbest Bölgelerde, bölge ikameti işi gereği 

zorunlu olan kişilerle hizmetlerin sağlanması için gerek

li olan kişilerin . dışında, genellikle yerleşim yasaktır. 

8- Serbest bölgeler bulundukları ülkelerin gümrük 

sınırları dışında sayılmalarına rağmen, gümrük yetkilile

ı-inin direkt veya dolaylı kontrolü altındadırlar. 

9- Bu bölgelerde yabancı sermayeye geniş olanaklar 

tanınmış ve uluslararası yatırımları özendirici 

düzenlemeler getirilmiştir. 

10- Serbest bölgelere malların giriş-çıkışları da 

ortak özellikler gösterir. Serbest bölgeler malların 

giriş ve çıkışları bakımından yabancı topraklar gibi 

muameleye tabi tutulurlar. Dış ülkelerden serbest bölgeye 

_. giren mallar her tür ithalat vergisi ve formalitelerden 

muaftır. Serbest bölgenin bulunduğu ülkeden serbest 

bölgeye gönderilen mallar ihraç edilmiş sayılırlar ve 

ihracat prosedürüne tabi tutulurlar. Serbest b ö lgeden 

ülke için e alınan mallar ise o ülke açı s ından ithalat 

sayılırlar ve ithalat işlemlerine ve vergilere tabi 

tutu 1 urlar. Serbest bölgeden diğer ülkelere gönderi len 

mallar ise, o ülkeye girerken gümrüğe tabidirler . 

11- Serbest bölgeier genellikle geniş hinterlardı 

olan, uluslararası transit yollar üzerinde bulunan , 

gelişmiş kara, demir, hava ve deniz ulaşım olanaklarına 

sahip yerlerde kurulmaktadırlar . 

12 - Genelde kaçak9ılığın önlenmesi için tedbirler 

alınır . 

13- Yatırım mal larJ. 

vergi terinden bağışık ithali 

ve diğer 

yanısıra, 

girdiler in 

yatırımı 

özendirici dolaysız vergi bağışıklığı ve girdilerin 
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eubvansiyonu yaygın uygulamalar haline gelmi,tir. 

14- Gel i ,mekte olan ülkelerdeki serbest bölge 1 er 

de bol ve ucuz işgücü mevcuttur. 

- İstihda~ın ortalama% 70 kadın işçi olması 

Çalışanların büyük bir çoğunluğu 16-25 yaş 

grubundadır. 

- Ortalama kadın işçi !erine ödenen ücret erkek 

işçilere ödenen ücretin% 58'i kadardır. 

- Ai r saat! i k ücret 14-60 cent aynı benzer işte 

iee ABD 2,5-3 dolardır (5). 

1.3. Serbest Bölge Çeşitleri 

Serbest Bölgeleri fonksiyonları açısından ele 

aldığımızda ~u ~ekilde sınıflamak mümkündür. 

1.3.1. Serbest Ticaret Bölgesi 

Ticari faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla bir 

liman, hava alanı civarında ise sınırları belirlenmiş bir 

alanda. her türlü vergiden kısmen veya 

arındırılmış olarak ayrılmış ve ikamete 

bölgeler olarak kabul edilmektedir - (6). 

tamamen 

kapatılmış 

<5> Felker Fröbel, Jürgen Heinrichs, otto kreye; Uluslar

arası · Yeni İşbölümü v~ Serbest Bölgeler, çev. YılmdZ 

Öner, İstanbul Belge Yayıları, 1982, s.128. 

<6> Hüsnü Erk~n ve Rezan Tatlıdil, Serbest Bölgelerde Uy

gulanacak Teşvik Tedbirlerinin Sektörlere Katkıları 

Yönünden Değerlendirilmesi, Ankara: TOBB yayınları, 

1990, s.7). 
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Serbest ticaret Bölgelerinde genellikle sadece 

malların depolanması, muhafaza edilmesi, paketlenmesi 

veya pazara nazırlanması için 

tutulması, nakliyesi, . reaksport 

bazı işlemlere tabi 

ve transit ticaret gibi 

ticari faaliyetlere müsaade edilmekte, endüstriyel 

faaliyetlere izin verilmemektedir (7). 

Bu tür bölgelerde, kuruluşlarında ele alınan 

serbestliğin yapısına göre iki ana gruba ayrılabilir. 

a) Açık Serbest ticaret bölgeleri: Her türlü 

ticari ve sınai faaliyetlerin yapılmasına izin verilen ve 

ülkeye ait mevzuatın tamamının uygulanmadığı, oldukça 

lib~ral ilkelere göre kurulmuş olan serbest bölgelerdir. 

b) Kapalı Serbest Ticaret Bölgeleri: Sadece 

belirli bazı iktisadi faaliyetlerin yapılmasına izin 

verilen ve ülke yasalarının 

uygulanmadığı bölgelerdir (8). 

1.3.2. Serbest Üretim Bölgeleri 

bir kısmının 

Bunlar hafif sanayi ınal ları üretim ve montajının 

yapıldığı ve genelde ihracatın teşviki amacına yönelik 

bölgelerdir. Serbest üretim bölgelerine "ihraç, malları 

l~l~me alanı" da denir (9). 

Serbest üretim bölgelerinde ticaret değil üretim 

yapılır ve üretilen mallar buradan istenilen yerlere 

<7> Engin Akyürek, ~.g.e., s.12. 

(8) T.Engin Akyilrek, a.g.e., s.13. 

(9) Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat-Teori, Politika 

ve Uygulama, Geliştirilmiş, 3.b., İstanbul:Güzem 

Yayınları, No.2, 1988, s.436. 
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serbestçe bırakılır (10). 

Bu bölgeler adeta ihracat için üretim yapan sanayi 

siteleri görümündedir. Bu tür bölgelere özellikle yeni 

sonayileşmekte Qlan ülkelerde rdstlanır. Örneğin, Güney 

Kore, Tayvan, Brezilya, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti 

bunlar arasındadır. 

1.3.3. Serbest Liman 

Bunlar, ithalat, ihracat transit ticaret ve 

reoksport gibi dış ticaret 

serb~stleştirilmiş limanlardır. 

faaliyet !eri 

Bu alanlarda, 

için 

liman 

altyapı tesislerinin yanında antrepolar, bazı ufak sanayi 

tesisleri, gümrüksüz alışveriş merkezleri ile dinlenme ve 

eğlence merkezleri yer alır. 

Serbest limanlar, denize kıyısı bulunmayan kara 

ülkelerinin açık deniz yollarına çıkışını sağlamak 

bakımından büyük önem taşırlar. Kurulduğu ülkenin kazancı 

ise, iş hacminin, taşımacılığın 

gelişmesi sağlanmış olur. 

ve antrepoculuğun 

En önem! i serbest limanlar Hong Kong, S ingapur, 

Bahama Adal4rl ve Manus <Brezilya)'dur. 

1.3.4. Serbest Çevre 

Ticari malların tüketim amacıyla ithal veya 

ihracatının vergisiz olarak yapıldığı özel bir bölgedir, 

Bölgedeki faaliyetler boşaltma, sergileme, paketleme, 

<10) İskender Şengezer, Serbest Bölgeler, İstanbul: İGEME 

Yayını, 1983, s.6. 
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işleme, imalat, harmanla~a, ve örnekleme olarak özetlene

bilir. <Meksikada olduğu gibi) <11> . 

Serbest Çevre serbest limana benzer . Ancak ülkenin 

uzak ve gelişm~miş bölgesinde yer alır . Uluslararası 

teşvik veya en azından döviz gelirini artırma.ya yönelik 

serbest liman kol.sylığının .sksine serbest çevre ulusal 

ticaret kanalları yol uy 1.-:ı temin edilemeyen yerel yönet iın 

ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir . 

1.3.5. Serbest Depo 

Bir ana liman içinde tahsis edilen sınırlı bir 

bölgedir. Bu bölge gümrük otoritelerinin d e netiminde 

çalışan yetkili bir şirket tarafından işletilmekte olup 

ticari mallar vergi ve diğer ödemelere tabi olmadan 

depolanmaktadır . 

Depolama, yeniden paketleme ve malların doğal 

yapısını bozmadan çeşitli karıştırma işleri bu bölgedeki 

faaliyetler olarak özetlenebilir <12) . 

1 . 3 . 6 . Antrepolar 

Sahil ülkelerinde kurulan ve diğer .:ıdı transit 

bölge olan antrepo karşı ülkeye girecek olan malların 

gümrükte müdahale edilmeden transit geçişini sağlar. 

Denize kıyısı olan ülkelerin, denize yakın veya 

yeterli çıkışı olmayan komşu ülkelerin depolama ve 

dağıtım merkezleri şeklinde kullanılması için girişte 

~---------· 
<11> İskender Şengezer , a.g.e., s.6 . 

(12) İskender Şengezer, ~ . g.e, s.6. 
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kurduğu limanlara transit bölge denir. Malların komşu 

ülkelerden ev Sdhibi tilkeye transit olardk geçişinden 

gümrı.ik vergil@ri, ithalat kontrolleri ve birçok giriş 

çıkış formalit~l~rl uygulanmaz (13). 

ı.~.7. Gümrük Anlrepoları 

Bu tesisler genellikle gümrük kontrolünde olup 

reeksport mamullerini uzun süre C2 yıla kadar) depolamak 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu depolama sürecinde herhangi 

bir gümrük veya benzeri ödemelere tabi olma.yan m41 la.r 

için _şu işlemlere izin verilebilir; Yeniden paketleme, 

sınıflandırmd, örnekleme ve harmanlama <14). 

1.3.8. Serbest Bankacılık Bölgeleri 

Bu tür bankacılığa kıyı b.ınka.cılığıd.:ı denilmek

tedir. Serbest bölgelerde kurulan ~ankalar muşterilerine 

düşük vergi, kısa vadeli kredilerde dalgalan faiz hadleri 

ve indirilmiş karşılıklar gibi kolaylıklar sağlar. 

Bunlar hem ait oldukları ülkelerin, hem de içinde 

faaliyet gösterdikleri ülkenin bankacılık konusundaki 

kayıtlarına tabi değildirler. Hemen hemen tamamıyla 

liberal bir kambiyo ve bankacılık sistemine tabidirler 

< 15) . 

(13) Serbest Bölgeler ve İskenderun'un ekonomik yapısı, 

Ticaret ve Sanayi odası, İskenderun 1970, p~os sayı 

ö~el ofset matbaacılık. 

(14> İskender Şengezer, a.g.e., s.7. 

(15) Halil Seyidoğlu, a.g.e., s.437. 



-12-

1.3.9. Gümrüksüz Satış Mağazaları 

Ekseri hava limanlarında, kurulan ve içki, sigara 

ve yüksek değerdeki malların parekende olarak satıJdıjı 

mdğazalardır. Dünya üzerinde bu tür satış yerleri hızla 

artmakta ve gelişmektedir (16). 

Yukarıda verilen tasnifte işlevlerine göre sınıf

ı.ira ayrılan serbest bölgeler birden fazl.:ı işlevide de 

yerine getirebilir. Örneğin, serbest ticaret böJgesi 

olar,:,.k kurulan bölgede kıyı bankacılığı d.ı geliştiri

lebilir vey.ı uf.ık ç.:ıplı üretime dönük faaliyetlere de 

izin. verilebilir. Bu nedenle, yukarıdaki sınıflamalar 

kesin bir ayrımı ortaya koymamaktadır. 

1.4. SERBEST BÖLGELERİN ULUSLARARASI İKTİSAT 

TEORİSİNDEKİ YERİ 

Ülkelerarası mal ve hizmetlerin ithalatı ve 

ihracatı dış ticaret hareketlerini 

bugüne yeryüzündeki tüm ülkeler 

oluşturur. 

dışticarete 

Geçraişten 

belirli 

ölçülerde başvurmuşlardır. Dış ticaretin yapılması için 

genel olarak üç neden vardır: 

- Yerli üretimin yokluğu veya yetersizliği 

- Uluslararası fiyat farklılıkları 

- Mal farklılaştırılması 

Bilindiği gibi, en basit haliyle ithalat, bir 

ülkenin başka ülkelerden çeşitli nedenlerle, 1 dönem Cl 

Yıl) içinde satınaldığı mal ve hizmetler.; ihracat ise, 

(16) İskender Şengezer, a.g.e, s.7. 



-lJ-

sattığı mal ve hizmetlerden oluşur. Öyleyse dış ticaret, 

ülkeler arasındaki m~l ve hizmet mübarieleleriyle, sermaye 

ve insan hareketlerinin bütünüdür. 

Bugüne k.adar dış ticaretle ilgili olarak ortaya 

çıkan teorik görüşleri "dış ticaret teorisi" adı altında 

toplamak mümkündür . 

Dış ticaretin nedenini bilimsel bir şekilde ilk 

kı;,,z açıklayan adam Smith'dir. O'ııa göre, ülkeler kapalı 

ekonomi durumuna kıyasla daha karlı buldukları için dış 

ticaret yaparlar. Smith'in bu konudaki açıklamaları 

mutlak üstünlük teorisi'ne dayanır. Bunun esası ise, bir 

ülke.hangi malları diğer ülkelerden daha ucuza üretiyorsa 

o mallarda uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek, pahalıya 

ürettiklerini yurt dışından i tha 1 etmelidir . Bu şekilde 

ortaya çıkacak uluslararası işbölümünden bütün ülkeler 

· yararlanacak ve dünya refahı yükselecektir. Ancak, 

uluslararası, uzmanlaşmanın temelini maliyetlere 

dayandırmak hatalıdır. Çünkü bir ülke bütün malları diğer 

ülkelerden daha ucuza üretebiliyorsa dış ticaretin 

ydpılmaması gerekir . 

Dav id Ricardo, dıt ticarette uzmanlaşmayı mut lak 

maliyetler yerine karşılaştırmalı maliyetlere bağlayarak 

"karşılaştırmalı Ostünlükler Teorisi"ni Kurmuştur. Bu 

teoriye göre, bir ülke her çeşit malı diğer ülkelerden 

daha ucuza üretebildiği 

ticaret taraflara fayd.:ı 

durumlarda dahi, uluslararası 

sağlayabilmektedir. Çünkü, bir 

ülkenin her malın üretiminde diğer bir ülkeye veya 

ülkelere göre tam bir üstünlüiü olsa bile, çeşi~li. 

malların iki ayrı ülkede üretilmesinde 

bakımlndan bir farklılık bulunmaktadır. 

etkinlik 

Eğer her iki ülke değişik üretim şartlarına 
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< iklim, doğal kaynaklar, insan emeğinin niteliği, üretim 

teknikleri> sahipse, bu ülkelerin karşılaştırmalı olardk 

maliyetleride değişiktir. Üretimi her iki tarafa da 

fo'lyd.:ılı kılmak - için, her ülkenin en fazla oransal 

üs.tünlüğü olan alanda üretimde bulunması, ihtisaslaşması 

ve birbirleriyle ticarete girmesi faydalıdır. 

Bu teoriye göre, her ülke üretim yapısını 

karşılaştırmalı üstünlüklere göre geliştirirse, bütün 

dünyadaki kaynakların etkin kullanılması sağlanmış 

olacaktır; çünkü bir malı ucuza üretmek, etkin üretmekle 

özdeş kabul edilmektedir. 

Konumuz açısından teorinin en önemli yanı 

dayandığı iki önemli varsayımıdır. BAnkalardan birincisi, 

ekonomide tam rekabet koşullarının geçerli olması; 

ikincisi ise, dış t ica.ret in serbest bırakılması. Dünya 

ekonomisinde bu iki varsay ı m geçerliliğini koruyamadığı 

için, dış ticaret yapısın ın karşılaştırmalı üs t ünlükler 

t eor isine göre oluşmadığı görül mektedir. 

Sorunu gelişen ülkeler açısından düşünürsek, ülke 

içinde piyasa fiyatları, üretim faktörlerinin, mal ve 

hizmetlerin gerçekten niebi kıtlıklarını yansıtmazken, 

gelir dağılımı büyük bozukluklar gösterirken, bu 
.. 

ülkelerde serbest piyasa mekanizması ifleyemez . Diğer 

taraftan sanayileşme sürecini tamamlaması açısından, yeni 

kurulan sanayilerini koruması, gelişmiş ülke 

sanayilerinin rekabeti karşısında, en azından belli bir 

süre mecburidir. Eğer her ülkede ka.rş.ı laşt ırmal ı olarak 

üstün olduğu malların üret iminde uzmanlaşsaydı, gel işen 

ülkelerin sanayileşmesine, herhalde gerek kalmazdı. 

Çünkü, en azından başlangıçta bütün sanayi ürünlerini, 

gelişmiş ülkelere oranla daha pahalıya üreteceklerdir, 
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kaynakları ne kadar bol olursa olsun. Yalnıza tarım 

kökenli malların ihracatı ile de kalkınma süreci finanse 

edilememektedir. _ 

Meseleye -sanayileşmiş ülkeler açısından bakıldı

ğında da sonuç değişmemektedir. Kalkınmış, sanayileşmiş, 

ülkeler, sanayileşme dönemlerinde birbirlerine karşı dış 

ticaret kısıtlama ve yasaklamalarına gitmişler, himayeci 

bir gümrük sistemi, 18 ve 19. yüzyıllarda, kalkınan bütün 

ülkeler için bir kaide teşkil etaiştir. Bugün bile, 

gelişmiş ülkelerin, çeşitli gelişen ülke mallarına karşı 

kendi yerli sanayilerini korumak için aldıkları 

tedbir:ler, dünya ticaretine konulan en önemli 

engellerdendir. Buna göre, korumac~ politikaların ilk 

uygulamalar ı , bugünün gelişmiş ülkelerinin sanayileşmeye 

başladığı yıllara kadar uzatılabilir (17). 

Yapılan tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı 

gibi, kar~ılaştırmalı üstünlükler teorisinin tam 

anlamıyla işleyebilmesi için, en önemli <Kanunun Teoriler 

ile ilgili açıklamalarında Halil Seyidoğlunun, a . g.e. 'nin 

i lsi l i bölümlerinden yararl4nı lmıı,tır> varsa.yımlardc,.n 

biri ol.:ın "serbest dışı ticaretin" uygulanması gerekir. Bu 

ise ne gelişmekte, ne de gelişmiş ülkeler açısından 

mümkün olmadığına göre, ülkenin belirli bir yöresinde, 

dı~ ticarete ve ekonomik faaliyetlere getirilen tüm 

kısıtlamalar kaldırılırsa karşıla~tırmalı üstünlükler 

teorisinin varsayımları ve teorinin serbest dış t ioaret 

<17) Ahmet İncekaya, Türkiye'de Sanayileşme Politikaları 

ve İhracata ybnelik Sanayileşmeye Ge9iş (Basılmış 

Doktora Tezi), İstanbul:İktisat fakültesi, 1985, 

8 .14. 
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koşulu yerine getirilmiş olur. O halde, serbest bölgeler 

bir anlamda karşılaştırmalı üstünlüklere göre 

gelişebilP.cek serbest dış ticaret 

uygulandı~ı alan~ar olmaktadır (18). 

politikalarının 

Diyebiliriz ki, serbest bölgeleri dış ticaret 

teorisinin karşılaştırmalı üstünlükler bölümünde açıkla

mak mümkündür;. başka bir ifadeyle, serbest bölgelerin 

teorik temelinin, dış ticaret· teorisinin kclrşılaştırmalı 

üstünlükler bölümü olduğunu söyleyebiliriz. 

1.5. DÜNYADA SERBEST BÖLGELERİN ORTAYA ÇIKMA 

SEBEPLERİ: 

Dünyada serbest bölgelerin ortaya çıkış sebepleri

ni, iki yönden incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi, 

· işletmeler yönünden çok uluslu şirketlerin, dış ülkelerde 

üretim ve ticaret yapmak için serbest bölgeye yönelmele

ri, diğeri ise ülke ekonomisi açısından ülkelerin dışa 

açılma politikalarından biri olarak serbest bölge kurmaya 

yönelmeleridir. 

Endüstri devrimi ile birlikte XIX. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren batıda sanayileşen ülkelerde hızl1 

sermaye birikimi, büyük şirketleri bu sermayeden en fazla 

karı sağlayacak yatırım alanları aramaya yöneltmiştir 

C 19). II. Dünya Savaşı öncesi portföy yatırımı şeklinde 

olan yatırımlar daha-sonra dolaysız özel yabancı sermaye 

(18) Cem Alpar, Dünya'da ve türkiye'de Serbest Bölgeler, 

Ankara: Dost Kitabevi Yayını No.29, 1985, s.17. 

(19) Cem Alpar, çok uluslu şirk~tler ve Ekonomik 

Kalkınma, B.3, Ankara, 1980, s.3. 
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yo.tırımları artmaya ba,lamıştır. Bu artıeta c;ıok uluslu 

şirketlerin payı oldukça. fazladır (20). Bir yandan 

uluslararası ticaret hacmi hızla artarken, diğer yandan 

ulusal otoritelerin değişik kaygılarla ticarete 

müdahalelerini c:ı.rtt.ırmaları, çok uluslu şirketleri dış 

ticaret ve vergi politikaları açısından istisna ve 

ayrıcalıklarla donatılmış, altyapı ve ulaşım-iletişim 

olanakları yönünden ülke koşullarının ötesinde özel 

olanaklara sahip serbest Bölgelere yöneltmiştir. 

Serbest Üretim bölgelerinin ortaya çıkmasında, 

imalat sanayinin "Merkez" içinde ve "Kon~r ülkelere doiru 

büyük çapta yer değiştirmesi, etken olmuştur. Sebeplerini 

şu şekilde açıklayabiliriz; 

- Ucuz ve bol işgücü(sosyal haklardan kısıtlanmış) 

- İş bölümünün daha küçük bölümlere parçalanabi-

1 irl iği yani, üretim sürecinin daha küçük dilimlere 

ayrılmışlığı böylesi ufak veya kısa dilimler de çok daha 

düşük ücretli işçiler çalıştırma. olanağı va.rdır, hatta 

çıraklık eğitimi görmemiş işçiler bile bu dilimlerde 

adeta bedava çalıştırıla.bilmektedir. 

- Ulaşım ve iletişim teknolojisinin ulaştığı düzey 

pek çok durum la.rda, üret imin tam-ma.mul durumuna kadar 

dünyanın birbirinden çok uzak bölgelerinde yapılmasına 

olanak sağlamaktadır. Burada ne ula.şım ne de vergi 

sorunları teknik ve ögüteel yada maliyet açısından birer 

sorun olmamaktadır (21>.· · 

(20) Engin Erdoğan, Serbest Bölgeler ve Türkiye'de Bir 

Model Denemesi, Eskişehir, 1985, s.16. 

<21) Felker F:röbel ve Diğerleri, a.g.e., s.22.23. 
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Çok uluslu şirketler, üretim faktörleri ve 

teknolojiyi ulus la.ra.ras ı düzeyde dolaştırmaya. başlamış

lar, ayrıca kaynak tahsisini evrensel düzeye getirmişler• 

dir. Yüzyılımızd~ ulaşım ve haberleşme teknolojisinde 

görülen gelişmeler mal naklini _ kolaylaştırırken; üretim 

teknolojisinde ürünü ve üretim sürecini parçalara ayırma 

imkanı veren gelişmeler sağlanmıştır. Bunların sonucu 

olarak, çok uluslu şirketlerin, üretimlerinin tamamını 

veya. belirli kısımlarını, uygun koşullar sağlayan 

gelişmekte olan ülkelere kaydırmaları mümkün hale 

gelmittir (22). 

Üretimin uluslararasılaşması sürecinde, azgelişmiş 

ülkelerde, uluslararası pazara yönelik sınai üretime 

başlanması, serbest bölgeler adıyla bilinen bazı özel 

bölgelerin oluşturulması yol açmıştır (23) . 

Diğer yandan ülkelerin serbest bölgeye yönelmeleri 

dişticaret açıklarının kapatılması için hazır alternatif 

çözümler aramak şeklinde ortaya cıkmıştır. Gel işen 

ülkelerde serbest bölge uygulaması 1970' lerin başından 

itibaren ortaya çıkmıştır. Petrol krizi ile başlayan 

dünya iktisat bunalımi, gelişmiş ve gelişen ülkelerde dış 

ticaret gelirlerini azaltırken, ticaret hacmini 

artırmanın yolu, genel politikalarda önemli değişmelere 

gitmeksizin, serbest bölgeler kurmaktan geçiyordu. 

Nitekim, bugün mevcut serbest bölgelerden ü9te ikisi 

gelişen üfkelerde buluftmaktadır. 

Yer değiştiren endüstriler, kendileri için özel 

C22> Taner Berksoy, Azgeliş m iş üklerde ihracata yönFlik 

sanayileşme, İstanbul:Belge Yayınları, 1982, s.132. 

C23> İsk~nder Şengezer, a.g.e, s.4. 
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koşulların oluşturulduğu ülkelere kaymışlardır. Bu 

koşullar; ücret düzeyinin düşüklüğü, sendikal hakların 

kısıtlanmış olması, sosyal ve politik istikrar, yatırım 

yapılon ülkenin uluslararası ekonomik ilişkilerindeki 

yeri, ulaştırma maliyetlerinin düşüklüğü, yeterli fiziki 

ve idari alt yapıdır. 

Ülkelerin uluslararası ticarette etkinliklerini 

arttırmak için serbest bölgeye kurmaya yönelmelerinde iki 

rııodel söz konusu olmaktadır. Bunlardan birincisi, 

uluslararası ticarete fazla açılmamış korumacı ülkele~in, 

dış dünyaya belli çıkış noktaları oluşturmaları, diğeri 

ise, dışa açılmış ve korumacı eğitimleri olmayan 

ülkelerin, uluslararası ticaretten daha fazla pay almak 

amocıyla serbest bölgelere yönelmesidir (24). 

Gelişmiş ülkelerdeki bir yandan yurtiçıi 

yatırımlarda, görülen durgunluk veya azalma, diğer yandün 

da yurtdışı yatırımlarda görülen artma, bu gelişmeler 

gel i şme l<ıJo:te olan ülkelerde serbest bölgelerin haciıuce ve 

sayıca ~rtmasına neden olmuştur. 

II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik canlanışın sona 

ermesi, 1960' lı yılların ortasından itibaren bunalımın 

kapitalist ülkelerin merkezinde duyulmaya başlamasına 

neden olmuş, merkezden başlayan bu çok yönlü bunalım çok 

geçmeden oevre ülkelere de yayılmış ve derinleşmiştir. 

Bunalımın temelinde merkez ülkelerinin savaş sonrası 

ekonomik büyümelerinde, kapitalist sistemin hem yedek 

işgücünün, hem de yedek teknolojisinin sonuna kadar 

kullanılmasının ortaya çıkardığı, karlılığın sürekli 

<24> Erol Manisalı, "Serbest Bölgeler" Açık Oturum, R.:ı.por 

Gazetesi, Serbest Bölge Eki, 28 Şubat 1983, s.4. 
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dU,üf göstermesi olgusu ve gerekli uyum mekanizmalarının 

hızla devreye sokulamaması en önemli etkenlerden 

olmu,ınrdır (25). 

Bu gelişm~ler, gelişmekte olan ülkelerin ihracata. 

yöne ı ik sanayileşme modellerini benimsemeye iterken, 

gelitnıiı, ülkeler ise emek arzının ve işsizliğin yüksek 

olduğu, Güney Avrupa ülkelerinden göçmen yada misafir 

ifCiler getirerek veya serm.:ıyenin ucuz emeğin ya.nısıra 

_gitmesini sağlayarak bunalımdan çıkış noktaları aramaya 

itmiştir. 

Bir yandan sermayenin gelişme dinamiği, diğer 

vondon gelişmiş ülkelerdeki gelişme ve değişmeler l970'li 

yıllardan itibaren, serbest bölgelerin ağırlıklı ola.rak 

sündeme selmesine sebep olmuştur. 

1.6. DÜNYADAKİ BELLİ BAŞLI SERBEST BÖLGELER: 

Bugün dünyad.ı ~O' ün üzerinde serbest bölge 

bulunmaktadır. La.tin Aınerika'da hemen hemen her ülkede 

serbest bölgeler bulunmaktadır. Aşağıda, hangi ülkelerde 

serbest bölgeler bulunduğunun kıtalara göre dökümü ve 

belli başlı serbest bölgelerin bir listesi bulunmaktadır. 

A. Avrupa: 

Avusturya (Viyana, Linz, Graz, Solbad Hall> 

Almanya <Hamburg, Bremen, Bremenhaven, Cuxhaven, 

Eınden, Kiel> 

Norveç (Oslo, Sergen, Haugesund, Kristian Sand) 

İsveç (Stockholm, Göteburg, Malmo) 

<25) İlhan Tekeli-Selim İlkin, a.g.e., s.29>. 
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Finlandiya <Hanko, Helsinki, Happeranta, Ovlu, 

Turku> 

Danimark~ (Kopenhag) 

İtalya (Napoli) 

Yunanistan <Pire) 

Malta 

Yugoslavya 

Portekiz 

TÜRKİYE 

B. Ameriko.: 

A . B . D.C60 ' ın üzerinde serbest bölge bulunmaktadır . 

En önemlileri; Miami, New Vork Ci ty, San 

Francisco, New Orleans, Mc . Allen, Kansas 

City, California, Chicago, Florida, Boston, 

New Bedford, Honolulu, Puerto Rico'dodır) 

Meksika CA.B.D. sınırı boyunca oldukça fazla sayı

d~ serbest üretim bölgesi . vardır). 

Kolombiya CBararanxvilla, Palmaseoa, Kartagena, 

Buenaventura) 

Guatemala CSanto Tomas, Castilla) 

Dominik Cumhuriyeti <La Romana) 

Brezilya <Kachsiung, Rio de Jenerio, Sao Paulo, 

Manaus> 

Panama, 

Haiti, 

Kosta Rika, 

Jamaika, 

Venezuella, 



Honduras, 

Arjantin, 

Uruguay, · 

Trinidad, 
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Hollanda Antilleri, 

Barbados, 

El Salvador, 

Paraguay, 

Peru 

C. Asya: 

Güney kore (masan) 

Filipinler <Bataan, Mariveles, Marotius, Manila) 

Malezya. <Leoas, Prai Warw, Malacca, Sungei, Penang 

Kuala Lunpur) 

Hindistan <Bombay) 

Singapur CSingapur) 

Cin Halk Cumhuriyeti CŞhenzhen) 

Tayvan <Xashsiung, Nançe, Taiçung) 

Hong Kong, 

Makao, 

Tayland, 

Endonezya, 

Pakistan <Karaçi) 
. 

Suriye (Tartus, Lazkiye) 

Yemen CAden> 

Ürdün CAkasa, Zarka) 

İsrail <Hayfa, Elya) 

Lübnan CBeyrut) 

Kuveyt 
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Birleşik Arap Emirlikleri, 

Bahreyn, 

İ r.:ın 

D. Afrika: 

Mısır <Port Said, İskenderiyer Süveyş, Kahire, 

Port Tevfik) 

Fas <Tanca> 

Tunus 

Senegal 

Togo 

Fildişi Sahilleri 

Gana 

Lesotho 

Güney Afrika Cumhuriyeti 

1 iberya 

Swazilünd 

Mauritius 

Botswana 

Libyı1. (26) 

1.7. SERBEST BÖLGELERİN ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN 

ÖNEMİ 

Serbest Bölgeler, ulusal ekonomiyi kalkındırmaya 

yönelik olarak; 

kolaylaştıracak, 

. 
ülke ihracatını artıracak, 

yeni iş alanları açarak 

azaltacak ve teknolojiyi geliştirecek olan, 

ithalatı 

işsizliği 

yabancı 

yatırımları teşvik etmenin yanı sıra; modern teknolojiye 

<26> İ.Engin Akyürek, a.g.e., s.26. 
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elıvma ve ona egemen olmaktadır. 

Ancak bütün bu katkılar, 

■ erbestlik derecesine, üretim ve 

serbest 

ticaret 

bölgenin 

ağırlıklı 

olmasına göre d~ğişecektir. 

1.7.1. SERBEST BÖLGELERİN YARARLARI 

1.7.1.1. Ödemeler Dengesi Açığının Gideril

mesi 

Serbest bölgeler ülkenin döviz girdilerini 

artırarak ödemeler dengesi üzerinde olumlu bir etki 

yaratır. Denilebilir ki serbest bölgedeki her türlü 

iktia~di faaliyet döviz kazandırıcı niteliktedir C27). 

Bu faaliyetlerin Başlıcaları şunlardır; 

1) Yerli işgücün~ ödenen ücretler, 

Serbest bölgelerde sağlanan toplam katma değerin 

yakla,ık % 70'i işçi ücretlerinden oluşmaktadır. Örneğin, 

bu oran meksika'da % 71, _ Tunus'da % 77,8'dir (28). 

2) Üretimde kullanılan yerli girdilere yapılan 

ödemeler 

Bunların payı oldukça düşük olup, toplam katma 

değerin yaklaşık% 5~i kadardır. Örneğin; Meksika'da 1979 

yılında- % 4 olmuştur (29). 

3) Bölgede kullanılan hizmetlere <elektrik, su, 

haberleşme, vs> ödenen ücretler, kir4ldr, vergi, resim ve 

harçlar'da ülkenin döviz gelirini artıran unsurlardır: 

Örneğin, 1979 yılında Meksika'da oranı % 24,8, 

C27> T.Engin Akyürek, a.g.e., s.20. 

(28> İlhan Tekeli-Selim İlkin, a.g.e., s.81. 

<29> İlhan Tekeli, Selim İlkin, a.g.e., s.81. 

1975 
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yılında Tunua'ta yüzde 19,l olmuştur (30). 

4) Yabancı sermdyenin yerli c,atAğı varsa onlara. 

ödenen karlar da ülkenin katma değerini ürtırmaktadır. 

Genel ·olarak serbest bölgelerin, kurulduğu 

ülkelerin katma değerini artırma etkileri, bu bölgelerden 

y4pı lan ihracat değerinin % 25' i düzey inde olduğu 

sörülmekle beraber bu oran Güney Kore' nin Muean Serbest 

üretim Bölgesinde% 52.9'a çıktığı da görülmüştür (31). 

1.7.1.2. İstihdam Artışı 

Ekonomik ve ticari faaliyetlerin serbest bölge-

lerde yoğunlaşması, ülkede istihdanıı artırıcı ve 

ifsizliği azaltıcı etki yapar. 

Özellikle serbest üretim bölgeleri, yaba_ nc:ı. 

eermayenin burada yatırım yapması nedeniyle büyük bir 

istihdam kapasitesine sahip bulunmaktadır. Zaten dünya 

pazarlarına yönelik üretim yapan endüstrilerin az 

gelişıniş ülkere kaymasının en önemli etkenlerinden biri 

de, bu ülkelerde bol ucuz işgücünün varlığıdır. Bu 

yerlerde serbest bölgelerin kurulmasıyla, o ülkedeki boş 

ifgücü için yeni istihdam alanları açılmış, 

bulunmaktadır. Örneğin toplam nüfusu 4.606.000 kişi olan 

Hong Kong'da 60.000 kişi, toplam nüfusu 2.234.000 kişiyi 

bulan singapur'da 109.000 

bölgelerinde 
. 

çalışmaktadır. 

kişi serbest 

Endonezya'da 11.000 

üretim 

kişi, 

Filipinler'de 8.000 kişi serbest üretim bölgelerinde 

<30) İlhön Tekeli, a.g.e., s.82. 

(31) a.g.e,, s.81 
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çalıvmaktadır (32). 

Genel olarak, serbest bölgeler (Özellikle S.Ü.B) 

ülkelerdeki büyük boyutlara ulaşmı9 bulunan işsizlik 

eorununu tek başına çözebilecek bir organizasyon 

değildir. Bununla beraber evsahibi ülkeye sağladığı diğer 

ekonomik yararlarıyla birlikte, i9sizlik sorununun da 

çözömüne bir ölçüde katkıda bulunması, bu bölgeyi 

gelişmekte olan ülkeler için çekici kılmaktadır (33). 

Serbest bölgeler sadece istihdam talebini 

., r t 1 r m ak l a k a 1 m a. y ı p , i s t i h d .:ı m ı n eğ i t i m ve t e c rü be s i n i 

f.eliştirerek kalitesinide yükseltmektedir. 

Serbest bölgelerin direk isihdama etkisi yanında, 

dolaylı olarak, içinde bulunduğu ülkenin ekonomisiyle 

baslantıları nedeniyle dolaylı olarak ta istihdamı 

· . artırıcı etkileri sözkonusudur. Örneğin; bu oran 

Ta.yvan'da S.Ü.B'ndeki her dört istihdam için ülkede bir 

istihdam yaratmaktadır (34). 

1.7.1.3. İhracatı Geliştirme 

Serbest bölgelerde kurulu bulunan yerli ve yabancı 

üretici ve ihracatçı firmalar, gerek hammadde ve diğer 

sirdiler, gerekse yarı mamul ve mamul mal ihtiyacını ana 

ülkeden karşıkıldıkları oranda, serbest bölgeye mal 

satı~ı ihracat işlemi gördüğü için ülke ihracat hacmi 

genişleyecektir (35). 

<32> Reha Bilgi, "Serbest Üretim Bölgeleri", İktisat 

Dergisi, İstanbul, Şubat 1982, s.42. 

<33) Engin Erdoğan, a.g.e., s.49. 

C34) İlhan Tekeli-Selim İlkin, a.g.e., s.78. 

<35> Ahmet İncekara, Dünyada ve Türkiye'de Serbest Bölge

ler Uygulaması Mevzuatı, İstanbul, 1986, s.30-31. 
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Serbest Bölgelerden yapılan ihracat, hem ihracat 

sel irlerinin cırtmcısını henı de ihracat pazarlarının · 

genişlemesini · sajJayaccıkt1r. Bölgeden 

ihrac 4 t, hizmet ve işgücü gelirleri 

kaıonçlarıdır (36). 

elde edilen 

direkt döviz 

Ülkemizde öğrenilmesi ve uygulaması oldukça zor 

bir dış ticaret rejimi yürürlükte bulunmaktadır. İhraç 

Urünlerimizin paza.rla.mcısı genellikle yurt içinde 

yapı !maktadır. İhracatını sürekli artırmak 7.0runda olan 

ülkemi~ için bu durum ihracatımızı engelleyici bir faktör 

olmaya devam etmektedir (37). 

Serbest Bölgeler vasıtasıyla talep tercihlerine 

uyunıd.:ı, daha yüksek bir esnek! ik kazanılmaktadır. Dış 

talebin özel tercihleri ev sahibi ülkede üretilmeyen ek 

malzemenin kullanımını gerektiriyorsa dış girdiler 

uP. rbes t bölgeye gümrüksüz ve forın4 l itele re tabi olmadan 

getirilebileceği için, istenilen değişiklikler veya ek 

üretim, serbest bölgede gerçekleştirilerek, zaman ve 

maliyet tasarrufu sağlanabilmektedir. B~ durumda rekabet 

vanaı daha da artmış olmaktadır (38). 

Diğer bir unsur ise, ihracat işlemlerindeki 

iatikrar ve kolaylıklardır. Ülke içinde yani gümrük 

ıınırları gerisinde yapılan ihracat bağlantıları malların 

daha sonradan gümrük ve diğer dış ticaret işlemlerine 

tabi olmasını gerektirir. Oysa önce ihraç edeceği malı 

<36) DPT SPrbest Hölge1er Başkanlığı, ~apor No.l, s.6. 

C37) 1989 yılı yatırımları vP. ihracatı Teşvik mevzuatı 

D.P.T. Yayınları 

<38) İskender Şengezer, a.g.e., s.87. 
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••rbe•t bölgeye getiren ihracatçı, bundan sonrıı yapacağı 

işlemlFır ,ıır,ıyıı girmı:;ııien CP.Vllp 

v•rebjleeektir. Bu hız ve rahatlık ihracatçıya dış 

piyaealarda rekabet gücü s~ilayacaktır (39). 

İhracat açısından bir diğer katkı, reexport 

d•niJen ve yurt dışından ithal edilen malların başka bir 

o~k•ye yeniden ihracatının yapılarak bu imkandan 

ıhrocotçıların faydalanması olayıdır. Serbest bölgelerin 

bulunduğu yer, eğer bu tür ticari işlerin yapılmasına 

ffiU•ait stratejik bir bölgede bulunuyorsa, dış piyasaların 

iyi bilinmesi şartı ile, serbest bölgeler çök önemli 

kolaylıklar sağlar. Zira ithal edilen malın ülkeye giriş

Q1klf iflemleri ortadan kalkmaktadır (40). 

- Ev sahibi ülkenin, dış ülkelere göndermiş olduğu 

-~allar, herhcSngi nedenlerle (dış ülkedeki istikrarsız, 

. anıo,mazlık, vs.) geri çekilmek istendiğinde, serbest 

bölgeye getirilmekte ve uygun ortam ve şartlarda, tekrar 

ı hracat ı sağlanabilmektedir. Bu durumda ihr.:ıca t 

ifleaıelerini yeniden yapma külfeti oı·tad"n kalkmaktadır 

( 41>. 

- Serbest Bölgeler, dış ticaret sektörünün daha 

rahat ve bilinçli çalışmasına imkan sağlar. Her tür 

ihracat piyasalarının daha iyi · tanınması, talep analizi 

ve buna göre ürün geliştirme çabalarına girişilmesi, 

ihracatı artıran ve ileriye dönük olarak 

<39> Ahmet İncekara, a.g.e., s.31. 

(~O> Ahmet İncekara, a.g.e., s.32. 

istikrar 

<41) Ekrem Pakdemirli, Türkiye'de Serbest bölgeler, 

Tebliğ, İzmir Ticaret Odası dergisi, Suyı:3, İzmir, 

Mart 1989, s.8. 
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•eileyon 

(42), 

önemli ko.tkılı:ır olarak değerlendirilmelidir 

1.7.l.4, İthalatı Kolaylaştırma 

Serbest Bölgeler, ithalatçıya maliyetlerini 

dUfilrme ve daha güvenli ithalat yapabilme açısından büyük . 
y .. rarlar sağlar. 

Sanayi hammaddesi ihtiyacının büyük bir kısmını 

imı'\latın 

pJAnl I hir ş@kilc:ie sürdürülı?bilmeai için, dış hammadde 

•toklarını gereğinden fazla bulundurmak mecburiyetinde 

kalmaktadırlar . Zira malın dış ülkeye siparişi ile ülkeye 

aelmesi arasındaki zaman süresinde üretim eldeki 

utoklorlo. ve sınırlı bir biçimde yapılmaktadır. Aynı 

zamanda bu husus, ülkenin döviz kaynaklarının gereksiz 

yere akreditiflere bağlı kalmasına neden olmaktadır. Bu 

durum üret im maliyetlerinde ve ithalat malı 

ınoUyetlerinde önemli artışlar yaratarak, üretim faali

yetlerini olumsuz yönde etkilemektedir C43). 

Ho.lbuki ithal edilecek hammaddelerin serbest 

bölgelerde stoklanma olanaklarının yaratılmasıyla, ham

maddeler ihtiyaç duyulan miktarlarda elde bulundurul

makta, ülkenin dövizi akreditif olarak uzun bir süre 

baslı kalmaktadır. Hammadde stoklanmasının mali yükü, 

CA2) Ahmet İncekara, a.g.e. s.32. 

<4 3> Hasan Eski, Serbest Bölgeler, rapor Gazetesi, İzmir, 

A Mayıs 1983, s.4. 
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satıcılara yüklenmektedir (44). 

İthal malının sağlanmasındaki, kol~ylık ve sürat, 

yatırım proj~lerinin daha serbest değerlendirilmesine 

olanak vermekte böylece ekonomide istikrar sağlanabilmek

tedir (45). 

Dışarıdan serbest bölgeye gelip depolanan tüketim 

malları için ithalatçı, bu malın güınrüğünü ödeyip ülke 

içine ithal etmeden önce, ülke içinde bir pazar 

araştırması yapıp bu malların satılıp satılmayacağını 

veya ne kadar satılabileceğini araştırarak ona göre 

ithalat yapar. Bu da zarar riskini azaltır. Diğer yandan, 

eskiyen, modası geçen, bozulan ve işe yaramaz hale gelen 

mallar, serbest bölgeden yurda sokulmadan imha edilirler. 

Oysa bu malın tamamı gümrükleri ödenip yurda sokulmuş 

olsa, işe yaramaz hale selen mallar için de gümrük 

vergisi verilmiş olacaktır (46). 

Serbest bölgelerden yapılan ithalat aynen 3. 

ülkelerden yapılan ithalat gibi işlem gördüğü ve bir 

gümrük ayrıcalığından yararlanmadığı halde ithalatın 

küçük partiler halinde yapılması sonucunda gümrük 

giderleri düşük olmakta, tekrar satış yoluyla bu giderler 

kısa zamanda karşılandbilmektedir. Bu durumda da dövizin 

bağlı kalış zamanı ve miktarı azalmakta, tasarruf edilen 

<44) Vacit Tümer, Serbest Bölgelerin ülkemiz Ekonomisine 

Katkısı, İzmir:Tica·r~t Odası Dergisi, sayı:2, Şuba.t 

1983, s. 4. 

<45) Mehmet Binbay, "Serbest Bölgeler kurulunca Ülke 

Ekonomisinde İstikrar Sağlanacaktır", Rapor 

Gazetesi, İzmir, 4 Mart 1983, s.5. 

<46) Engin Akyrek, a.g.e., s.19. 
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döviz batka sınai alanlara kanalize edilebilmektedir. 

ithalat ta eağh.nan bu avantajlar sonucunda yerli 

ür~tım maliyetlerinin düşmesi o ülkenin dış rekabet 

•uounu de arttırmaktadır (47>. 

J.7.1.5. Transit Ticaret, Liman ve Taşımacılık 

Hizmetleri 

Serbest liman olarak geliştirilen bölgelerde 

canlanacak transit taşımacılık, ülkedeki ekonomik 

faaliyetlerin artmasını ve önemli döviz gelirleri elde 

•lm~•ine yol açabilecektir. 

Transit ticaret alıcı ve satıcı piyasaları 

aran• ında uygun bir konunıd4 bulunmaktan doğabilecek bir 

~1zmet sektörüdür. Bir serbest bölge tesisi ile bu 

faaliyetler çok daha etkin ve geniş bir hale gelebileceği 

aıbi, başka güzergahlar üzerinden yapılan taşıma 

faaliyetleri de, avantajlardan yararlanmak üzere serbest 

bolse üzerinden yapılmaya başlar. Bu ~onuda sağlanacak 

hizmetlerin, 

aıoıkt1r <48>. 

önemli döviz gelirleri sağlayabileceği 

1.7.l.6. Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi 

Serbest Bölgelerin. en önemli fonksiyonlarından 

bjri de ülkeye yabancı sermaye gelişini bağlamak ve 

hızl~ndırmak, bunun ya.nısıra ileri teknolojinin ülkeye 

çekilmesini gerçekleştirmektir (49). 

(~7> Hasan~ k" 5 ~s 1 1 a.g.e., s .. 

<48) Ahmet 1· k 33 nce ara, a.g.e., s .. 

(49) Engin~ d ~ A 52 ~r ogan . g. e. , s . . 
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Dünya genelinde 1984 yılı toplam yabancı yatırım 

tuları 700 Milyar $ olup, sözkonusu bu yatırımın '% 40' ı 

ABD firrnlarına~ % 12'si İngiliz, % 8'i Alman% S'i Japon 

ve % 32'si ise diğer ülke firmala.rına ait olma.kt~dır. 

Oçte ikisi gelişmiş ülkelerde bulunan söz konusu toplam 

yabancı yatırım tutarının % 41' i imalat sektöründe ve % 

l2'si ise ticaret sektöründe gerçekleşmiş bulunmaktadır 

( 50 > • 

Yabancı sermaye, risk faktörünün düşük olması ve 

avc,ntajlarda.n doğ.-,,cak karlılığın da.ha d.ı artması sebebi 

ile serbest bölgelere daha kol.ıy gelmektedir (51). 

Özellikle ekonomik yönden geri kalmış ülkelerde, 

bdemeler dengesi açıklarının büyük boyutlara ulaşması, 

ekonominin yabancı sermayeye olan ihtiyacını daha da 

fazlalaştırmaktadır. 

Serbest bölgelerin kurulmasıyla bu alanlara yaban

cı sermayenin gelişini özendireuek bir takım ayrıcalıklar 

da getirilmektedir. Böylece, ülke içinde gerekli ve 

ihracat bakımından yeterli avantajlara sahip sanayilerin 

kurulmasını sağlayacak yabancı sermaye ve teknik daha 

kolaylıkla gelmektedir. Yurt içi sanayi, bir taraftan 

serbest bölgede kurulan yabancı sermayenin getirmiş 

olduğu yüksek teknik ve organizasyondan fayda !anmakta, 

diğer taraftan da bu sanayinin muhtemel rekabetini hesaba. 

katmak suretiyle daha rasyonel bir 9alışma temposuna 

girmektedir (52). 

<50) İzmir-Nemrut Free Zona Teasibility Study. Final 

Report-Sha,mon Free Ai rpu t Deve lopment Company l iıni

ted, Semtember, 1986. 

(51) Ahmet İncekara, a.g.e., e.33. 

<52> İsk d ş 86 en er engezer, a.g.e., s .. 
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ı.7.1,7. Kıyı Bankacılığına itkileri 

Kıyı bankacılığının bulunduğu serbest bölgelerde, 

ık\1eodi f.:ı.aliyetlerin milletlerarası finansman 

rtyaoolarından kredi sağlanarak yürütülmesi, daha kolay

lıkla batarılabilmektedir (53). 

Serbest bölge kıyı bankaları için cazip bir ortam 

olu,turur. Çünkü banka genellikle her türlü vergiden 

•uı• rt ı r. Sermaye deneti mi çok daha eenekt i r. Mumam 

koroılık yoktur veya. düşek oranda vardır. Sermaye ile 

•~vdu~t arasındaki ilişkilerin genellikle kurallara bağlı 

ola4dığı böyle bir ort-,.ın ba.nkalar içıin çekicidir. Kıyı 

b~nk~ları, serbest bölgelerde; gerek hizmet veren, gerek 

Ure tim yapan, gerekse i th.:ılat ve ihrc:ıoat işlerini 

yönlendiren şirketlere; bir takım servisler sunma 

doirultusunda c4nlanırlar (54). 

Kıyı bankaları servis sunması ya.nıeıra fon 

razlalıkl~rını kull4nmada da ortaya çıkarlar. Özellikle, 

tazlsl1k ülke içinde yaratılıyorsa, kıyı ünitelerinden bu 

tazlal ığın yönlendirilmesi daha kol4Y olm4kta.dır. 

Bahreyn'de bu tür uygulama başlayınca sayıları 52'yi aşan 

kıyı bankı:ısı, serbest bölgeye hücum etmiştir. Bu 

bankaların mevduatı 1975'de 1.7 milyar$ iken l98l'de 39 

~ily4r $'ı ge9miştir <55). 

<53) Ahmet İncekara, a.g.e., s.34. 

<54> Tansu Çiller; "Serbest Bölgeler ve Dünyadaki 

Uygulama", Dünyada va Türkiye'de Serbest Bölgeler, 

Semineri Tebliği, İktisadi Araştlrma Vakfı Vay.İet., 

1982. 

(55) Ahmet İncekara, a.g.e. s.35. 
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ı.7.1.B. Diğer Yararları 

Serbest Bölgeler sayesinde, ev sahibi ülke, dış 

dunya ile sürekli ve doğrudan bağlantılar içine girmekte; 

bunun sonucunda ülke üretim, pazarlama, teknoloji 

~lanında dinamik bir gelişme süreci kazanmaktadır (56). 

Serbest bölgeler, bölgedeki fuarların ve turizmin 

•eti,mesine önayak olur katkıda bulunurlar (57). 

Serbest bölgelerde devamı ı oturmak olanaksızdır. 

Bu nedenle serbest bölgelerde uzunca bir süre kalmak 

ıorunda bulunan kimseler, civar yerleşim merkezlerinde 

kalmaktadırlar. Bu kimseler, o ülkeye turistik amaçlarla 

aelınen:ıiş olsalar bile, onlara sunulan hizmetler turizm 

yönlü olmaktadır. Aynı zamanda bu kimseler, o ülkeyi daha 

yakından incelemek ve gezmek fırsatına sahip 

olabilmektedirler (58). 

Serbest bölgelerin diğer bir yararı da inşaat 

aektörü açısından olmaktadır. Bu bölgede kurulacak sınai 

veya sair tesisler için genellikle ev sahibi ülkenin 

malzeme ve emek kaynaklarından yararlanılmaktadır. 

1.7.2. Serbest Bölgelerin Sakınc~ları 

1.7.2.1. Yerli Sanayi İle Rekabet 

Serbest bölgede üretilecek mallürın yurda ithali 

(56> Turan Yıldırım, ''Serbest Bölgeler", Dünya Gazetesi, 

İST, 25 Eylül 1984, a.5. 

C57> İ.Engin Akyürek, a.g.e., s.k20. 

< 58) Ahmet Bülend Göksel, "serbest Bölgeler", Dünya 

Gazetesi, İst, 16 Mdyıs 1983, s.5. 
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hol inde, bu bölgenin sahip olduğu avantajlar nedeni ile 

yurt için sdnayii ile rekabete girilmekte ve bundan yerli 

84nayi olumsuz yönde etkilenmektedir (59). 

Bölgede kurulan yabancı sermaye işletmeleri yerli 

1 ,ıetmeler karşısında haksız bir rekabet üstünlüğü elde 

etaıi, olabilirler. Üretim faktörlerinin nisbi 

ucuzluğundan yararlanmaları ve üretim tesislerini pazara 

yakın yerlere taşımalarıyla ulaştırma giderlerinden 

sağladıkları tasarruf, bunların yerli pazarlarda ev 

eahibi ülke şirketleriyle rekabet imkanh.rını yükseltir 

( 60). 

Diğer bir sorun ise serbest bölgede üretilen 

malların iç ekonomide satılmasıdır. Daha düzgün altyapı 

hizmetlerinden yararlanma olanağı olan serbest bölge 

ti rmaları iç pazarda çalışan fi rma.ldra. nazaran mali yet 

av~ntajı elde edebilirler (61). Bu malların ülkeye 

ithalinde alınan vergiler arasındaki farkı kapatacak 

seviyede değilse, yurt içi firmalar maliyet ve kalite 

ili bari y le üstün yabancı mallarla rekabet edemeyecek ve 

bir ithalat baskısı ortaya çıkacaktır. Bu durumu önlemek 

için, serbest bölge uygulaması bulunan ülkeler çeşitli 

tedbirler alarak, ortaya çıkan mahsuru bertaraf etme 

yoluna gitmişlerdir. Ya gümrük vergileri yükseltilmekte, 

Y4 da serbest bölgeden mal ithali tamamen yasaklana.bil

mektedir. Nitekim Hindistan bu ikinci yolu seçmişken, 

<59> Selahattin Tuncer, "Dünya ve TUrkiye'de Serbest 

Bölgeler", İstanbul:Sanayi odası Dergisi, Sayı:201, 

15 Kasım 1982, s.13. 

<60) Hdlil Seyidoğlu, a.g.e., s.439. 

<61) Cem Al ~~ par, a.g.e., s .... ..,. 
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Nısır'do. ithalat daha önce de belirtildiği gibi belli 

or4 ndA yerli girdi kulldnımına bağlanmıştır (62>. 

1.1.2.2. İstihdam Sorunları 

su konuda oluşabilecek en önemli sorun istihdamın 

dengesizliğidir. Daha ucuz oldukldrından, daha kolay 

denetlenebildiklerinden ve diğer nedenlerden dolayı 9oouk 

ve kadın işgücünün kullanılması çarpık bir istihdam 

yapısı ortaya çıkarabilmektedir. Bu bölgelerde 3U 

yaşından küçük kadın ve erkeklerin iş bulabilme olanağı 

oldukça fazladır. Daha büyük yaşlar için bu imkanlar 

daralabilmektedir. Bunun yanısıra bölgede açı laca.k yeni 

bir iş imkanının çekiciliğinden dolayı bölgeye ülkedeki 

hsücünün akın etmesi, sosyal yaşamla ilgili sorunların 

yanında, diğer iş alanlarının boşalması sorunlarını da 

yaratabilmektedir (63). 

1.7.2.3. Kaçakçılık ve Diğer Yasa Dışı Faaliyetler 

Serbest bölgeler genellikle kaçakçılığa neden 

olabilecekleri konusunda eleştirilmektedirler. Serbest 

bölselerden kaçakçılık, ancak sınırların iyi belirlenme

mesi, giriş ve çıkışt~ ve bölge çevresinde gerekli 

güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde gerçekleşebilir 

(64). 

C62l Ahmet İncekard, a.g.e., s.36. 

(63) Latif Önal, Serbest bölgelerde İşçi İşveren İlişki

leri", (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi> İstanbul 

Teknik Üniversitesi 1986, s.16. 

(64) Engin Erdoğan, a.g.e., s.127. 
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Kaça.kçı lık, üzerinde ·önemle durulması gereken bir 

konudur. Çünkü, bu bölgelere gümrüksüz ithal edilen 

»alların buradan ana ülkeye gizlice sokulması oldukça 

Bunu 

•ınırlarının iyi 

önlemek için 

belirlenmesi .ve 

serbest 

koruyucu 

önlemlerinin alınmasına gerek vardır (65). 

1.7.2.4. Diğer Sakıncaları 

bölgelerin 

güvenlik 

Serbest bölgelerde genellikle grev hakkı ve 

•endikal fa.ali yet_lere izin verilmediğinden işçi 

Uor~tleri, yurt içinde saptanan işçi ücretlerinden daha 

düvük düzeyde tutulmaktadır. Bu durum ücret piyasasında 

ikili ücret düzeyinin doğmasın~ neden olmaktadır <66). 

Serbest bölge, aynı zamanda sermaye içinde "tekel

leş~e-yokolma" sürecini de hızlandırılabilir . Örneiin 

küçük ve orta boy firmaların ürettiği parçaları, yüksek 

maliyetli ve uluslararası standartlarda bulmayan bir 

otomobil fabrikasının tesisini serbest Bölgeye taşıması 

ve i th.:ıl i serbest olduğundan aynı parçaları dışarıdan 

karşılaması yurt içinde yaygın biçimde faaliyet gösteren 

bıı tür irili ufı,.klı kuruluşların hızla çökmesine neden 

nlAhjl~cPktir (67). 

Serbest bölgelerin kurulduğu illerin belli sanayi 

merkezleri olarak gel ivmesi, yatırımların ınekarisal 

rloğıl1m1n1 da olumsuz yönde etkileyebilmekte, serbest 

bölgelerin yarattıiı dışsal ekonomilerden yararlanmak 

C ()5 > H;ı l 1· l S . ..2 v l 439 • ey ı nog ıı, " . g. e . , s • . • 

<66) Ce Al 45 m par, a.g.e., s .. 

<67) Falker Fröbel, a.g.e.; s.229. 
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üzere eo.nayilerin birçoğu serbest bölgelere Y4kın 

yıır ı Prrlıı ynğun l.,.şml!ktııı, hıı ciurum höl gP. 1 P.r., ras ı dengesiz-

1 iğe neden olabilmektedir (68). 

Serbest bölgelerin altyapı yatırımlarını üstlenen 

r1PY1Pt, hiitçP gelir)erinin önemli hir k1smın1 bu alana 

harcayacağından zaten azalmakta olan sağlık, eğitim, 

kqnut gibi sosyal harcamalar daha da azalabilecek, bu da 

,.m.,.kçi sınıfların y,:ış.,m koşııJ ı.,rınt ci,ııhıı dıı zorlaştıra

caktır (69). 

Serbest bölgelerde yabancı serm.sye yatırımlarına 

izin verilmesiyle bu firmaların kar tranRferlert ve 
. 

t. ranA fer fiyatı uygulama 1,ı r ı denetimden ç ı kmnk tadır. Bu 

yo.tırım lar ülkenin gümrüklü bölges i nde faaliyet 

ıösterdiklerinde ise ham kir transferler i nin belirlenen 

· .oran l arda merkez ülkeye aktarılması hem de çok uluslu 

,irketlerin 

ticaretinde 

bağlı şirketleri ile yapt ıkları mal 

uygulana n tranRfer fiyatları belirli 

ö lçüh?rde denetlP.nebilmekte . Serbest bölgel~rde bu tür 

■ ınırlamalar ve denetim söz konusu oımadığı için çok 

uluslu şirketler kir transferlerini istedikleri şekilde 

yııpttbilecekleri gibi, çeşitli ülkelerde daha az gelir 

vergisi ödeyebilmek için transfer fiyatlarını 

kullanabileceklerdir (70) . 

Son olarak isP- serbP.at bölgP.lerdP. kurulacak yerli 

Ye yabancı kuruluşların üretim artıkları çevre ve deniz 

kirlenmesini hızlandırabilecek özellik göstermektedir . 

---- - -- . -·- --·--·· ·-

<~R> a.g.e., s.230. 

<h9) a . g.e., s.230. 

<70> Hüsnü Erkan ve Rezan Tatlıdil, a.g.e . , s.13. 
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~Öt,01'1 7.: TÜRKİYE• DE SERBEST BÖLGELER 

l tÜRKİYE ' DE SERBEST BÖLGE GİRİŞİMLERİ 2. • 

2.1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem 

bölge kurma girişimleri, Osm.:ınl ı 

urır"rnt.nrluğıı cförıPmine kıırlıır gitnıekt@ VP Tuna nPhrinin 

denize ulaştığı yerde bulunan Saline şehrinin 1870 

yılinda eerbes~ liman haline getirildiği bilinmektedir . 

2.1.2 . Çumhuriyet Dönemi 

z . 1.2.1. 1923-1900 

Bu dönefuin ilk yıllarından itibaren serbest bölge 
1 

kurma yönünde ~irişimlerde bulunulmuştur. 1. Dünya Savaşı 

öncesinde Coğraf i konumuyla önemli bir transit merkezi 

~ l an İstanbul'~ bu özelliğini yeniden kazandırmak amacını 
' . r • 

ıtilrlPn j Jk ııdırıtlar, Istımbul Sanayi ve Ticaret Odası ' nca 
1 

kurulan bir ko~isyonun 1926 yılının sonu ve 1927 yılının 
1 

b4flnda hükümet e sunduğu iki rapor olmuştur. İlk raporda, 

h"zır olana~ların kullanımıyla kaynak ve zaman 

kaybetmeden Tophane Rıhtımı'nın serbest bölge olarak ilan 

edilebileceği belirtilmekte; ikinci rapordan da dik.ıte 

~ı,n~n en önemli faktörün transit ticaret olduğu, ancak 

oevrede kurulabilecek üretime dönük sanayilerle 

htihdanun da hesaba ·katıldığı an1ıışt1mrıktadır. Hazır

lıın,ıın hıı r,ııporlarıı rl..._yıt.narak hiikUmetçP. Mecliı:,'P. sunuVın 

kıınun teklifi, 22.6.1927 tarihinde 1132 sayılı "Serbest 

mıntıka kanunu" adı ile kabul edilmiştir. Aynı yıl içinde 

Tinaret Bakanlığı tarafından Avrupa ' daki serbest liman ve 

l• ' IBeleri incelemekle görevlendirilen Mehmet Ali Na!set, 

Ocak l928'de izlenimlerini ve olumlu görüşünü içeren 
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reporunu eunmu9tur. 

Bu gelişmeleri takiben Ford Motor Company'ye, 

hııiıtlanon özel · sözleşme ile Tophane Rıhtımı 'nda 

otonıobil, kamyonet tr.:ıktör montajı yaparak çeşitli 

.~rbeet bölge avantajlarından yararlanma imkanı verilmiş, 

oözle,nıe 2 Şubat 1929 tarihli, 1391 sa.yılı yasa ile 

onaylanmı,tır. Ancak, belirtilen amaçla inşaatına 

b3 ~ıan~n tesisler bir süre sonra kapatılarak ilk serbest 

· hh ı ıe deneyi başarısızlıkla sonuçlanmış; sonraları İTO 

tarafından hazırla.n,ın bir serbest bölge raporunda, 

uyaulamanın başarısızlıiında bezdirici idari tasarruf

larla' eert tutumların etkili olduğu ifade edilmiştir. 

1930 yılı başlarında açıklanan ve Şakir Kesebir 

planı adı verilen ekonomik programda serbest bölgelere de 

yor verilmiş olup transit ticareti geliştirmek ve komşu 

ülkeler üzerinden yapılan ticaretin ülkemize yönelmesini 

t~nıin etmek amaçlanmıştır. Ayrıca, bu planda serbest 

limon kurulması gerekli görülürken İstanbul'un avantajlı 

konumuna dikkat çekilmiştir. Dünya ekonomik bunalımı 

kofullarında uygulamasına geçilemeyen bu girişimi, 17 

H.-ıyıe 1946'da kabul edilen .4893 sayılı kanun izlemiş; 

ancak, Şark halı ve kilimleriyle benzeri hayvan 

poetlarının transit ticaretinden gelir elde etmek üzere 

Eminönü civarında bir antrepo tahsisini takip eden 

uygulamalar da, yeterli sonuç alınamayınca, başarısızlığa 

ui:i1·omıştır. 

1946 yılının sonlarında, Türkiye için dış ticaret 

f>olitikasında liberalleşme yönünde önemli değişiklikler 

olnıuş; yüksek oranlı bir devalüasyonıabirlikte ithalat 

kısıtlamaları da gevşetilmiştir. 1950'de dış ticaret 

Politikası iyice serbestleştirilirken yabancı sermaye 
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yatırımlarını teşvik eden düzenlemeler yapılmış; bu arada 

da eerbest bölge konusu yeniden gündeme gelmiştir. 21 

Arolık 1953 tarihfnde kabul edilen 6209 sayılı "Serbest 

bölgeler Kanunu" hükümeti serbest bölge ihdasına yetkili 

kılmıt ve kanunun işlerlik kazanması için 16 Ağustos 1956 

tarihınde Bakanlar kurulu'nun kabul ettiği bir kararname 

t Jf" ' İskenderun limanı çevresinde bir serbest bölge 

kuru lnıas ı karara bağla.nm ı ş; 15 Mayıs 1957 'de İskenderun 

Jiaıonında bir alau serbest bölge ola:ı:·ak hizmete 

~vılmı,tır . Ancak, çeşitli şartların yeterince uygun 

olaıama~ı ile tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği sonucu, 

ihr~ç edilmek üzere 200 ton krom madeni dışında, bölgeye 

aıal girişi olmamış ve uygulamadan vazgeçilmiştir. 

l 950 ' lerde ortaya çıkan ödemeler dengesi 

bunalımına karşılık uygulamaya konulan korumacı dış 

tloa.ret politikasının ardından planlı dönemde, . bilinçli 

bir ithal ikameci sanayileşme politikası izlenmiştir. 

İthali kısıtlanan malların yurt içinde özellikle montaj 

ağırlıklı üret imine baş lanınas ından sonra planı ı dönemin 

"etkin koruma" adı verilen politikaları, alıcısı hazır ve 

yükAPk k~rlarla çalışılabilen bir iç paz~rda sanayi 

aerrnayesinin gelişmesine olanak tanımıştır. Çeşitlı 

sübvansiyonlar ve bu politikaları ile desteklenen sanayi 

aermayesinin l97o•ıerin sonunda Türk ekonomisinin esasen 

döviz darbojazına bailı olarak kendini yeniden üretme 

ol.ınağını yitirmesine dek genel anlamda. ihracata, özel 

olarak da serbest bölge uygulamasına pek ragbet etmediği 

ijörülınüştür. Oysa serbest bölge kurulması, ticaret 

sermayesinin her dönemde başta gelen talepleinden olmuş, 

nitekim, planlı dönemde de dış ticaretten dü.ha çok pay 

almak amacıyla, yapılan serbest bölge çalışmalarına 
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ı Tı· caret Odası da hazırladığı bir raporla 
Jııtenbu 

kotıl ■ ıttır. Ancak planlı dönem çalışmaları da diğer 

dönemlerde olduiu gibi fiilen sonuçsuz kalmıştır. 

2.1.2.2. 1980 Sonrası 

24 Ocak 1980 kararlarıyla başlatılan ekonomik 

ddnü,ümlerin ~raçlarından biri olarak gündeme gelmesi 

kaçınılmaz olan serbest bölgelerle ilgili ilk yasal 

du:enleme, kalkınma panı 1984 yılı icra j'lanı 'na 

~s~rbest bölgeler tesis edilecektir" ibaresi konulmasını 

takiben 14-10-1983 tarihinde, 151 sayılı kanun Hükmünde 

Kararname kabuledi lerek Başbakanlığa bağlı bir Serbest 

Bölge le Müdürlüğü Kurulınas ı olmuştur. İkinci yasal 

eiritim, 3 Kasım 1983 tarihinde Bakanlar kurulu'nun 

oıkardığı 53/7289 sayılı kararname ile Mersin ve Antalya 

1i ıııonlarının serbest bölge olarak tespit edi lmes idi r. 17 

Hay ıa 1984 tarihinde de 84/8097 sayı 1 ı Bakanlar kurulu 

kar.1rı ile Antalya ve Mersin serbest bölgelerinin 

■ ınırları belirlenerek işletmeye açılmaları kararlaştı

rılmıvtır. 18 Haziran 1984'te yayımlanan 223 sayılı KHK 

ile Serbest Bölgeler teşkilatı yeniden düzenlenerek 

oerbeet Bölgeler Genel Müdürlüğü "Serbest Bölgeler 

Bo,kanlıiı" haline gelmiş ve Devlet Planlama Teşkilatı'na 

bağlanarak Eylül 1984'te çalış.maya başlamıştır. Serbest 

Bölgeler Başkanlığı 'nın Kasım 1984' te yeni bir serbest 

bölgeler kanununun hazırlanması için toplantıya çağırdığı 

Serbest Bölgeler Özel İhtisas Komisyonu, çalışanlarını 

Ocak 1985' te tamamlayar.:ık raporunu Başbakanı ığa sunmuş; 

gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 6 Haziran 1985 

tarihinde kabul edilen 32/8 sayılı Serbest bölgeler 
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Ya.sası, 15 Haziran 1985'te Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlUiü girmiştir. 

Kanun'un ~abulünü izleyen ilk yasal düzenleme, 

serbest bölge müdürlüklerinin kuruluş, görev, yetki ve 

çalışma esasları saptayan 16 Ağustos 1985 tarihli 85/9801 

sayılı Bakanla.r Kurulu Kararı olmuş; yasal çerçeve !erin 

tek tek düzenlenmesiyle serbest bölgelerin kurulması ve 

işletmeye açılması, bundan sonraki çalışmalc:ırı 

oluşturmuştur C7l). 

2.2. Serbest Bölge Olayını Türkiye Gündemine 

Getiren Nedenler 

2.2.l . Benimsenen Ekonomik Model-Serbest bölge 

Uygulanmakta olan ekonomik model ile sıkı sıkıya 

ilişkili bir uygulamadır. Dışa kapalı ithal ikameci 

modeller serbest bölge kurulmasını gerektirmeyebilir. 

Ancak özellikle dışa dönük sanayileşme modelini benimse

yen ekonomiler için serbest bölgeler, bu modelin zorunlu 

bir parçası haline gelmektedir (72). 

l950'lerde ödemeler dengesi bunalımı nedeniyle 

alınan korumacı dış ticaret önlemlerinin ardında oluşan 

ithal ikameci sanayileşme, 1960,larla birlikte hızlı 

büyümenin bir aracı olarak ele alınmıotır. Ağırlıkla, 

dayanıklı-dayanıksız tüketim ma 1 ları üretiminde 

yoğunlaşan dışa bağımlı bu sanayileşme, 1970'li yılların 

<71) İlhan Tekeli ve Selim İlkin, Konu ile ilgili bölüm

lerinden Folker Fröbel, a.g.e., ilgili bölümlerinden 

yararlanılmıştır. 

(72) Engin Akyürek, a.g.e., s.65. 
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ortalarına kadar önemli hiiyuıne hı7.ları ~ağlamışıtır. Dışa 

bağımlı gelişen bu. büyüme 1970'li yılların sonunda döviz 

darboğazı nedeni ile tıkanmaya başlamıştır. Korumacı dış 

ticar~t politikası, sübvansiyonlar, sabit kur teşvikiyle 

desteklenen ithal ikameci sanayileşme stratejisi için 

1970'lerin sonunda artık "deniz bitmiştir".<M.Sönaez) 

Bu koşullar .içinde hem iç hem dış egemen güçler 

~ dünya ekonomisinde yeni işbölümüne uygun bir düzenleme 

içinde, Türkiye için tık anan bu model in giderek yerini 

alacak a.ltern.:ıtif bir strateji için hazırlıkları. 

başlatmışlardır. Bu alternatif, "ihracata yönelik 

sanayileşme stratejisi"dir (73). 

Nihayet 24 Ocak 1980 istikrar tedbirleri ile 

"ihracata. yönelik sanayileşme" s t ra t e j i s i 

. benimsemiştir. Bu yeni politika uzun yıllardır küllenmiş 

olan "Serbest Bölgeler" sorununu yeniden Türk i ye'nin 

gündemine getirmiştir (74). 

Modelin en önemli yanını oluşturan ihracatın 

geliştirilmesi ve özellikle dışa dönük faaliyetleri ağır 

basan sanayi kollarının gelişebilmesi, yabancı 

yatırımların ve bankacılık faaliyetlerinin teşvik 

edilmesi ioin ülkenin dışa açıl.:ın penceresi durumunda 

olan serbest bölgelere ihtiyaç duyulmuştur. 

(73) Fulker Fröbel, a.g.e., S.224-225. 

(74) Engin Akyürek, a.g.e.,s.15 
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2.2.2. Ortadoğu Pazarlarının Önemi Kazanması 

Türkiye'nin yakın komşuları olan petrol üreticisi 

ülkeler, petrol fiyatlarındaki büyük artışlar sonucu 

oldukça yüksek bir satın .:ılma gücüne sahip olmuşlardır. 

Gelişmekte olan ülkelerin yanıaıra endüstrileşmiş 

ülkeleri de ödemeler dengesi açı ıklarıyla karşı karşı ya 

bıro.kılan bu muazzarıı satın alma gücü birikimi 1 bugün 

~hı~la bu ülkelere yönelik ma.l alımlarına dönüşmektedir . 

Süratle gelişmekte olan petrol ihracatçısı ülkelerin 

pazarlarına Türkiye'nin henüz bazı avantajlara sahip iken 

kısa s4rede ve sürekli yerleşebilecek şekilde girmesi 

gerekir . Orta Doğu ülkelerine yönelik ticaret yollarının 

üzerinde veya yakınında olan Türkiye, bu konumunun 

~ağlandığı bütün avantajlardan yararlanmanın yollarını 

aramak durumundadır (75) . 

Bu yollardan birisi de serbest bölgelerdir. 

Kurulacak serbest bölgeler sayesinde, ihracat ve 

ithalatta halen mevcut olan birtakım kısıtlamalar ve 

bürokratik engeller asgari düzeye indirilebileceğinden 

Orta Doğu ülkeliri ile olan ticaretini artırabilmek ve 

sürekli kılabilmek imkanlarına kavuşabilir. 

--- ---------
(75) Nuh Kuşçulu, Serbest Bölge, Tebliğ, 2-7 Kasım 1981, 

2.Türkiye İktisat Kongresi Dış Ekonomik İlişkiler 

Komisyonu Tebliğleri, İzmir, s.127) 
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2.2.3. Artan Döviz İhtiyacı 

Türkiye 1910'li yılların sonuna değin uygulamış 

olduiu dışa baiımlı ithal ikameci sanayileşme nedeni ile, 

ihracatın aynı hızla artmaması, ihracat için gerekli 

dövizin bulunamaması, sonucunu doğura!ak, sık sık döviz 

darsoğazına girmiştir. 

Türkiye l976'dan itibaren giderek finanse edilmesi 

zorlaşan önemli demeler dengesi açıklarıyla 

karşılaşmıştır (76). 8 O ' 1 i y ı 11 a rdo. artış gösteren 

ihrac"ıt gelirleri, işçi dövizlerindeki artışlar ve dış 

krediler, Türkiye'yi önemli ithal ihtiyaçlarını temin 

edebi 1 i r duruma. getirmiş olıııa.kl4 beraber, bu miktarlar 

sinai üretime bağlı olarak artan ithal ihtiyacı ve 

yükselen ithal maliyetleri nedeniyle yeterli 

gelmemektedir. Gerçekten kısa vadede döviz temin, halen 

ülkemiz için en önemli sorundur ve Türkiye döviz temini 

için bütün imkanlarını araştırmak ve bütün imkanlarda.n 

yararlanmak zorundadır (77) 

Serbest bölge kurulmasının hem ülkenin döviz 

gelirle~ini artıracak, hem de sanayide kullanılacak 

gırdi !erin ithalat mali yet ini düşürerek döviz tasarrufu 

sailayacak bir girişim olması, Ttirkiye'yi serbest bölge 

kurulması konusunda düşünmeye zorlayan bir etken 

olmuşturl78>. 

(76) İskender Şengezer, Serbest Bölgeler, İGEME Yayını, 

İst, 1983, s.85>. 

(77) Nuh Kuşçulu, a.g.e.,s.127) 

(78) Engin Akyürek, a.g.e, s.66 
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2.2.4. Dış Ticarette Rekabet İçin Uygun Ortamın 

Hazırlanması 

Türkiye 1980 İstikrar Tedbirleri ile birlikle iç 

pazara yönelik bir üretim ve pdzarlama. yapısından dış 

pazarlara yönelik bir sanayileşııe modeline geçmeye 

baş .lamıştıı·. Bu modelin başarısı, büyük ölçüde ihracatta 

gösterilebilecek başarıya bailıd1r. Türk firmalarının 

dünya pazarlarında yabancı firmalarla rekabet 

edebilme !eri ve yeni p.:ız.:ırlara yeTleşerek ihracatımızın 

,1rttırılınası, üretim. maliyetlerinin ve özellikle ham ve 

yarı mamul girdilerinin fiyatı, 

güvence; p.:ızarla.mada. maliyet, 

kalitesi ve teminindeki 

çabukluk ve 

bakımından yabancı firmalarla rekabet 

. ·olanaklara.sahip olmalarına bağlıdır. Türk 

esnek 1 ik 

edebilecek 

firmaları, 

ancak bir serbets bölgenin sağlayacağı avantaj la.rla bu 

olanaktlara sahip olabilirler ve dünya pazarlarındaki 

rekabet güçlerini arttırabilirler (79). 

2.2.5. Yabancı Sermayeyi Teşvik 

Ülkemizin sanayileşmesinde ve ihraç edilebilir 

sanayi ürenlerınin imalinde yabancı sermayeden 

yararlanmak, ülkemeze büyük yararlar sağlayacaktır. Ancak 

Türkiye'nin sahip (?lduğu ekonomik ,artları içinde, 

yabancı sermayenin ülkemize girişini kısıtlayan ve 

iürkiye'nin yabancı sermaye için cazip olmasına neden 

olan etken 1 eri ortadan kaldı raak mümkün deği 1 se, 

kurulacak serbest bölgelerde yabancı sermayenin gelişini 

(79 Engin Akyürek, a.. g .... ~, s. 67. _ 
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özendirecek uysun ortam hazırlanabilecektir (80), 

İstanbul Ticaret Odasınca. l977'de Türkiye'de 

faaliyette bulunan y~bancı sermayeli kuruluşlar düzeyinde 

yapılan bir ankette, yabancı sermayenin ülkemize 

girişini engelleyen en önemli nedenlerin başında. 

bürokratik ve idari engellerin geldiii gözlenmiştir. 

bunun döviz yetersizliği nedeniyle ithalatta karşılaşılan 

güçlükler takip etmektedir (81), 

Yabancı Sermayenin ülkeye girişini engelleyen 

nedenlerin birçoğu, kurulacak serbest bölgede söz konusu 

olmayacağı için serbest bölge kurulması yabancı sermaye 

girişıirıi de hızlandıracaktır. Serbest bölgele in 

özendirici koşulları ülke için gerekli ihracat bakımından 

yeterli 

sağlayacak yabancı 

hızlandıracaktır. 

sahip sanayilerin 

sermayenin ülkye 

kurulmasını 

ge l işini 

2.2.6. Orta Doğu Ticaret Merkezlerinin Devre Dışı 

Kalması 

Orta Doğu ülkelerine yBnelik ticaret giderek 

yoğunluk kazanırken, bu gelişmeye ta.m bir zıt gelişme 

ola.rü.k, Orta Doğu ticaretinde çok önemli bir yer tutan 

Beyrut'un İsrail saldırısı nedeniyle, Basra Körfezi'ndeki 

limanların da İran Irak savaşı nedeniyle devre dışı 
.. 

kalması, Türkiye'yi bu önemli boşluğu doldurmak konusunda 

teşvik etmiştir (82). 

(80) İskender Şengezer, a.g.e, s.86. 

(81) Engin Akyürek, a.g.e., s.68 

(82) Engin Akyürek, a.g.e, s.69) 
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1970' l i yılların en önem! i ge 1 i şmesi Lübnan' do.ki 

ic; savaşın Beyrut'u bölgenin anahtar firnıa. merkezi 

olmaktan çıkarmış _ olmasıdır. Uluslararası bankacılara ilk 

kucak açan Orta Doğu ülkesi Bahreyn oldu. 1981 itibariyle 

yüze yakın banka ve 40 dolayındaki temsilciliğin 

bulunduğu bu ülkede 20 tane yerel ticari banka yanında 60 

tane offshore bankası 2 tane yerel ticari ihtisas bankası 

ve '6 tane de büyük banka kuruluşu çalışmaktadır (83). 

2.2.7. Dünya Uygulama Sonuçları 

Özellikle 1970 

görülmeye başlamıştır. 

yıllarının sonlarına ddoğur 

Son 10 yıl içinde dünyadaki 

serbest bölgelerin sayısı 3 kat art■ ış, dünya ticaretinin 

%9'u serbest bölgede yapılıyor. Bu oran önümüzdeki 

yıllarda %20'ye çıkması bekleniyor (84). 

Genellikle kuruldukları ülkelerin ihracatlarını, 

transit ticaretten elde ettikleri geliri, döviz 

kazançlarını, istihdam olanaklarını artırmış, ithalata 

kolaylıklar ve teknoloji transferiyle 

geliştirmiştir. 

yerli sanayi 

Bütün bu olumlu gelişmeler ve ülkemizin dışa 

açılma politikaları çercevesinde, serbest bölgeler adeta 

bir zorunluluk haline gelmiştir. 

(83) Özer U. Çiller, İstanbul Bankası, İ.A.Ş. Bahar 

dönemi Panelleri l Temmuz 1982 (Konuşma Metni) 

(84) Nuh Kuşçulu, Serbest bölgel~r Reeksport ve Switch 

Muamelele~i 2-7 Kasım 1981 tarihinde İzmir'de 

düzenlenen 2. türkiye İktisat Kongresi Tebliği sf.5 
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2.3. TÜRK SERBEST BÖLGELERİ 

2.3.1. MERSİN SERBEST BÖLGESİ 

Mersin Ser.best Limanı 'nın tamamının Serbest Bölge 

olarak kurulması çalışmalarına, Devlet Planlama Teşkilatı 

bünyesinde kurulan Serbest Bölgeler Başkanlığı 'nca ilk 

defa 1982 yılında büşlanmıştır. 

Ancak, ekonominin gerekleri doğrultusunda Mersin 

.limanı'nın bir kısmının Serbest Bölge kapsümına 4lınması 

ile yetinilmiştir. 4.3.1985 tarih 85/9200 sayılı Bakanlar 

kuulu kararı ile Mersin serbest Bölgesi 'nin sınırları 

nihai,oeklini almıştır. Daha sonra çıkarılan 3218 sayılı 

Serbest Bölgeler konusu ve yönetmeliği ile de bu 

bölgelerde uyulması gereken prens ipler tesbi t edilerek 

uygulamaya geçilmiştir (85). 

Mersin serbest bölgesi 776 bin m2 'lik alanı 

kapsamakta olup, ortalama büyüklükleri 4 bir m2 olan 2A5 

parsele bölünmüştür (86). 

Mersin Serbest Bölgesinin yönetimi için Mersin 

serbest Bölge Müdürlüğü kurulmuştur. Ancak yönetim daha 

sonra. MESBAŞ firnıas1n4 devredilmiştir. MESBAŞ'ın görevi, 

bölgede faaliyette bulunmak 

DPT arasındaki ilişkileri 

uygulamaktır (87). 

üzere başvuran fi rnıala.r ile 

yasal çercevede yürüter~k 

Mersin'in coğrafi durumu itibariyle zengin bir 

hinterlandı vardır. Adana, Konya, Kayseri gibi sanayileş-

(85) Türkiye İş Bankası Yayın Organı, Aralık 1988 sayısı, 

sayı:266, s.14 

<a6> a.g.e., s.14 

(87) Hüsnü Brkan:Rezzan Tatlıdil , s.43 
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mi ı, kentler ile tarım ve hayvancı 1 ıkla uğraşan diğer 

çevre kentlerinin ürünleri Mersin limanından ihra.ç 

edilmektedir. Limandan ihraç edilen başka ürünler pamuk, 

pamuk ipliği, naranciye, hububat, bakliyat, canlı hayvan, 

yer fıstığı ve maden cevheridir. İthal edilen başlıca 

flldl ldr ise petrol, korııpeze gübre, m4kin.-ı aksesuar ve 

parçaları, elektrik malzemeleri, amonyak ve kimyevi . 
maddeler olardk sayılabilir. Mersin gelecekte umutla 

~akılan bir bölge olarak dikkati çekmektedir (88). 

2.~.2. ANTAJ ... YA SERBEST RÖLGISİ 

Antalya Serbest Bölgesi 1983 yılında kurulmuş ve 

4.3.1985 tarih 85/9200 sayılı bak4!1lar kurulu Kararıyla. 

sınırları belirlenmiştir. Yönetiııi Serbest Bölgeler 

Müdürlüğü tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

bölge Müdürlüğü Serbest bölge için hazırlanan yerleşim 

planının uygulanmasını ve ku 11 an ı c ı 1 ar tarafından 

yapılacak olan üst yapı tesislerinin belirlenen esaslara 

uygun şekilde inşasını sağlamak, kullanıcılar da inşaat 

sırasında serbest bölge müdürlüğü'nün kendilerine 

vereceği talimatl~ra uymak zorunda.dır. 

Antalya Serbest bölgesinin işletilmesi ASBAŞ adlı 

firma.ya verilmiştir. ı\ntalya'nın ihracata. katkısı 

Mersin'den daha düşüktür. bunun nedeni Mersin'in coğrafi 

avantajı, ulaştırma ağına yakınlığı ve Antalya'nın önemli 

miktarda arazisinin yurt dışından müteahhitlik hizmeti 

veren firmaların iş makindları park alanı olarak ayrılmış 

{88> Rezzan Tatlıdil-Hüsnü Erkan, a.g.e., s.45 
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olması eeklinde belirtilebilir. Bu bölgede üretim ruhsatı 

alan firma. lar daha çok kumaş-konfeksiyon, ambalaj 

malzemesi, . madeni eşya, çelik konstrüksiyon, mobilya, 

salyongoz, kerevit , konservesi ve dayanıklı beyaz ev 

eşyası üretimi gerçekleştireceklerdir {89). 

Mersin ve Antalya. Serbest bölgelerinin aşamalar 

itibariyle alanları ve bağlantılı limanları şöy}Pnir: 

Tablo 1 

ALANI (milyon m2 ) 

Serbest Bölge !.Aşama 2.Aşama 3. Aşama Toplam Limanı 

Mersin 

Antalya. 

2.8 

0.55 

1.0 

0.55 l. 75 

3.8 Mersin 

3.05 Antalya 

Kaynak: Serbest Bölge Çalışmaları Hakkında Rapor No:l 

Ek i m l985'den derleme, DPT Serbest Bölgeler başkanlığı 

2.3.3. EGE SERBEST BÖLGESİ 

Ege Serbest Bölgesi ağırlıklı olarak sinai 

faaliyetler için kullanılması planlanmış olup, Temmuz 

199l'de üretime başlamıştır. 

Ege serbest Bölgesi'nde yapılacak faaliyetlerin 7 

Ekim 1988'de Yüksek Planlama Kurulu'nun 90 sayılı 

kararıyla belirlenmesinden sonra bölgenin yönetmeliği 30 

Kasım 1988 tarihli BResmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu 

bölgenin Yap-İşlet-Devret modeline göre kurulması ve 

{89) Rezzan Tatlıdil-Hüsnü Erkan, a.g.e, s.43 
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işletilmeoi amacıyla DPT müşteşarlığı ile ABD kökenli EAC 

Sm.Inc. arasında bir protokol yapılarak bu finansman 

öncülüğünde Ege serbest bölgesi Kurucu ve İşleticisi 

(ESBAŞ> 10 Temmuz 1989'da kurulmuş ve 89/14427 nolu 

kararla Bakanlar kurulu 28 Eylül 1989 tarihinde bu 

şirkete Ege Serbest Bölgesi'ni kurma ve işletme yetkisini 

vermiştir. Bölgenin 14 Aiustos 1990'da açılı91 yapılmış 

olup.kısmen de olsa ticari faüliyetlere başlamıştır. 

2.3.4. İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI SERBEST BÖLGESİ 

Bakanlar Kurulu 'nun 3 Mart 1990 tarih ve 90/220 

s4yılı kararı ile sınırları belirlenen ve 12 Nisan 1990 

tarihli Resmi Gazete'de Kararnamesi 13 Mayıs 1990 

tarihli Resmi Gazete ' de ise yönetmeliği yayımlanan 

·is.tanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin l.Kısını 

inşaatları çok kısa sürede tamamlanarak 24 Ağustos 1990 

günü işletmeye açılmış olup, yoğun talep üzerine 

oluşturulması kararlaştırılan 2.Kısım Ağustos l99l'de 

hizmete sunulmuş tur . Bölgenin iş letınes i, oldukça küçük 

olnıası nedeniyle, özel sektöre devredi lmeyerek İsta.nbul 

Atatürk Hava limanı Serbest Bölge Müdürlüğü'nün 

sorumluluğuna bırakılmıştır. 

Halen faaliyette bulanan bu 4 bölgenin dı9ında. 5 

yeni serbest bölge daha kurulması için çalışmalar 

yapılmaktadır. Bunlar; Adana-YumurtQlık, İzmir-Aliağa, 

Trabzon ve İstanbul-Trakya Serbest bölgeleri ile İstanbul 

Atatürk Havalimanı kıyı COff-Shore> Bankacılığı 

Merkezi 'dir. 



-54-

2.4. SERBEST BÖLGELERİN BUGÜNKÜ DURUMU 

2.4. 1. Durum 

1987 yılında faaliyete geçen Mersin ve Antalya 

Serbest bölgelerinin ardından 1990 yılında Ege serbest 

bölgesi ve İstanbul Atatürk Haval imanı Serbest bölgesi 

birinci kısım, 1991 yılı Ağustos ayında da İstanbul 

Ata ti.irk Havai imanı İkinci kısmının fac::ıl iyete geçmesiyle 

~ ülke ticaretine katkıdü bulunan serbest bölge sayısı 

dörde yükselmiştir. Ayrıca 1991 yılı Haziran ayında 

İstanbul Trakya hölgesi için yapı lan 

mürac·aa-tların değerlendirilmesi tamamlanmış, 14 Eylül 'de 

ise Trabzon Serbest Bölgesi'nin temeli atılmıştır. 

1991 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığına Serbest Bölgelerde faaliyette 

- bulunmak üzere başvuran firma sayısı, 164'ü yabancı olmak 

üzere l259'a ulaşmıştır . 

Yapılan 

bölgelerde 861 

görülmüştür. 

değerlendirmeler sonucunda 

firmanın faaliyette bulunma.sı. 

serbest 

uygun 

TABLO 1: Serbest Bölgelere Başvuran Firmalar 

SERBEST BÖLGELER YERLİ YABANCI TOPLAM 

MERSİN 6lı0 97 737 

ANTALYA 236 30 266 

EGE 50 11 61 

İSTANBUL<I> 62 14 76 

İSTANBUL<II> lı4 5 lı9 

İSTANBUL-TRAKYA 63 7 70 

TOPLAM 1095 164 1259 

Kaynak:T.C.Resmi Gazete,1992 Yılı Proğramı 31 Ocak 1991, 

S.:ıyı 21128,s.74. 
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TABLO 2: Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunmaları Uygun 

Görülen Firmalar 

SERBEST BÖLGELRR YERLİ YABANCI TOPLAM 

MERSİN 406 67 473 

ANl'AL)'A 157 23 180 

EGE 46 10 56 

İSTANBUL<I> 25 8 33 

İSTAf'JBUL<II> 44 5 49 

İSTANBUL-TRAKYA 63 7 70 

TOPL.ı\K 741 120 861 

Kaynak: Ca.g.e. > 

TABLO 3: Seçilen firmalar itibariyle Faulivet Hacmi 

SERBEST BÖLGELER ~r YM,'-N@I 'rePDAM 

MERSİN 473 195,2 14.617 

.ANTALYA 180 135,2 5.305 

E·GE 56 69,0 3.241 

İSTANBUL<I> 33 118 

İSTANBUL< II> 49 471 

İSTANBUL-TRAKYA 70 236,0 12.389 

TOPLAM 861 635,4 36.141 

Kaynak: Ca.g.e. > Firmaların taahhütleri 

1991 yılı Kasım Ayı sonu itibariyle, faaliyete 

geçen firmaların gerçekleştirdikleri ticaret hacmi, 

Mersin'de 742 Milyon dolar, Antalya'da 55 milyon dolar, 

kısmen faaliyete geçen E~e'de 2 milvon dolar, İstanbul 
[2J::ı ı. J r~ 11-L.s p> 

Atatürk Hava limanı olmak üzere toplam 825,2 milyon 

dolara ula~mıştır (90). 

(90) Kaynuk: u.g.e, s.75 
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2.4.2. 1992 Yılında Beklenen Gelişmeler 

1992 yılı başında Trabzon Serbest bölgesi ticari 

faaliyete geçiril~rek, bunu 1992 yılı içerisinde 

kullanıcıları tesbi t edilecek ve daha çok teksti 1 ve 

konfeksiyon ihracatına dönük olarak faaliylet gösterecek 

olan Trakya Serbest Bölgesi izleyecektir. Çoğunlukla 

sınai amaçlı yüksek 

~ ür,et il ip ticaretiııin 

İzmir-Aliağa 

Bankacı 1 ığı 

Serbest 

Serbest 

teknoloji 

yapılacağı 

bölgeleri 

bölge ile 

kullanan maıııullerin 

Adana-Yumurtalık ve 

ile İstanbul Kıyı 

ilgili çalıeımalarla 

hızlandırılacak bu bölgelere en kısa zamanda faaliyete 

geçirilecektir (91>. 

(91) T.C. Resmi Gazete, 1992 Yılı Programı, 31 Ocak 1992, 

Sayı 21128, s.75 
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2.5. SERBEST BÖLGELERİN GENEL DE~ERLENDİRİLMESİ 

VE SONUÇ 

2.5.1. Beklentiler Açısından 

Çalışmamı z -ın l. Bölümünde, açıklanmaya çalışı lan 

serbest bölgelerin ülke ekonomilerine sağlayabileceği 

katkılar doğal olarak Türkiye'ninde serbest bölgelerden 

beklentilerini oluşturmaktadır. Bu beklentiler içinde, 

ek~nominin özellikleri gereii, ihracatımıza ve döviz 

gelirlerimize olumlu etkileri 

yabancı sermayeyi cezbetme 

taşımaktadır (92) . 

ön planda 

özelliği de 

yer almakta; 

büyük önem 

. Genel olarak bakıldığında, Türkiye'da bugüne 

kadarki serbest bölge deneyimini yeterince bilşarılı 

bulmak zordur . Bu deneyimin başladığı günlerde, l yıl 

içinde ulaşılması beklenen ticaret hacminin $ 1 milyar 

olarak telaffuz edildiği belirtilirse, bugüne dek ele 

geçen 3 yıllık sürede gerçekleşen 825,2 milyonluk ticaret 

hacminin hedeften oldukça uzak olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Üstelik, bu ticaret hacminin önemli bir bölümününü de 

ithalattan kayndklandığı bilinmektedir. 

Türk serbest bölgelerinde temel sorun, yabancı 

serm4yenin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusundadır. 

1950'li yıllardan beri Türkiye'nin yabancı sermaye 

çekebilmek için yaptığı girişimlerin sonuçları malesef 

beklentilerin çok ~erılerinde kalmış. Mersin serbest 

bölgesi'ndeki yabancı katkısı% lO'a bile ulaşamamıştır. 

Mersin serbest bölgesine gelen Türk sermayesidir (93). 

(92) Hüsnü Erkan Rezan Tatlıdil, a.g.e., s.40. 

(93) Dr. Huriye Aklan.Deniz Ticareti Dergisi, 91 Özel 

Sayı 
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Türkiye'de 3218 sayılı kanunla. kurulm4sına izin 

verilen serbest bölgelerin amacı, döviz ve yabancı 

sermaye girişinde artış sağlamaktır. Bu amaçların gerçek

leşmesi ise faaliyette bulunacak firmaların döviz kazan

dır1cı projeler uygulamalarına bağlıdır. Yüksek Katma 

değere sa.hip, düny4 pazarlarına dönük üretimin uygulanma

sına ve milli ekonomj ile bütünleştirilmesine özen 

gösterilmelidir. Ancak mevcut başvurular ve faaliyete 

geçen firmalar dikkate alınınca, dünyadaki uygulamaların 

tersine yabancı firmaların azlığı gözlenmektedir (94). 

Diğer yandan, seçilen firmalardan henüz yarısı 

bile faaliyette bulunmak üzere harekete geçmezken 

faaliyete geçen gerek yerli gerek yabancı sermayeli 

kuruluşlar açısından ve Antalya'nın ticaret ağırlıklı bir 

çalışmaya sahne olduğu görülmekte; Atatürk Havalimanı 

·serbest Bölgesi !.kısmı da bun~ eklenmektedir. 

Ancak bu olumsuz görünüm kısmen ekonomimizin ic;, 

dinamiklerinden kaxnaklanmakla birlikte özellikle 

İran-Irak Savaşı ve körfez krizi gibi politik 

gelişmelerin dış ekonomik 0konjoktüı· üzerinde y4rat tığı 

olumsuz etkiler de gözardı edilemez. Nitekim, 1991 yılı 

içinde üretimin ba!;lladığı Ege serbest Bölgesi 'nin 

ağıriıklı olarak sınai faaliyetler için kullanılacak 

olması, Atatürk Havalimanı serbest Bölgesi II. Kısım'da 

üretime dönük faaliyetlere de olan~k veren yapılaşma ile 

Trakya Serbest Bölgesi için hemen tüm başvuruların 

üretime dönük yapılması, serbest bölgelerimizin ekonomi

mize katkıları açıs ı.ndan olumlu beklentiler 

yaratmaktadır. Bunun yanında, serbest bölge faaliyet le-

(94> Huriye Aklan a.g.e. 
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rinin 1990 yılı içinde yoğunlaşması da gelecek için ümit 

veren bir görüntü oluşturmaktadır. 

DPT yetkililerinin son açıklamaları, Türk serbest 

bölgelerinin dünyanın diğer bölgelerinde kurak alanlarla 

kıyaslandığında daha hızlı bir gelişim gösterdiği ve 

Trabzon ile Adana-Yumurtalık bölgeleri de dikkate 

alındığında ticaret hacminin 1992 yılının sonunda 2 

Milyar dolara ve 1995 sonunda 5 milyar dolara 

ulaşabileceği yönündedir (95). Serbest bölgelerin 

yaygınlaştırılması konusunda artan mahalli talebin de son 

dönemde yoğunlaşan ilginin bir göstergesi sayılması; 

esasen geçen üç yılın, "deneyim kazanılan ve kUçük 

partiler halinde ihracattaki güçlükler, gümrük 

kontrollerinin bölge dışında oluş ve vergi alanındaki 

belirsizlikler gibi bazı problemlerin", serbest bölge 

yöneticileri ve kullanıcılar arasındaki diyalog yoluyla, 

bertaraf edildiği yıllar olarak değerlendirilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

2.5.2. Eleştiriler Açısından 

Serbeat Bölge kurulmasını ekonomideki herhangi bir 

projeye benzeterek fayda-maliyet analizi yapılması ve 

alternatif maliyet analizi yapılması ve alternatif 

maliyetlerin gözönünde tutulması gerekmektedir. Bu 

açıdan, Mersin ve Antalya serbest bölgeleri için 

kullanılan kamu fonlarının yeterince verimli 

değerlendirilmediği; bu bölgelerin gerek arazi gerek alt 

(95) DPT Serbes't Bölgeler Genel Müd.Yalçın Al~ybeyoğlu, 

24.4.91 Dünya Gazetesi 
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yapı finansmanında büyük maliyetlere kullanıldığı 

yolundaki eleştirilerin ddyanak noktası, zamanla serbeat 

bölgelerin altyapı finansmanı yanında son iki örnek olan 

İstanbul Atatürk Havalimanı Kıyı Bankacılığı Merkezi ve 

Trakya Serbest Bölgesinde arazi A~hipliğinin de özel 

sektöre bırakılması sonucu üzere bazı bölgelerde yabancı 

sermayeli kuruluşlarla anlaşmalara gidilmiştir. 

Üretim serbest bölgelerindeki yabancı firmaların 

· dış pazarlarda yerli firmalara 

serbest bölgelerde üretilen 

rakip hal ine 

malların ic;:: 

yönelerek yurt · içindeki 

ihtimali ile yabancı 

firmalara üstünlük 

sermayenin yeni 

gelmeleri, 

pazarlara 

sağlamaları 

teknoloji 

getirmemesi konusundaki endişelerin Türk serbest 

bölgeleri konusundaki endişelerin Türk serbest bölgeleri 

a91sından pek de yerinde olmadığı görülmektedir . Serbest 

bölgelere girişin izne tabi olması yanında kullanıcıların 

takip edilerek kurallara yada taahhütlerine uymaları 

iptal edilmesi olanağı, bu tür 

dayanıksız olduğunu ortaya 

halinde ruhsatlarının 

endişelerin oldukça 

koymaktadır. Serbest 

geliştirilmesi istenen 

bölge oluşturulmasındaki amaç ve 

faaliyetlerin iyi belirlenmesi, 

ayrıca faaliyetlere ya da örneğin şirket yapılarında bir 

Türk ortağın da yer almasına ilişkin kurallar 

getirilmesiyle ihracata dönük üretime, istihdama, katma 

değer artışına, ödemeler dengesine olumlu katkılar 

sağlayan yeni teknolojiler getiren projelere izin 

verilmesi; Tür ki ye' nin potansiyel ihracatına rakip 

olabilecek projelere ise engel olunması mümkün 

kılınabilir. Öte yandan, parasal otorite yurt içi pazar 

iç in yapılabilecek üret ime karşı gereken önlemleri 

alabilir. 
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Ülkede kaçakçılığın artması yönündeki eleştiriler; 

bölgeye mal giriş çıkışı gümrük kontrolüyle mümkün 

olduğundan geçersiz kalmakta ve DPT'nin çevre kirliliğine 

yol açabilecek p~oj eler konusundaki hassasiyeti dikkati 

çekmektedir. 

İşçi hakları açısından, getirilen grev hakkı 

kısıtlamasının karşısında lakavtın da yasaklandığı ve 

buryun geçici bir uygulama olduğu görülmektedir. Serbest 

bölgelerde çalışan işçilerin gelir vergisi yükümlülüğü 

bulunmdması, işçiliği üdına olumlu bir nokta olarak 

değerlendirilirken sosyal politikalar yönünden, örneğin 

3igortasız işçi çalıştırılması da sıkı bir şekilde 

izlenerek olanaksız hale getirilebilir. 

Nitekim, gerek DPT Serbest Bölgeler Başkan 1 ığı, 

gerekse serbest bölge müdürlükleri oldukça başarılı bir 

·1cr~at göstererek eleştirilerin giderek azalmasını ve 

• kısmende yok olmasını sağlamışlardır. 



-62-

SONUÇ 

"Serbest bölgeler, bir ü 1 kenin ulusal egemen! ik 

sınırları içinde olmakla birlikte gümrük sınırlarının 

dışında kalan ve ülkede geçerli olan dış ticarete ayrıca 

ıııali, iktisadi ve so~yal alanlara yönelik devlet 

düzenlemelerinin tamamen ortadan kaldırıldığı veya kısmen 

uygulandıgı bölgelerdir". 

Tarihi oldukça eskilere dayanan serbest bölgelerin 

dünyaya yayılmaya başlaması 1930'lu yıllara rastlamakta, 

sayılarının günümüzde 500'ü a,tığı tahmin edilmektedir. 

Ülkeler, ihracatlarını ve döviz girdilerini 

artırmak ve yabancı sermayeyi serbest bölgelere 

çekebilmek amacıyla faaliyet gösterecek firmal~ra çeşitli 

(vergi muafiyetleri, serbest kar transferi, gümrüksüz 

ithalat vb . )olanaklar tanırken, uluslararası standartlar

da altyapı hizmetleri ile genellikle göreli ucuz işgücüde 

sunulmaktadır. Bürokrasinin en aza indirildiği bu 

bölgeler, yatırımcılar açısından karlı yatırım alanları 

olcırak göze çarpmaktadır. 

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde, 1920'li yıllardan 

1980'e kadar süren serbest bölge girişimleri çeşitli 

nedenlerden dolayı başarısızlıkla sonuçlü.nırken 1980' li 

yıllarda konu yeniden ciddi bir biçimde ele ı1.lınmış ve 

benimsenen ekonomik modelin bir aracı olarak gündeme 

gelmiştir. 6 Hazircın 1985 tarihinde kabul edilen 3218 

sayılı serbes.t Bölgeler Kanunu ile takip düzenlemeler 

sonucunda, gerekli yas~l baz da oluşturulmuştur. 

Türkiye, serbest bölgelerden; ithalatın maliyetini 

düşürmek, ihracatı ve dış pazarlarda rekdbet gücünü 

arttırmak, döviz gelirlerini yükselmek, yabancı sermaye 
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ve yeni teknoloji girişini hızlandırmak, Türk bankacılı

ğının dıga açılımınd katkıda bulunmak gibi ydrdrlar 

umınaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında; en azından uygulamaya 

geçildiği tarihlerde konan hedefler ve sunulan çok 

gelişmiş teşvik seti nispetinde 

anlaşılmakta; ancuk son yıllarda 

ekonomik konjonktürün 

edilmemelidir. Buna 

olumsuz 

rağmeıı 

başarılı olunamadığı 

dünyadaki politik ve 

gelişimi gözardı 

varolan potansiyeli 

değerlendirrned~ gerek serbest bölgelerde giderek 

yoğunlaşan faaliyetler gerek bu bölgeleri yaygınlaştırma 

konusundaki yerel talepler ümit vermektedir. Ayrıca, 

başlangıçta serbest bölgelere yöneltilen eleştirilerin 

giderek azalmış ve kısmen yok olmasında başarılı biçimde 

yürütülen idari faaliyetleri katkısı önem taşımaktadır. 

İyi yönetildiği ve ulusal ekonomi ile 

bütünleşebildiği taktirde serbest bölgeler, ülke ekonomi

lerine küçümsenemeyecek katkılar sağlayabileceği görülen 

uygulamalar olarak Türkiye'nin gündeminde yer almakta ve 

bu olano.k gerek ülkemizin coğrafi konuma gerekse 

ulua lararas ı ilişki !erdeki yeri dikkate alındığında, hem 

yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından değerlendi· 

rilmeyi beklemektedir. Hem dünyada hem de ülkemizde 

ekonomik ve politik konjonktürün yakın yıllarda.ki 

olumsuzlukları sergil~memesi ve istikrarlı büyümelerin 

yaşanması koşuluyla, serbest bölgelerden beklenenlerin 

gerçekleşmemesi için hiçbir neden bulunmamaktadır. 
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