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Serbest Bölgelerin Kuruluşlan, Teknik
Yönden Genel Olarak işleyişi ve
Türkiye Yönünden Değerlendirilmesi
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1.

Giriş

Bilindiği

gibi serbest bölgeleri, dünya ekonomi gündemine getiren nedenlerin başında, gelişmiş ülkelerin koruyucu ekonomi politikaları gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler de ithal ikameci politikalara yönelmeleri dolayısiyle uluslararası ticaretin liberalleşme eği
limlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak, bazı gelişmiş ül.kelerin
koruyucu ekonomi poJitikalarını hafifleUci önlemler a_lmasının yanın
da, gelişmekte olan ülkelerin de ithal ikamesinden vazgeçip, ihracata
yönelik sanayileşme stratejisine ağırlık vermektedirler. Bunun sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin döviz kayıplarını en aza indirmeye
ya da döviz kazanma yoluna gittikleri görülmektedir.
Böylece döviz kazanma yoluna giden gelişmekte olan ülkeler,
ihracata yönelik sanayilerini yabancı yatırımlarla destekleyerek, üretime geçmişlerdir. Bu ülkelerin sanayilerini dış rekabete açmaları sonucu dünya ticareti yeni bir yön aimıştır. Özellikle 1960'1arın ikinci
yarısından sonra, yabancı yatırım avantajla_rını daha sistematize edilmesini sağlamak için gelişmekte olan ülkeler serbest bölge kurma
faaliyetlerine hız vermişlerdir.
Bu ülkelerin çoğunda ihracata yönelik olarak faaliyet gösteren
serbest bölgeler sayesinde, sanayilerini' dış rekabete açmışlardrr. Boylece, sanayilerini rekabetten etkilenmeyecek, hatta fayda görecek bir
şekilde, gümrük, dış ticaret. ve kambiyo kısıtlamalarını tek taraflı
giderici önlemleri alma çabası içinde oldukları görülmektedir.· Bu ·çabalar; transit nakliyat, -geçici kabul, ~ınır ticareti, serbest liman ve
serbest bölge gibi özel gümrük rejimleridir. Bunların en gelişmiş
olanı da serbest bölgelerdir.
Serbest bölgeleri en genel anlamda şu şekilde tanımlayabiliriz :
«Serbest bölge, bir ülkenin siyasi sınırları içerisinde fakat gümrük
(*) Doktor -

İktisat Bölürriü.
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sınırları dışında kalan genellikle uluslararası bir İiman veya havaalanına yakın bölgel!3rde bulunan, gümrük, vergi ve diğer kısıtlamaların
en aza indirildiği, malların depolandığı, şeklinin değiştirildiği, üretildiği, üretilen malların pazarlandığı veya ihraç edildiği, üretim ve sanayi bölgeleridir. «Bu tanım daha çok ihracata yönelik serbest bölge
tipini belirlemektedir. Hiç kuşkusuz, serbest bölgelerin çeşitleri ve
fonksiyonlarına göre tanımları da değişmektedir.

Bu yönden . incelemeye çalışacağımız serbest bölgelerin, kuruve teknik yönden işleyişi ile ülkemizde kurulon serbest böl:.
gelerin, kuruluş yeri özelliklerine göre de bir değerlendirilmesi yaluşu

pı _lacaktır.

2. Serbest Bölgelerin Kuruluşu ve Genel Olarak İşleyiş Biçimleri
Serbest Bölgelerin kuruluş yeri ve faktörlerini belirtmeye geçmeden önce, genel anlamda, kuruluş yeri faktörlerinder:ı söz etmekte
yarar görüyoruz. Bu yöntem serbest bölgel_erin kuruluş yerlerinin oluş
ma biçimini açığa kavuşturacaktır.
Bilindiği

törleri üçe

gibi genel olarak işletme bilimine göre
: Bunlar sırası ile;

kuruluş

yeri fak- ·

ayrılır

a) Arza Dönük Üretim Faaliyetleri Yönünden Kuruluş Yerleri,
b)

Piyasaya Dönük Üretim FaaHyetleri Yönünden Kuruluş Ver- .
leri,

c)

Kuruluş Veri Serbestçe Seçil·en Üretim Fa·aliyetleri.

Genellikle üretimin ilk aşamaları arza göre yerleşme, nihai tüketiciye arzedilmesinden hemen önceki aşamaları da piyasa göre yerleşme eğilimindedir. Böylece, birinci halde, hammadde için ulaşım
maliyetinden tasarruf yaparak malın, üretim maliyeti düşürülmüştür.
İkinci halde de pazarlama maliyetinden tasarruf, nihai tüketiciye satı.ş fiyatını düşürür. Her iki malın maliyetinin toplamının minimumlaştığı yer, genellikle sanayiciler için en iyi kuruluş yerini teşkil eder (1).
Kurulacak olan serbest bölgeler genellikle, deniz ve nehir lihavaalanlarr ve çevrelerinde, benzeri coğrafi avantajların bulunduğu yerlerde kurulurlar. Bu nedenle se.rbest bölgeler, demanlarında,

1) Gülten KAZGAN,
İstanbul, 1972, s. 77.
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Ekonomi, C. P. Kindleberger'den Uyarlama.

nizde taşımanın karada taşımaya dönüştüğü limanlarda daha çok
yoğunlaşmıştır (2). Bir tür üre.tim - yeri olan serbest bölgeler (limanlar), ithal malı hammadde lere dayanan arza yönelik sanayiieri kendi
bünyelerind e bulundururk en, ihracata yönelmiş ve piyasaya göre yerleşen sanayileri de bir takım kolaylıklarla kendi bünyelerind e top larlar (3 }.
Analitik olarak, serbest bölge olgusu, Serbest Ticaret Alanı (Free
Trade Area) ile ilgine bir çelişki gösterir. Serbest Ticaret alanında
ülkeler, Serbest Bölge alanı için bir araya gelirken, serbest bölgelerde ise serbest ticaret alanı ülke içinde oluşturulur. Diğer bir deyişle ülkenin bir bölümü yabancı pazarlarla birleşirken, ülkenin diğer
4
bölümleri milli tarife de kontrol duvarları içerisinde kalır ( ).
2.1. Serbest Bölgelerin Kuruluşu ve Kuruluş Yeri· Özellikleri
Bir ülkenin Serbest Bölge kurması için kahun çıkarması gerekir.
Yani Milli Sınırlar içerisinde oldukları halde gümrük sın.ırları
bölgeler (Antrepolar gibi) otomatik olarak serdışında kalan
best bölge sayılmazlar. Böylece kurulacak olan serbest bölgenin yer
secimi, tipi, faaliyet alanı, amacı, çıkarılan kanunlarla belirlenerek
ilan edilir.
_Serbest Bölgelerin Kuruluş, Yeri özellikleri bakımından aşağıdaki
avantajların gözönünde bulundurulması gereklidir. Coğrafi avantajların oluşturacak olduğu bir yerde kurulan serbest bölgeler utusal
ve uluslararası ticaretin yoğunlaştığı limanlarda kurulmalıdır. Ayrıca
uluslararası ana ulaşım ve transit yollar üzerinde olmalıdır. Kurulacak
olan serbest bölgenin geniş bir ard bölgesi (Hint~rlandı} olmalı, iç
~·

2) Bu gibi odak yerlerde kurulan serbest bölgeler, çoğunluğu ihracata yönelik olarak faaliyet gösterirler. Bunun nedeni ise hem işletmeye giden hammadde,
hem de tük~tim piyasalarına ulaştırılan mamul madde, bir taşıttan diğerine ak_ tarılaıbilir. Bu ise maliyetlerin süre·kli yükselmesine neden oluşturur. Böylece serbest b'ölge, denizde taşımanın karada taşımaya dönüştüğü maliyetlerin düğüm
yerinde oluşan limanlarda kurulur. Bu gibi serbest -bölgelerde genellikle petrol
tasfiyesi, otomobil montajı, radyo, TV, çeşitli elektronik aletler, makina imalatı. vs .
gibi sanayiler yoğunluk taşır.
3) Kamil USLU, Serbest 'Bölgeler ve Türkiye Acısından Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İs
tanbul. 1985, s. 64.
4) Koichi, HAMADA, An Economic Analysis of the Duty-Free Zone, Journal of
lnternational Economics 4, 1974, s. 226.
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bölgelerdeki tlca.re t ve sanayi merkezierini ham
ve ara mal bakımın
dan beslemeli, ayrıca bu bölgelerden de beslenebilm
elidir. Serbest
Bölge önemli ihraç pazarlarına yakın olara k
kurulmalı, bölge nin
önemli ithala t ve ihrac at merkezleri ile kolayca · ilişki
kurabilece·k coğ
rafi avant aja sahip olmalıdır (5 ).
Yukarıda belirtildiği

gibi denizde taşımanın karada taşımaya dölimanlarda serbe st bölge ler ·kuru labilir (Bizce en
ideali bu. dur). Böyle bir limanda kurul acak olan serbe st
bölge, gelişmiş alt
yapı sistem ine sahip olmalıdır. Bunu
n yanısıra karayolu, demiryolu,
hava kargo limanı ve deniz yolü ulaşım şebekesine
sahip olmalıdır.
Ayrıca bu bölgede; su isalesi, boru
nakil hattı, iç su yolu, enerji hattı, gelişmiş bir telefo n ve teleks hattı,
uydu haberleşme sistemi ile
donatılmalıdır. Bunların yanında, serbe
st bölgenin elverişli bir inkişaf veya gelişme alanı, iskan bölge
leri bulunmalıdır. Alt yapısı iyi
olan bir ·deniz limanı ve limanda inşa ve onarı
m tersa neler i bulun malıdır. Bölgede yeter li depo, amba
r, soğuk hava tesisleri olmalıdır.
Otel ve konaklama yerlerine yakın ormalıdır. Bunla
ra ek olarak, bölgede bankacılık, sigortacılık, reklamcılık gibi faaliy
etler yeter derecede gelişmiş olmalıdır.
nüştüğü

· Yukarıda belirt ilen ve kurul acak olan bir serbe
st bölgeyi en iyi
biçimde aşağıdaki şekilde görm ek mümkündür.
Bu şekilde kurula cak olan bir serbe st bölge, uygulamada başarıyı
da artt-ıracaktır. ·
2.2. Serbest Bölge İşleyiş Biçimleri
Gene llikle serbest bölge açan bir ülke, yabancı yatırı
mcılara çeve güven celer sağlar. Bunların başında sosyo -polit
ik
güvencelerle, mali güvenceler gelir. Sosy o-pol itik
güvence ise, ser:.
best böİge kuran ülkenin politik yapısının denge
li olmasına bağlıdır.
Yani politik iktisadın, yönetime tam anlamıyla hakim
olması gerek ir.
Bununla birlikt e iç politik a kararlarındaki değişikliğin
en az olması,
yabancı firmaların o ülked eki serbe
st bölgeye yatırım yapmasını
özendirir.
şitli kolaylıklar

Diğeri

ise mali özend iricile rdir. Bu özend iricile r sayes
inde yaserbe st bölgeye ithal ettikle ri ·aıetler, malzemeler
,
ara malları, vergi, resim ve harçl ardan muaftır.
Ayrıca serbest bölgede üretilen malla r da vergiden muaftır.
bancı yatırımcılar,

5)
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K. USLU, a.g.e .. s. 66.
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Durildaki Scrbr.st -Döl9e fa~liyetlerfnc ve.amaçlarına
göre, 11 Serbcst üretim f3ölucs.i". "Sc.rbest Ticaret Oölgesi"
vc.yJ 11 Serbcst Liııı<ın dır.
11

Serbest bölge dışında, fakat aynı ülke içinden serbest bölgeye
· gönderilen mallar da ihracat olarak addedilir. Aynen başka bir ülkeye mal gönderiliyormuş gibi işlemlere tabi tutulur. Bu da o ülkenin
ihacatının artmasına neden olur: ·
(

Serbest bölge içindeki firmaların kayıtları ithalat ve ihracat iş
lemleri basitleştirilerek çabukluk sağlanır. Ayrıca yabancı para alış- .
verişlerindeki işlemler üzerinde, yerel bölgeye kıyasla daha az bir
sınırlama vardır. Diğer önemli bir husus, yabancı 'yatırımcılar için
193

izin verilen sanayi türleri, ihracatı artırıcı ve yerel bölge ihracat faa liyetleri ile çatışmayan sanayi türleri ile de sınırlandırılmalıdır (7).
. Serbest bölgeler de genel olarak uygulan an ve tavsiye edilen uygulama biçimler i F. 1. KYOTO ANTLAŞMASl'nda şu şekilde belirlenmiştir (8 ). Bir serbest bölgeye mal kabulü sadece yurt dışından
doğ
rudan doğruya ithal edilen mallara değil, aynı zamanda i.lgili devletin
gümrükl ü bölgesinden getirilen mallar için de geçerlid ir.
Bir serbest bölgeye mal kabulü yalnızca malların menşei olan
ülke_ ile ilg'ili bir nedenle reddedil memelid ir. Bu nedenle, dışardan
bölgeye mal kabulünde; aşağıda genel biçimde konulmuş bulunan
yasaklam alar ve sınırlamalar dışında, malların serbest bölgeye _kabulü reddedilem_ez . Bu yasaklam a ve · sınırlamaların ölçüleri şunlardır :
Genel Kamu ve Ahlakı ve Adabına aykırılık (müstehcen · yayınlar), ·
kamu emniyeti, ülke aleyhine yayın ve propaganda, devletin bütünlüğünü bozacak faal·i yetler, yine· kamu sağlığı kurallarına
aykırı faaliyette bulünmak. Bunların dışında olan malların bölgeye kabulü reddedilemez (9 ).
Serbest . bölgelere dışarıdan doğrudan doğruya giren mallar için
gümrük otoritele ri, gümrük idaresin e verilmesi gereken belgelerden
başka (fatura, irsaliye gibi) herhang i bir belge aramamal
ıdır. Ancak
ilgili devletin gümrükl ü bölgesin den geçme durumu hariç, istenen
belgeler, serbest bölgeye giren malları tanıtan özel bir form ile de
yetinebi lir.
Uygulamada tavsiye olarak, .i lgili devletin gümrükl ü bölgesinden
serbest bölgeye giren malların kabulün de veya gümrükl ü bölgeyi transit geçen mallar için gümrükl ü bölgede normal olarak istenen ihra7) K. HAMADA, a.g.e., s. 225.
8) F. 1. Annex, (Avrupa Ekonomik Komisyon unun) Daimi Teknik . Komitesinin Aralık 1975'deki 89-90'ınca oturumun da ka·bul edilmiştir. Konseyin
Brüksel'de
15 Haziran 1976'daki 47-48'nci _oturumun da aldığı katar üzerine KYOTO
ANTLAŞ
Mfo(Sl ' na dahil edilmiştir . Yürürlüğe giriş tarihi 19.3.1979.
Not : Bundan sonra bu antlaşma yapılacak atıflarda F. 1. Kyoto Antlaşmas
ı
olarak verilecekt ir.
9) Bunlara bir yorum olarak «prensipte . iktisadi yasaklama lara ve sınırlama
lara konu olan mallar serbest bölgelere kabul edilebilir. Ancak taraflarla
yapılan
sözleşmeler , gümrük otoriteleri tarafından konulan sınırlamal
ar (yukarıdaki genel
vasaklam alar) dışında kalan mallara bir sınırlama ve yasaklama konulama
z. İh
racat sınırlamaları ve y_asakları tamamiyle gümrüklü bölgeden getirilen
mallara .
uygulanab ilir. Buradaki gümrüklü bölge serbest bölgenin dışındaki bölgedir.»
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cat, reeksport ve transit ticarette istenen beyannameler dışında, serbest bölgeye mal kabulünde bir belge istenme·melidir. Bu durumda
gümrük otoriteleri serbest bölgeye mal girişinde teminat istememelidirler. Yalnız, Serbest Bölgeye transit olarak giren mallarda istenen teminat, bu durumun dışındadır. Ancak, Serbest Bölgeye mal getirecek olan firmaların özel anlaşmalarında, firmalardan {kişilerden}
teminat isteniyorsa bu anlaşmalarına bir rezerv konulmalıdır. Serbest ·Bölgeye girişi amaçlanan malları gümrük otoriteleri denetlem~k
istediklerinde sadece gümrüklerin sorumlu oldukları kanunlara ve
mevzuata uygunluğu temin için gerekli olan bir denetim yapılmalı
dır {Gümrük otoritelerinin nasıl çalışacağı ve Serbest Bölgelerin
idaresi nasıl olacağını, Serbest Bölge açan tarafından önceden · belirlenir}.
Serbest Bölgelerde yapılmasına izin verilen işlemler ise, genel
olarak ticari serbest bölgeye . kabul edilen malların, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve depolanmasına .ek olarak, korunması, ambalajlanması, pazarlanması ve malların kalitesi konusunda_düzenlemeler yapılmasına, veya malların yüklemeye hazırlanmasına izin verilmelidir {10 }. {Ancak Serbest Ticaret Bölgelerinde, malların asli karakter.lerinin değiştirilmesine ve herhangi bir işleme izin verilmez. Örneğin, harmanlama işlemi izin verilmeyen bir işlemdir}.
Endüstryel Serbest Bölgelere kabul edilecek mallarla ilgili iş
lemler, genellikle yetkili otoriteı·er tarafından belirlenmeli, ayrıntıları
ise bütün Serbest Bölgede uygulanabilen bir mevzuatla veya bu iş
11
lemleri yürüten müteşebbislere verilecek yetki ile düzenlenmelidir { }.
Serbest Bölge İçinde Tüketilen ·Malla{: Milli Mevzuat, Serbest
Bölge içinde, vergiden ve gümrükten muaf olarak kabul edilen malların, Serbest Bölgede tüketilecek olan malların nel.e r olabileceğini
tek tek belirterek, alınacak olan önlmleri de ortaya koyabilmelidir{*}.
devrinde {Mülkiyetin devri} : Serbest Bölgeye kabul
edilen malların mülkiyetinin devrine izin verilebilmelidir (1 2}. Serbest
Sahipliğin

10) · F. 1. Kyoto Anlaşması.
11) F. 1. Kyot-0 Anlaşması.
* ) Örneğin Endüstriyel işlemlerde kullanılan, kimyasal reaksiyon hazırlayı
cıları veya hızlandırıcıları ve katalizör gi·bi malları kapsamakla kalmayıp, Serbest
Bölge içinde çalışan insanların tükettiği malları da kapsar. Tabii ki serbest kabul
için farklı kurallar malların kullanım biçimlerine dayanılarak kanunkoyucular tarafından farklı kurallar konulabilir.
12) F. 1. Kyoto Anlaşması.
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bölgele_
rde maıiarın yok edilmesi, bölgeye kabul edilen mallar, gümrük kontrolü altında yok edilmesi ne izin verilebili r. Bundan ayrı olarak serbest bölgeler deki malların kalma süreleriy le ilgili herhang i bir
sınırlama konulmamalıdır.

Serbest Bölgelerden malların çıkarılma. sı v~ya nakledilme-s i: İlgili
devletin gümrükl ü bölgesin den geçmeks izin doğrudan doğruya, Serbest Bölge dışdr-ısına çıkarılacak olan mallarla ilgili gümrükl ere ~e
rilmesi gereken belgeler olduğunda, gümrük otoritele ri ticari ve resmi belgeler (ticari fatura, irsaliye, vs.) dışında bir şey istemem elidirler (13 ). Malların ilgili devletin gümrükl ü bölgesin e girdikler inde istenecek beyanna meler.in neJer olduğu gümrük idaresin ce bildiriler ek,
normal . gümrük işlemlerine · tabidir (Bu ise Serbest Bölgeden ilgili
devletin gümrükl ü bölgesin e nakledilm esine izin verilen mallar için
doğrudan doğruya ithal edilen mallara uygulan an kurallar
geçerlid ir).
Serbest Bölgelerin Kaldırılması durumun da ilgili kimseler e mallarını nakletm eleri içih gerekli zaman v(3rilmelidir. Normal
olarak Serbest Bölgeyi kuran otoritele r Serbest Bölgeyi kaldırma haklarına da
sahiptir.

3. Serbest Bölge
Noktalar

Uygulamalarında,

Dikkat

Edilmesi

Gerekli

Biltrtdiği gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerd e yoğunluk
kaza- ·
nan serbest bölgeler in kurulup uygulanışı ve işletilmesiyle ilgili hususlar · şunlardır :

- Mümkün
kurmak,

olduğu

kadar özel veya özel

ağırlıklı

bölge idaresi

- İşleticinin mutlaka kamu olması gerekiyo rsa, bu ~uruluşu kendi gelirleri ile geçinece k bir yapıya kavuşturmak,
-

Uygun

-

Güvenili r bir

-

Ev sahibi ülkeden girdi temin etmeyi önleyen tüm engeller i

yatırım havası oluşturmak,

yabancı

sermaye

politikası

izlemek,

kaldırmak,

-'--- Mümkün olursa bölge gelirleri ile ülke
yilere yardımcı olmak,
13)

F. 1. Kyoto

Anlaşması.

içerisi~de

yerli sana-

- Yerli yatırımlar teşvik edilmek isteniyorsa, formalitelerden ve
bürokrasiden (iş mevzuatı, sermaye miktarı gibi) uzak bir yapıyı öngörmek,
- Bölge gelirlerinin bir kısmını bölgeyi ·daha cazip hale getirecek faaliyetlere ve araştırmalara ayırmak ve serbest bölge ge1irlerini buna imkôn verecek ölçüde kılmak,
- Serbest böJgedeki yabancı sermaye yatırımlarını, yerli sanayi
ile ihracatta rekabet edecek faliyetter yerine yeni faaliyetlere yöneltmektir.
Bu anlatılanların yanında bir Serbest Bölgenin başarılı olması
ön şartı, bu bölgenin yatırım yapan müteşebbislerle dolmasına.
giderek e.v sahibi ülke ile ilişkilerinin artmasına ve daha sonra · da
buradan ayrılmak istememelerine bağlıdır. Böyle bir yapıyı oluşturan
başlıca unsurlar aşağıda özetlenmiştir (14 ) :
nın

1 - Ev sahibi ülkedeki politik ve ekonomik istikrar,
2 - Millileştirmeme ve devletleştirmeme garnntileri,
3 - . Güvenilir ibir yabancı sermaye politikası, ev sahibi ülkenin
uluslararası ekonomik ilişkilerd~ki güvenirliliği ve uluslararası hakemlik sistemine karşı tutumu,
4 - Ülkenin önemli dış pazarlara yakınlığı,
5 - Serbe~t Bölgenin civarında yer alan diğer Serbest Bölgelerle rekabet edebilirliği, ~
6 - Ev sahibi ülkenin üretim girdilerinin ucuzluğu,
7 - · Bankacılık, taşımacılık, müşavirlik gibi hizmetlerin kalitesi
ve uygunluğu,
8 - Serbest Bölgede hazır ve yeterli kapasitede alt ve üst yapılarının olması,
9- - Ev sahibi -ülkeye mal satabilme ve ev sahibi ülkenin fazla
kotalarını kullanabilme,
10 - Kôr ve sermaye transferlerinin kolaylığı,
11 - Sosyal çevrenin uygunluğu,
12 - · Uygun bir yatırım ikliminin oluşturulması,
13 - Müteşebbislerin · taleplerine duyarlı bir idare tarzının bulunması,

14) DPT (Ser·best Bölgeler Başkanlığı), Serbest Bölge
Rapor No: 3, Temmuz 198'5, s. 8 - 9. .

Çalışmaları

Hakkında
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14 -

Bölgelerin yeterli düzeyde ve kalitede duyuru ve

reklamı

nın yapılması,

15 - Serbest Bölge girdilerinin mümkün
ülkeden temininin teşviki,

olduğu

kadar ev sahibi

16 -

Serbest Bölgelerde yer alacak faaliyetlerin, Serbest Bölge
uygun faaliyetler olmasının temini ve lJu faaliyetler ile
evsahibi ülkede aynı k'o nuda yapılan ·faaliyetler arasında olumsuz
bir rekabete imkôn verilmemesi,
amaçlarına

17 - Serbest Bölgede faaliyette bulunmak isteyen, yabancı sermayeli müteşebbislerin, yerli müteşebbisler ile dış pazarda rekabet
edecek faaliyetler y.erine yeni faaliyetlere yöneltilmesi,
18 - Serbest Bölge tesis ve idame giderlerinin zamanla Serbest
Bölge gelirleri ile karşılanmasının temini,
19 -

Kırtasiyeciliğin

20 -

Kaçakçılığa

ve müdahalelerin

azaltılması,

ve suistimallere ortam · hazırlamamaktır.

Bu unsurların öncelikleri ve ağırlıkları, bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye ve Serbest Bölgenin · fonksiyonlarına göre değişi·klik göstermekte olup, Dünya deneyimi, bu unsurlar arasın.dan ilk bakışta
pek önemli olarak gözükmeyen bazılarının (yeterli enerji, ucuz işçi
lik, güvence gibi) en öne geçebildiğini göstermekted ir.

4. Türkiye Yönünden Serbest Bölgelerin Kuruluş Değerlendiril
mesi
Türkiye'de serbest bölge kuruluş gayretleri çok eskilere daya- .
Son zamanlarda serbest bölge kurma gayretleri hızlanmıştır. Bu
hızlanma 1983'den sonra daha da yoğunlaşmıştır. 17.5.1984 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun 84/809'7 sayılı kararı ile 29'.5.1984 tarih ve
19415 sayılı Resmi Gazete'de «Antalya ve Mersin Serbest Bölgelerinin hudutları tesbit edilmiş ve işletilmeye açılması kararlaştırılmış
tır (15 ) ». Nihayet en son 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı yeni «Serbest
Bölgeler Kanunu» çıkarılmış, bu kanun, 15.6.1985 gün ve 18785 sayılı Resmi _Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girmiştir. Daha sonra bu
kanuna göre de Antalya ve Mersin Serbest bölge yön~tmelikleri yanır.

yınlanmıştır.

15) Bu konuda daha fazla bilgi için Bkz. K. USLU, a.g.e., s. 139 - 147.
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Yeni Serbest Bölgeler Kanunu da serbest bölgelerin kuruluş
amacını şöyle belirleme ktedir : «Türkiye'd e ihracat için yatırım ve
üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji gelişimini hızlandır
mak, ekonomin in girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkônlarından daha fazla yararlanmaktır», diyerek, Türkiye yönünden serbest bölgelerin önemini vurgulamaktadır.

özellik gösteren Orta-Doğu pazarlarının önem kazanması, ülkemizde serbest bölgelerin kurulmasını hızlandırmıştır. Bu
amaçla Mersin ve Antalya Serbest Bölgelerin in kuruluş yerlerini ayrı
Son

yıllarda

ayrı değerlendirmeye çalışacağız.

4.1. Mersin Serbest Bölges.inin

Kuruluş

'Yeri

Değerlendirilmesi

gibi Mersin Serbest Bölgesi, Serbest Ticaret Bölgesi
şeklinde faaliyet gösterme ktedir. Bu bölgenin; liman arazisi olar.ak
2
2
halen kullanılan 1.200.000 m alana, hazineye ait 1.600.000 m li.k liman genişleme alanı ilave edilmek suretiyle, birinci aşamada 2.800.000
2
m2 dir. İkinci aşamada ise, şahıslara ait 1.000.000 m lik liman rezerv
2
alanının istimlak edilmek suretiyle toplam olmak 3.800.000 m ola"
Bilindiği

1

bilmekted ir ·(16 ).
Daha önceleri belirtildiği gibi Mersin Serbest Bölgesi denizde
taşımanın karada taşımaya dönüştüğü düğüm _ noktasında bulun·maktadır. Bir serbest ticaret alanı olan bu bölge faaliyetle ri itibariyle; malların depolandığı, sergilendiği, pazarlandığı, bu bölgelerden başka yerlere nakledildiği, malların küçük çapta üretildiği ve
ihraç edildiği bir ekonomik alandır . Bölgenin çok iyi bir alt yapısının
a
olması başarısını da artıracaktır. Ayrıca bölge geniş bir hinterlant
da sahiptir.
oldUkça elverişli olan bu bölge, ileride
genişleme imkônlarına da sahiptir. Bölge özellikle Orta-Doğu pazarlarına yakın olması, ekonomik faaliyetle ri hızlandırma e·ğilimindedir.
Özellikle İran ve Irak savaşının sona ermesinden sonra, bölgenin
ekonomik kapasites i daha da artacaktır. Yalnız Orta-Doğu bölgesinde 30'a yakın serbest bölgenin varlığını da gözden uzak tutmamak gerekir. Bu yönüyle bölgeye yabancı sermay~ ve teknolojinin gelip, yatırım yapması zor görünmek tedir.
Kuruluş

yeri

bakımından

16) a.g.e., s. 150.

199

Ancak, ileride faaliyet e geçece k olan Adana - Yumurtalık
best Üretim Bölgesi bu zorluğu ~ izale edecek güçtedi r. Bir tür
tim yeri ol_a cak olan bu bölgeni n, ihracat a yônelik olarak faaliyet
terecek tir. Bunun için hem yoğun bir istihdam kaynağı olacak
bu bölge, yabancı sermay e yatırımlannı ve teknolo jilerini kendi
yesine toplayabileceği de söylene bilir.
4.2. Antalya Serbes t Bölges inin

Kuruluş

Veri

Serüregösolan
bün-

Değerlendirilmesi

Antalya Serbes t Bölge alanı bilindiği gibi Mersin Serbes t Bölgesine göre daha küçüktü r. Antalya Serbes t Bölge alanı şöyledir 17
( ) :
Mevcut liman alanı : 200.ooo ·m2 , 1. aşama serbest bölge alanı :
·550.000 m2 , il. aşama serbest bölge alanı : 550.000 m2 , 111. aşama
serbes t bölge alanı : 1.750.000 m2 olarak toplam : 3.050.000 m 2 dir.
Bu verilere göre, kuru!uş yönünd en Antalya Serbes t Bölgesi henüz yeni gelişme aşamasındadır. Uman kapasit esi yetersiz olan
bu bölgede, halen genişletme çatışmaları sürmek tedir. Kuruluş
yeri
özelliği bakımından demiryo lu yoktur. Çok dar bir
hinterlandı vardır.
Buna rağmen Antalya Limanının yük trafiği oldukça hareke tlidir.
Özellikl e bölge bir turizm merkezi olduğu için gelecek te olum.:.
suz bir gelişme göstere bilir. Bu yönüyle, bölgede yapılmasına
izin
verilece k faaliyet lerin deniz ve çevre kirliliğine neden olmaya cak
iş
lemler olmasına özellikl e önem verilms ini · gerekli . kılmaktadır.
Sonuç olarak, kurulan bu serbest bölgele rin, uzun zamanda
ziyade batıya yönelm eleri daha avantajlı olacaktır.
Daha doğrusu _bir serbest bölgeni n kurulmasındaki hedef yakın bölgesi ve bütün dünyadır. Böyle olunca, ülkemiz batıya göre emek
maliyetinin ucuzluğu ve diğer bazı üstünlü klerimiz sayesin de söz
konusu avantajı realize edebile cek güçtedi r.
Orta-Doğudan .

Bu nedenle, ülkemiz yqnünd en serbes t bölgele r · iyi
ekonom imiz için iyi bir araç olacaktır.

ğında

17)
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a.g.e., s. 154.

uygulandı
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Çalışmaları

Hakkında
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