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Serbest Bölgenin gümrük uygulamaları bakımından tanımı:

Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber;

a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma 
sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla 
konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışında olduğu kabul edilen;

b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı 
olanaklardan yararlandığı;
Yerlerdir. 
(Türkiye Gümrük Bölgesi : Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsar)
. Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktaları gümrük idarelerinin gözetimine tabidir.
. Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük idaresi tarafından kontrol edilir.
. Gümrük idareleri, serbest bölgeye giren, burada kalan veya çıkan eşyayı muayene edebilirler. Muayenenin 
yapılmasını sağlamak üzere eşyaya giriş veya çıkışlarda eşlik etmesi gereken taşıma belgesinin bir nüshasının 
gümrük idaresine verilmesi veya tetkike hazır tutulması gerekir. Muayene gerektiği takdirde, eşya gümrük 
idarelerine sunulur.
. Gümrük idareleri, Gümrük Kanununda yer alan hükümlere uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin 
serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir



Serbest Bölgeye hangi eşyalar konulabilir:

Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü eşya serbest 
bölgelere konulabilir. 

Ancak, parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya 
için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek veya yapılara 
gerek gösteren eşya serbest bölgelerdeki bu niteliklere uygun 
yerlere konulur.



Serbest Bölgeye konulacak eşya gümrük işlemine tabimidir?:

a) Serbest bölgeye girişiyle sona erecek olan bir gümrük rejimine tabi 
tutulan,
b) Bir serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veya 
kaldırılmasına ilişkin bir karardan sonra konulan,
c) Bir serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan,
d) Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından 
gelen,

Eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi 
tutulması şarttır.



Serbest Bölgenin işleyişi ve eşyaya ilişkin yapılabilecek işlemler:

Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre sınırsızdır.

Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya;
a) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında serbest dolaşıma girebilir.
b) İzne gerek olmaksızın mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
c) Dahilde işleme rejimine tabi tutulabilir.
d) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulabilir.
e) Geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir.
f) Gümrüğe terk edilebilir.
g) İmha edilebilir. 
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Serbest dolaşımda olmayan eşya ile ihracata bağlı olanaklardan yararlanmak suretiyle serbest 
bölgeye konulan serbest dolaşımda olan eşya, serbest bölgelerde tüketilemez veya 
kullanılamazlar.
Ancak,
a) Serbest bölgelerdeki tesislerin yapımında kullanılan,
b) Serbest bölgelerde bulunan tesislerde makina-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların 
parçası olarak kullanılan,
c) Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunanlara gemi inşasında kullanılmak 
üzere teslimi yapılan,
eşya, bu durumun tevsiki kaydıyla, bu hükmün dışındadır.

Serbest bölgelerde depolama, işçilik, işleme veya alım ve satım faaliyetlerinde bulunan kişiler
tarafından, gümrük idarelerince kabul edilen forma uygun olarak envanter kayıtları tutulur.
Eşya, söz konusu kişiye ait yere konulmasından sonra kırksekiz saat içinde envanter kayıtlarına
geçirilir. Söz konusu envanter kayıtları, gümrük idarelerine eşyayı teşhis ve eşya hareketlerini
izleme olanağını verecek şekilde tutulmak zorundadır.



Serbest Bölgeye eşya giriş çıkışında gümrük idaresine beyan 
gereklimidir?

Serbest Bölgeye ihracatta, serbest bölgeden ithalatta, ya da transitinde 
Gümrük Beyannamesi ile serbest bölge gümrük idarelerine beyan 
edilmesi gerekir.

Serbest Bölgeye ihracatta eğer eşya kıymeti 5.000 Dolar altında ise 
gümrük beyannamesine gerek olmaksızın ile bir form eşliğinde bölgeye 
ihraç edilebilir.



Serbest Bölgeden eşya çıkışı:
Bir serbest bölgeden çıkan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç veya yeniden ihraç 
edilebilir veya Türkiye Gümrük Bölgesinin bir başka yerine getirilebilir.

Serbest dolaşımda olmayan eşya için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, örneğin Türkiye’ye 
ithal edilmek istendiğinde; bu eşyanın gümrük kıymetinin serbest bölgede kalış süreleri içinde 
depolanma ve muhafaza edilme masraflarını da içeren fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata 
dayandığı hallerde ve söz konusu masraflar bu fiyattan ayrı olarak gösterildiği takdirde, gümrük 
kıymetine dahil edilmez.

Serbest bölgede mutat elleçlemelere tabi tutulan eşyanın gümrük vergilerinin 
hesaplanmasında, elleçleme masrafları gümrük kıymetine dahil edilmez.

Kısacası serbest bölge içi masrafların kıymete dahil edilmemesi, masraflardan gümrük vergisi 
alınmayacağı anlamına gelmektedir.



Serbest Bölgedeki eşyaya Ticaret Politikası önlemlerinin uygulanması:
(1) Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında uygulanması öngörülen ticaret politikası önlemleri, eşya serbest 

bölgeye konulduğunda veya eşyanın geçici bir süre için serbest bölgede kalması sırasında uygulanmaz.

ÖRNEĞİN; İthalinde TSE standardizasyon iznine tabi makinanın yurt dışından getirilerek doğrudan serbest 
bölgeye konulması halinde bu izin gerekmez.

(2) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemleri uygulanması gerekiyorsa, bu tür 
önlemler, serbest dolaşımda olmayan eşyanın serbest bölgeye konulması sırasında uygulanır.

ÖRNEĞİN: Tarım ürünü mercimek cinsi eşya Türkiye’ye ilk girişinde sınırda tarım kontrolüne tabi olduğundan, 
serbest bölgeye girmesi halinde de tarım kontrolüne tabidir. Yani ticaret politikası önlemleri uygulanır.

(3) Eşyanın ihracatında ticaret politikası önlemleri uygulanması gerekiyorsa, bu tür önlemler, serbest bölgedeki 
serbest dolaşımda bulunan eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinde uygulanır.

ÖRNEGİN: Patates ihracatında bitki sağlık sertifikası gereklidir. Patates Türkiye’den serbest bölgeye ihraç 
edildiğinde bu sertifika aranmaz. Ne zaman ki serbest bölgeden başka bir ülkeye gidecekse o zaman istenen bi
belgedir.



Serbest Bölgeden Avrupa Birliğine eşya gönderilmesi:
Türkiye'den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere
depolanmak, işlenmek veya ihraç edilmek üzere gelen eşyanın
daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmesi halinde ATR
Dolaşım Belgesi düzenlenir.

Tamamen Türkiye içinden gelen eşyadan üretilebileceği gibi, bir
kısmı üçüncü ülkelerden gelen eşyadan ya da tamamı üçüncü
ülkelerden gelen eşyadan üretilebilir. Eğer Avrupa Birliğine ATR
eşliğinde gidecekse üçüncü ülkeden gelen eşyanın vergileri
(Telafi Edici Vergi) tahsil edildikten sonra işlem yapılır.



TEŞEKKÜR EDERİZ.


