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BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (Değişik,17.08.2002 tarih ve 24849 sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi
ve 3218 sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile oluşturulan Özel Hesabı'ın tahsilat ve
harcama esasları ile bu Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-(Değişik, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmelik,
a)Serbest Bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları,
b)Serbest Bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları,
c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari
kayıtlarının tutulmasını,
d)Serbest bölgelere giriş, çıkış ve serbest bölgede ikamet ile ilgili hususları,
e)Serbest bölgelerdeki çalışma esaslarını,
f) Özel hesaba yapılacak ödemeler ve gelirlerin tahsilatının tabi olacağı
esasları
g) Serbest Bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkiline ilişkin esasları,
h) Serbest Bölge Müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını,

i) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Yönetmelik ile düzenlenmesini
öngördüğü diğer hususları,kapsar.
Bu Yönetmelikte yer alan hususlara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya,
Yönetmelik metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, özel ve
zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülecek önlemleri
almaya ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan
işlemlerde ortaya çıkabilecek teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle
uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye Dış Ticaret Müsteşarlığı
yetkilidir.
Hukuki Dayanak
Madde 3-(Değişik,17.08.2002 tarih ve 24849 sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmelik, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış ticaret Müsteşarlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler
Kanunu'nun 7 ve 13'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kısaltmalar ve Tanımlar
Madde 4-(Değişik, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmelikte;
a) Bakanlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığı,
b) Müsteşarlık; Dış Ticaret Müsteşarlığını,
c) Genel Müdürlük; Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünü,
d) Bölge Müdürlüğü; Serbest Bölge Müdürlüğünü,
e) Bölge; Bakanlar Kurulu Kararı ile yeri ve sınırları belirlenen Serbest Bölgeyi,
f) İşletici; Serbest bölgenin yerli veya yabancı özel sektör veya kamu
tarafından işletilmesi halinde, bölgeyi işleten kuruluşu,
g) B.K.İ.-Bölge Kurucu ve İşleticisi-; Serbest bölgenin özel sektör tarafından
kurulması ve işletilmesi halinde, bölgeyi kuran ve işleten kuruluşu,
h) Kullanıcı; Faaliyet Ruhsatı alan ve Serbest Bölgede belli bir işyeri bulunan
gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Faaliyet Ruhsatı; Serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatını,
j) Özel Hesap; Serbest Bölge gelirlerinin toplandığı Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası nezdinde açılan özel hesabı,

k) Döviz; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan,
efektif dahil yabancı paralar ile ödemeyi sağlayan her nevi hesap, belge ve
vasıtaları,
l) Kanun; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununu,
m) Yönetmelik; Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğini,
n) Giriş İzin Belgesi; Faaliyet Ruhsatı ve Depo Kullanma Belgesi alan gerçek
veya tüzel kişiler ve bunların temsilci, görevli ve işçileri ile bölgede her türlü iş
veya işlemlerini yürüten kişiler için düzenlenen belgeyi,
o) Özel İzin Belgesi; Serbest Bölgeye iş görüşmesi, ziyaret ve benzerleri gibi
kısa süreli, süreklilik arz etmeyen girişler için verilen belgeyi,
p) Görev Kartı; Bölge Müdürlüğü ile diğer kamu kurumu birimlerinde ve İşletici
veya B.K.İ. nezdinde çalışan görevliler için düzenlenen belgeyi,
r) Araç Giriş Kartı; Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden İşletici veya
B.K.İ. tarafından, bölgede faaliyet gösteren Kullanıcılar ile Giriş İzin Belgesi
veya Görev Kartı olanlar için düzenlenen kartı,
s) Ziyaretçi Araç Giriş Kartı; Süreklilik arz etmeyen günlük araç giriş ve
çıkışlarında kullanılan, Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen kartı,
t) Tarife; Serbest Bölgede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere verilen yer
ve hizmet ücretlerini gösterir tarifeyi,
u) Açık Alan Kullanma Belgesi; Serbest Bölgede sınırlı süreli açık alan
kullanımına izin verme belgesini, ifade eder.
İKİNCİ KISIM
SERBEST BÖLGELER KOORDİNASYON KURULU, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE
BÖLGELERİN
DÜZENLENMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu, Bölge Müdürlükleri, Bölgelerin Sınırları, Alt
ve
Üstyapı Tesisleri ve Bunların Korunması
Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu
MADDE 4/A- (22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete)

Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu; Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest
Bölgeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısının
başkanlığında, Serbest Bölgeler Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkan Yardımcısı, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürü,
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri
Genel Müdürü, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürü, Gemi
İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Müdürü, İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Temsilcisi, Türkiye Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili
ile TOBB Türkiye Serbest Bölgeleri Sektör Meclisi Başkanından oluşur.
Kurul, Başkanın daveti ile yılda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde ilgili diğer
kurum ve kuruluşlardan da katılımcı davet edilir. Kurulun sekreteryasını Genel
Müdürlük yapar.
Kurul; genel olarak bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirir, bölgelerin
geliştirilmesine ve sorunların çözümüne ilişkin stratejileri belirler ve önerilerde
bulunur. Buna ilişkin kararlar toplantı tutanağı haline getirilerek kurul üyelerinin
imzasına açılır ve Genel Müdürlüğe iletilir.
Serbest Bölge Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri
Madde 5- (Değişik, 03.05.2005 tarih ve 25804 sayılı Resmi Gazete)

Serbest Bölge Müdürlükleri 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine
Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlıdır.
Serbest Bölge Müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve
kullanılmasıyla ilgili bütün ruhsatları vermek,
b) Serbest Bölge gelirlerinin özel hesaba yatırılmasını temin etmek, bu amaçla
bankalar nezdinde hesaplar açmak ve buna ilişkin diğer işlemleri
gerçekleştirmek,
c) Bölgede gümrük, güvenlik, çalışma, sosyal güvenlik, liman, haberleşme ve
sağlık hizmetleri gibi konularda kamuyu ilgilendiren görevlerin yerine
getirilmesi için koordinasyonu temin etmek,
d) İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi ile akdedilen işletme veya kuruluş ve
işletme sözleşmesi ile İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi ve kullanıcılar, kamu
ve özel kuruluşlar arasında yapılan sözleşmelerin hükümleri uyarınca
yürütülen işleri gözetmek ve denetlemek,

e) İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi tarafından hazırlanan hizmet, kira
ve/veya satış tarifelerinin düzenlenmesini temin etmek,
f) Giriş izin belgeleri ile özel izin belgelerini vermek,
g) Faaliyet ruhsatı müracaatı uygun görülen kişilerin yapmış olduğu kira ve
satış sözleşmelerini onaylamak,
h) Bölge faaliyetlerini değerlendirmek ve yıl içindeki faaliyetlerin sonuçlarını
yıllık faaliyet ve hesap raporlarını özel hesap gelirlerini gösterir tablolar
hazırlayarak ekleri ile beraber gerekli açıklamaları yaparak Genel Müdürlüğe
bildirmek,
i) Faaliyet ruhsatı iptal edilen veya süresi sona eren firmaların iş yerlerinde
bulunan demirbaş ve ticari emtianın Yönetmelikle belirlenen sürede bölge
dışına çıkarılmasını sağlamak,
j) Yönetmelikle belirlenen diğer görevleri yerine getirmektir.
Bölge Müdürü, Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ve işlemlerin
mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Bu
görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili her türlü gözetim, denetim ve uygulamadan
sorumludur.
Bölgenin Sınırları
Madde 6- Bölgenin sınırları, Bakanlar Kurulu'nun ilgili Bölgenin kurulmasına

ilişkin Kararnamesinde belirtilen sınırlarıdır.
Bölge ve Bölge dışındaki liman rıhtımlarına yanaşarak veya deniz yoluyla lash
ve limbo yapmak suretiyle Bölgeye mal getiren ve götüren gemilerin ve deniz
araçlarının, Liman Başkanlığı ve/veya Liman İşletme Müdürlüğünce belirlenen
rıhtım veya yerlerde işgal ettikleri deniz alanları ile bu yerlerden malların
Bölgeye getirilip götürülmesi için takip edilen yol, gümrük işlemlerinin
yapılması açısından, Gümrük İdaresinin gözetiminde olması şartıyla serbest
bölge kabul edilir.
Altyapı Tesisleri
Madde 7-(Değişik,17.08.2002 tarih ve 24849 sayılı Resmi Gazete)

Bölgede drenaj, kanalizasyon, arıtma tesisi, yol, su, elektrik, haberleşme
tesisleri gibi altyapı tesisleriyle Bölge sınırları, kantar, kaçak eşya ambarı, girişçıkış kapıları ve sair bina ve tesisler, ilgili yatırımcı bakanlıklarca inşa
ettirilebileceği gibi, İşletici veya B.K.İ.'ne de yaptırılabilir. Kamuya ait liman,
havaalanı ve sair tesisler dahilinde serbest bölge kurulması halinde altyapı için
gerekli iş ve işlemler, Genel Müdürlük tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla da

gerekli koordinasyon sağlanarak ve uygun görüşleri alınarak, ihtiyaç duyulan
yapı ve tesisler hizmete hazır hale getirilir. Bölgenin B.K.İ. tarafından kurulup
ve işletilmesi halinde B.K.İ., Müsteşarlık ile akdettiği "Kuruluş ve İşletme
Sözleşmesi"nde belirlenen şartlar çerçevesinde; Bölge için tahsis edilen
arazide faaliyetlerin yürütülmesi için çalışma üniteleri ve diğer kapalı işyeri
inşaatını ve Bölgedeki altyapı ile bu altyapının Bölge dışındaki altyapıyla
bütünleşmesini sağlayacak inşaatları faaliyet ruhsatının verilmesinden itibaren
sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlamakla, Bölgeyi yurtiçinde ve
yurtdışında tanıtmakla, işyeri talebinde bulunan müteşebbislere kapalı
işyerlerini kiralamakla, Bölge özel arazi üzerinde kurulduğu takdirde talep
halinde satmakla, satılan açık arazilerin altyapısını arazi bedelleri tahsil
olununcaya kadar inşa etmekle, arazilerde Kullanıcı binalarının yaptırılmasını
takip etmekle ve Bölgenin kuruluş ve işletmesi ile ilgili diğer işleri
tamamlamakla, yükümlüdür.
Üstyapı Tesisleri
Madde 8- (Değişik; 27.03.2001 tarih ve 24355 sayılı Resmi Gazete), Bölge için

tahsis edilen Hazineye veya mülkiyeti bir kamu kuruluşuna ait arazi Genel
Müdürlük tarafından üzerine üst yapı yapılmak üzere İşletici veya B.K.İ.'ne bir
sözleşme ile tamamen veya kısmen kiralanabileceği gibi, faaliyet ruhsatı
verilmesi uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilere de bir sözleşme ile
kiralanabilir. Bölgedeki bina ve tesisler; işletici veya B.K.İ.'nin yanında,
kullanıcılar tarafından da yaptırılabilir. Söz konusu bina ve tesisler diğer
kullanıcılara kiraya verilebilir, devredilebilir veya mülkiyeti B.K.İ. ya da
kullanıcılara ait olması durumunda satılabilir.
(Değişik 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete) İnşaat aşamasındaki tüm

onay ve denetim işleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır. Söz konusu onay ve
kontrollük hizmetleri Bölge Müdürlüğünce İşletici veya B.K.İ.'ye de yaptırılabilir.
Ancak, özellik arz eden tesislerin inşaat projeleri Genel Müdürlüğün uygun
görüşüne istinaden Bölge Müdürlüğünce onaylanır. Faaliyet ruhsatı verilmesi
uygun görülenler, İşletici veya B.K.İ. ile kira veya satış sözleşmesi yaparlar,
Bölge Müdürlüğünce onaylanan bu sözleşmeyi müteakiben Genel Müdürlükçe
faaliyet ruhsatı düzenlendikten sonra, bölgede yatırım faaliyetine
başlayabilirler. Bina veya tesis yaptıracak kullanıcılar, projelerini hazırlayıp üst
yapı taahhütlerini yerine getirdikten sonra "İskan Ruhsatı" almak üzere Bölge
Müdürlüğüne başvururlar. İskan ruhsatının verilmesiyle yatırım aşaması
tamamlanarak işletme dönemine geçilmiş olur.
Faaliyet ruhsatı müracaat formunda belirtilen proje ve inşaatın, belirtilen
süreler içerisinde tamamlanması gerekir. Bu süreler faaliyet ruhsatında
belirtilen işletme süresine ilave edilir. Ancak, proje ve inşaatın kabul edilebilir
zorunlu nedenlerle süresi içerisinde tamamlanamaması halinde 54 üncü
madde hükmüne istinaden ek süre verilebilir. Ek süreler faaliyet ruhsatı
süresine ilave edilmez. Kullanıcılar, kiralanan veya satın alınan arazide inşa
edilecek bina veya tesisin inşaatı tamamlanmadan (iskan ruhsatı almadan)

Bölge Müdürlüğünden "Geçici İskan Ruhsatı" alarak binalarında veya
kiraladıkları bir başka işyerinde ticari faaliyete başlayabilirler. Bu takdirde
geçici iskan ruhsatı aldıkları veya kapalı alan kiraladıkları tarihte işletme
dönemi başlamış kabul edilir.
Açık alan kiralanarak yapılan üst yapılar ilk kullanıcıya tanınan faaliyet ruhsatı
süresini aşmamak kaydıyla Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer bir
kullanıcıya devredilebilir. Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde İşletici, B.K.İ.
ve kullanıcılar tarafından inşa ettirilen bina ve tesisler, faaliyet ruhsatı süresinin
sona ermesi veya faaliyet ruhsatının iptali halinde Hazineye intikal eder. Söz
konusu bina ve tesislerin kullanılır halde devredilmesi esastır. İşletici/B.K.İ. ile
Bölge Müdürlüğü bu hususta gerekli tedbirleri birlikte alırlar.
(Ek Fıkra, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete) Kanun hükümleri

uyarınca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılar lehine,
serbest bölge sınırları içerisinde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki arazi,
arsa ve binalar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmesi ve devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde ise aynı süre ile kullanma izni
verilmesi mümkündür. Bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ile
Müsteşarlık tarafından ortaklaşa hazırlanacak ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca
çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.
(Ek Fıkra, 26.01.2007 tarih ve 26415 sayılı Resmi Gazete) Arazisi Hazineye ait

serbest bölgelerde, hazine arazisi kiralamak suretiyle üzerine üst yapı tesis
eden kullanıcılara, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanuna göre satış yapılabilir.
(Ek Fıkra, 26.01.2007 tarih ve 26415 sayılı Resmi Gazete) Arazisi Hazineye ait

serbest bölgelerde satın almış olduğu arazide yaptırdığı iş yerinde faaliyette
bulunan kullanıcılar, faaliyet ruhsatı sürelerinin bitiminde yeni bir faaliyet
ruhsatı alabilirler. Bu kullanıcılar, faaliyetlerine son vermeleri veya faaliyet
ruhsatlarının Müsteşarlıkça iptal edilmesi halinde arazileri ile üzerindeki bina
ve tesislerini Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer gerçek ve tüzel kişilere
satabilirler. Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde, kiraladığı arazi
üzerinde bina ve tesis yaptıran kullanıcıların faaliyet ruhsat sürelerinin
bitiminde, arazi kira sözleşmesinde üst yapıların devri için belirtilen süreyi
aşmamak kaydıyla adlarına yeni bir ruhsat düzenlenebilir. Kira sözleşmesinde
belirtilen bu sürenin sona ermesi halinde inşa ettirilen bina ve tesisler B.K.İ.'ye
intikal eder. Bu kullanıcılar, faaliyet ruhsatı süresi içinde faaliyetlerine son
vermeleri veya faaliyet ruhsatlarının iptali halinde bina ve tesislerinin kullanım
hakkını sözleşme süresi sonuna kadar Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir
gerçek veya tüzel kişiye devredebilirler. Aksi takdirde, bina ve tesisler B.K.İ.'ye
intikal eder.
Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde satın aldığı arazide yaptırdığı
işyerinde faaliyette bulunan kullanıcılar, faaliyet ruhsat sürelerinin bitiminde

yeni bir faaliyet ruhsatı alabilirler. Bu kullanıcılar, faaliyetlerine son verilmesi
veya faaliyet ruhsatlarının iptal edilmesi halinde arazileri ile üzerindeki bina ve
tesislerini Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer bir gerçek veya tüzel kişiye
satabilirler.
Bölgede inşa edilecek üst yapıların tabi olacağı yapı ve inşa esasları her bölge
için Genel Müdürlükçe belirlenir. Bölge faaliyete geçmeden önce inşa edilecek
üst yapılara ilişkin projeler Genel Müdürlükçe onaylanır.
Yapı ve Tesislerin Korunması
Madde 9- Bölge Müdürleri, Bölgenin alt ve üstyapı tesisleri ile sınırlarının

korunması ve değişikliklerin devamlı gözetim ve denetimi altında yapılmasını
ve teslim alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Kullanıcıların tasarrufta
bulundukları yer ve tesislerin kullanılır halde geri teslim edilmesi ve
gerekiyorsa eski durumuna getirilmeleri maksadıyla Bölge Müdürlüğü
tarafından belirlenecek olan tazminatın tahsili için İşletici veya B.K.İ. ile Bölge
Müdürlüğü gerekli tedbirleri birlikte alırlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Konuları, Faaliyet Ruhsatı, Sınai ve Ticari Kayıtlar, Bölgeye Giriş ve
Çıkışlar
Bölgelerdeki Faaliyet Konuları
Madde 10- Serbest Bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu'nca (Y.P.K.) uygun

görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir.
Faaliyet Ruhsatının Verilmesi
Madde 11-(Değişik 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete)

Bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, "Faaliyet
Ruhsatı" almak için "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nu Bölge Müdürlüğüne
doğrudan teslim edebilecekleri gibi taahhütlü olarak posta yoluyla da
gönderebilir. "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nun doldurulup yukarıda
belirtilen şekilde verilmesi ve Faaliyet Ruhsatı müracaat ücretinin Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabına
yatırılmasıyla müracaat yapılmış olur. Bölge Müdürlüğü; İşletici veya B.K.İ.'nin
görüşünü aldıktan sonra, "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nu kendi
görüşüyle birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Genel Müdürlükçe müracaatın
değerlendirilmesi sonucunda "Faaliyet Ruhsatı" verilmesi uygun görülenlere,
bu durum yazılı olarak bildirilir ve faaliyetini sürdüreceği işyerinin teminine
yönelik olarak yapılacak sözleşmenin bir örneği ile gerekli diğer belgeleri
Genel Müdürlüğe iletmesi için 30 günlük süre tanınır. Söz konusu belgelerin
intikalini müteakip Genel Müdürlükçe "Faaliyet Ruhsatı" düzenlenir. Belgelerin
süresi içerisinde gönderilmemesi halinde "Faaliyet Ruhsatı" alma hakkı

kaybedilir, dosya işlemden kaldırılır ve müracaat ücreti Özel Hesaba irat
kaydedilir. Müracaatın değerlendirilmesi sonucunda "Faaliyet Ruhsatı"
verilmesi uygun bulunmayanlara bu durum yazılı olarak bildirilir ve yatırılan
müracaat ücreti iade edilir. Müracaat değerlendirme kriterleri, süre ve ücretlere
dair hususlar da dahil olmak üzere, "Faaliyet Ruhsatı" ve diğer izin belgelerine
ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle
düzenlenir.
Kullanıcıların Sınai ve Ticari Kayıtları
Madde 12- (Başlığı ile Birlikte Değişik, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi
Gazete)

Kendilerine "Faaliyet Ruhsatı" verilen gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete
başlamadan önce, Bölge Müdürlüğü tarafından Firma Bilgileri Kayıt Defterine
kaydedilir. Yapılan kayıtta, ruhsatta bulunan bilgiler ile ilgilinin icra edeceği
mesleki ve ticari faaliyet dalı aynen işlenir ve ilgiliye bir firma kayıt numarası
verilir. Kullanıcı, mesleki veya ticari faaliyetinde herhangi bir değişiklik
olduğunda, bu durumu Bölge Müdürlüğüne bildirmek ve bu tür değişiklikleri
Firma Bilgileri Kayıt Defterine işletmek zorundadır. Birinci fıkrada düzenlenen
kayıt işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla da yapılabilir.
Bölgeye Giriş-Çıkış İçin Gerekli Belgeler
Madde 13- (Başlığı ile Birlikte Değişik, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi
Gazete)

Bölgeye giriş ve çıkışlar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Giriş İzin
Belgesi", "Görev Kartı" ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden
İşletici veya B.K.İ. tarafından düzenlenen "Araç Giriş Kartı" ile yapılır. "Giriş
İzin Belgesi", "Görev Kartı" ve "Araç Giriş Kartı" verilenlerin listesi müteakiben,
Serbest Bölge ilgili emniyet ve gümrük birimlerine yazılı olarak bildirilir.
Süreklilik arz etmeyen günlük giriş ve çıkışlarda ise yine Bölge Müdürlüğü
tarafından düzenlenen "Özel İzin Belgesi" ve "Ziyaretçi Araç Giriş Kartı"
kullanılır. Söz konusu kısa süreli belgeler, bölge giriş ve çıkış kapılarında
İşletici veya B.K.İ. görevlileri tarafından verilir.
Bu belgelere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak
tebliğ/genelgelerle düzenlenir.
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması ve Faaliyet Ruhsatının İptali
Madde 14 –(22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete)

Kullanıcıların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve faaliyet ruhsatının
iptaline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Aşağıda belirtilen hallerde, Bölge Müdürlüğünce Kullanıcının Serbest
Bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin Serbest Bölge
İşlem Formları bir ay süreyle işleme konulmaz. Ancak, kullanıcı tarafından bir
aylık süre dolmadan önce bu hususların düzeltilmesi halinde Bölge
Müdürlüğünce işlem formları tekrar işleme konulur.
1) Yönetmelik hükümleri uyarınca verilmesi gereken belgeler ile Genel
Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünce istenilen bilgi ve belgelerin zamanında
verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi,
2) Kullanıcı, yetkili temsilcisi veya görevlileri tarafından bölge tesis, araç-gereç
ve ekipmanlarına, çevreye veya diğer kullanıcılara zarar verildiğinin tespit
edilmesi ve Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarıya rağmen bu durumun
düzeltilmemesi ve/veya zararın tazmin edilmemesi,
3) Kullanıcının İşletici veya B.K.İ. ile Bölge İşleticiliği Ruhsatı kapsamında
yaptığı kira ve/veya satış sözleşmesi hükümlerine uymadığının tespit edilmesi,
4) Yazılı talimatlara uyulmadığının veya bölge düzenini bozucu davranışlarda
bulunulduğunun tespit edilmesi,
5) Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda beyan ve taahhüt edilen hususlarda
meydana gelen değişikliklerin bildirilmemesi.
b) Mevzuata aykırı olarak bölgeye mal getirildiğinin, bölgeden mal
çıkarıldığının tespiti veya re'sen yapılacak stok sayımında Bölge Müdürlüğü
kayıtları ile Kullanıcının mevcut stokları arasında, mal kalemi bazında miktarı
% 5'i geçmeyen sebebi açıklanamayan eksiklik veya fazlalığın tespiti halinde,
Kullanıcının bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin Serbest
Bölge İşlem Formları 3 ay süreyle işleme konulmaz. Serbest Bölge Gümrük
İdaresi konu hakkında bilgilendirilir.
c) Aşağıda belirtilen hallerde, yapılacak değerlendirme neticesinde, gerek
görülmesi durumunda Faaliyet Ruhsatı Genel Müdürlük tarafından iptal edilir
ve Serbest Bölge Gümrük İdaresi konu hakkında bilgilendirilir.
1) (a) bendinde belirtilen süre sonunda, aykırı işleme devam edildiğinin veya
aynı bendin birden çok sayıda ihlal edildiğinin Bölge Müdürlüğünce
düzenlenecek tutanakla tespit edilmesi,
2) Mücbir sebep halleri hariç 3 yıl süreyle hiçbir faaliyette bulunulmadığının
Bölge Müdürlüğünce tutanakla tespit edilmesi,
3) Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda beyan ve taahhüt edilen hususlara
uyulmaması veya beyan edilen hususların gerçek dışı olduğunun sonradan
yapılan inceleme ve denetimler sonucu tespit edilmesi,

4) Serbest bölgede faaliyette bulunulmasının kamu yararı, kamu düzeni
ve/veya kamu güvenliğine aykırı olduğuna dair bulgu ve bilgiye erişilmesi,
5) Kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümlerine uyulmadığının tespit
edilmesi.
d) Aşağıda belirtilen hallerde Faaliyet Ruhsatı hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın
Genel Müdürlükçe iptal edilir ve Serbest Bölge Gümrük İdaresi konu hakkında
bilgilendirilir.
1) Mevzuata aykırı olarak bölgeye mal getirildiğinin, bölgeden mal
çıkarıldığının tespitini müteakip veya re'sen yapılacak stok sayımında Bölge
Müdürlüğü kayıtları ile Kullanıcının mevcut stokları arasında, mal kalemi
bazında miktarı % 5'ten fazla sebebi açıklanamayan eksiklik veya fazlalığın
tespiti,
2) Bölge dışındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazanç ve iratların, bölgede
elde edilmiş kazanç ve iratlar gibi gösterilerek muhasebe kayıtlarının
birleştirilmesi ve/veya bu amaçla sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge
kullanılması suretiyle vergi kaçırıldığının belirlenmesi,
3) (b) bendinde belirtilen işlemin tekrarı. Bu maddede düzenlenen idari
müeyyideler, diğer mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler ile bu
işlemlerin sonuçlarına bakılmaksızın uygulanır. Faaliyet ruhsatında belirtilen
sürenin sona ermesi veya ruhsatları yukarıdaki nedenlerle iptal edilmiş
olmasına rağmen faaliyetine devam etme girişiminde bulunanların malları
bölgeye alınmaz. Bölgedeki malları bu Yönetmeliğin 52 nci maddesine göre
tasfiye işlemine tabi tutulur.
Giriş İzin Belgesi, Özel İzin Belgesi ve Araç Giriş Kartının İptali
Madde 15- (Başlığı ile Birlikte Değişik, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi
Gazete)

Aşağıda belirtilen kişilerin "Giriş İzin Belgesi" ve "Araç Giriş Kartı" Bölge
Müdürlüğünce iptal edilir ve durum ilgililere tebliğ edilerek, Serbest Bölge ilgili
emniyet ve gümrük birimleri takip eden işgünü mesai saati sonuna kadar yazılı
olarak bilgilendirilir.
a) Faaliyet Ruhsatı süresi sona erenler ve Faaliyet Ruhsatı iptal edilenler ile
yanlarında çalışanlar,
b)"Giriş İzin Belgesi" ve "Araç Giriş Kartı" olup da 14 üncü maddede belirtilen
davranışlarda bulunanlardan bu davranışları Bölge Müdürlüğünce düzenlenen
bir tutanakla tespit edilenler,

c) Kullanıcılar tarafından işlerine son verilen çalışanlar, Yukarıdaki fıkrada
belirtilen iptal hallerinin "Özel İzin Belgesi" ve "Ziyaretçi Araç Giriş Kartı"
taşıyanlarda görülmesi durumunda, görevlilerce belge ve kart geri alınır.
Kullanıcılar, yanlarında çalışanların işlerine son vermeleri halinde, durumu
aynı gün içinde Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Birinci fıkranın (b)
bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işine son verilen çalışanların bölgede yeni
bir iş bulmaları ve belge sürelerinin de dolmamış olması halinde söz konusu
belgeleri, gerekli değişiklik işlemlerinin tescilinden sonra iade edilir. "Giriş İzin
Belgesi" iptal edilen veya "Özel İzin Belgesi" ile "Ziyaretçi Araç Giriş Kartı" geri
alınankişiler, polis ve gümrük muhafaza görevlileri tarafından Bölge dışına
çıkarılır ve bu kişilerin yanlarında bulunan gümrüğe tabi eşyaları gümrük
mevzuatına ve Bölgede bulunan malları da Yönetmeliğin 52 nci maddesi
hükümlerine göre işleme tabi tutulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Güvenliğinin Sağlanması ve Çalışma Esasları
Güvenlik
Madde 16- Bölge Müdürleri, Bölge güvenliği ile ilgili taleplerini, Valiliğe intikal

ettirmekle yükümlüdürler. Valiler, Bölgede asayiş hizmetlerinin polis tarafından
yerine getirilmesi için, özel tedbirler alınması ve Bölge sınırlarında, giriş-çıkış
kapılarında yeterli sayıda polis ve gümrük muhafaza görevlileri bulundurmak
suretiyle Bölgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.
(Ek Fıkra, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete) Bölgede faaliyetlerin

başlaması için Bölge sınırlarında mevzuata aykırı eşya hareketini önleyecek
şekilde, İşletici veya B.K.İ. tarafından, gerekli tedbirlerin alındığının Gümrük
Muhafaza Müdürlüğünce tespit edilmesi gerekir. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü
sınırların korunması için gerekli fiziki tedbirlerin alınmasını Bölge
Müdürlüğünden isteyebilir.
(Değişik 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete) Bölgede faaliyet gösteren

Kullanıcılar, faaliyet gösterdikleri bina ve tesisleri korumak için gerekli güvenlik
önlemlerini almakla yükümlüdür.
Çalışma Esasları
Madde 17- Kullanıcılar ve bunların Bölgedeki işyerleri ile bu işyerlerinde

çalışanlar, Bölge Müdürlüklerinin gözetim ve denetiminde, Türkiye Cumhuriyeti
çalışma mevzuatı hükümlerine tabi tutulurlar.
Türkiye sınırları içindeki işyerleri için öngörülen asgari ücret ve fazla çalışma
esasları, B.K.İ. veya İşletici ile Kullanıcıların işyerleri için de uygulanır. Bölgede
çalışanlar ile işverenler arasında yapılan "İş Akdi" üç nüsha olarak düzenlenir
ve bir nüshası Bölge Müdürlüğüne verilir.

(Ek Fıkra, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete) Kullanıcıların Bölge

faaliyetleri, Çalışma Mevzuatı hükümleri çerçevesinde asıl işveren-alt işveren
ilişkisi kurularak yürütülebilir. Alt işverenin Kullanıcı olması şartı aranmaz.
Kullanıcı olmayan alt işveren ve çalışanlarının da Bölgenin çalışma ve güvenlik
esaslarına uyması gerekir.
(Ek Fıkra, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete) Kullanıcılar, alt işveren

çalışanları da dahil olmak üzere, yanlarında çalıştırdıkları kişilerin Yönetmeliğe
aykırı davranışlarından ve çalışma esnasında üçüncü şahıslara veya Bölgeye
verdikleri zararlardan müteselsilen sorumludur. Alt işverenin de Kullanıcı
olması durumunda bu fıkra hükümleri asıl işveren bakımından uygulanır. Bu
maddenin uygulaması ile ilgili şekil ve usullere ilişkin esaslar Genel
Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle düzenlenir.
Yabancıların Bölgede Çalışması
Madde 18- (Başlığı ile Birlikte Değişik, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi
Gazete)

Kullanıcılar, Bölgede çalıştırma ihtiyacı duydukları yabancı yönetici ve nitelikli
personel için Yabancı Personel Çalışma Belgesi almak zorundadır. Yabancı
Personel Çalışma Belgesi müracaatı, matbu form ve eklerinin doldurulup
imzalanması suretiyle Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğünce Genel
Müdürlüğe iletilen müracaatın uygun görülmesi halinde Yabancı Personel
Çalışma Belgesi düzenlenir. Yabancı Personel Çalışma Belgesi düzenlenen
kişi hakkında, Genel Müdürlük tarafından ilgili merciler nezdinde gerekli
bilgilendirme yapılır. Söz konusu Belge, Türkiye'de ikamete ilişkin izin ile
birlikte geçerlidir. Yabancı Personel Çalışma Belgesine ilişkin diğer usul ve
esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle düzenlenir."
İkamet İzni/Gece Çalışma İzni
Madde 19- Bölgede ikamet yasaktır. Ancak, güvenliğin sağlanması için

Bölgenin kontrol ve korunmasıyla görevlendirilmiş olan güvenlik, gümrük
muhafaza ve koruma görevlilerinin, keza yaptıkları işlerin mahiyeti gereği
Bölgede ikamet zorunda bulunanlar ile Bölgede işgününü takip eden gece de
çalışmak zorunda bulunanların ikamet/gece çalışma izinleri, güvenlik ve
gümrük idaresine yazılı bilgi verilmek suretiyle, Bölge Müdürlüğünce verilir.
Bölgede verilen ikamet/gece çalışma izinleri sınırlı olup, ancak yukarıda
belirtilen görevliler için hüküm ifade eder. Bu izin hiç bir şekil ve suretle bu
görevlilerin yakınlarını veya ailelerini kapsamaz. Kullanıcılara verilen
ikamet/gece çalışma izni; Faaliyet Ruhsatı, Giriş İzin Belgesi veya Görev
Kartlarından birinin iptali halinde, ilgili Bölge Müdürlüğünce derhal iptal edilir.
Bölgelerde, yukarıda belirtilen nedenler dışında, ikamet izni ile ilgili düzenleme
yapmaya Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık yetkilidir.
Çalışma Saatleri, Giriş ve Çıkışların Kontrolü

Madde 20- (Değişik 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete)

Bölgede günde yirmidört saat ve haftada yedi gün çalışma yapılabilir. Bölgede
yapılacak işler ile yük alıp vermek ve her türlü gümrük işlemlerinin normal
çalışma saati içinde yapılması esastır. Normal çalışma saatleri dışında veya
tatil zamanlarında gümrükle ilgili iş yapılması gümrük idaresinden yazılı olarak
talep edilebilir. Bu amaçla, B.K.İ. veya İşletici, Bölgede resmi çalışma saatleri
dışında da Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine gerekli personeli bulundurmak
zorundadır. Bölge Müdürlüğü, çalışma sürelerinin düzenlenmesi konusunda
gerekli tedbirleri alır ve duyurur.
Bölge kapılarından giren kimselerden, Gümrük Muhafaza veya resmi güvenlik
görevlilerince duruma göre "Giriş İzin Belgesi", "Görev Kartı", "Araç Giriş Kartı"
veya "Özel İzin Belgesi" ile "Ziyaretçi Araç Giriş Kartı" gösterilmesi talep
edildiğinde, anılan belgelerden ilgisine göre birini ibraz edemeyenler
Bölgeye alınmaz. Gümrük muamelelerine tabi olmaksızın Bölgeye mal giriş ve
çıkışlarını önlemek ve diğer taraftan Bölge güvenliğinin temini bakımından,
Bölge giriş ve çıkış kapılarında araç ve kişiler, Gümrük Muhafaza veya resmi
güvenlik görevlilerince gerektiğinde aranabilir. Bölge Müdürlüğünün talebiyle
Kullanıcıların işyeri, depo ve araçlarında da arama yapılabilir. Bölge Gümrük
Müdürlüğünün gerekli görmesi halinde Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak
komisyon marifetiyle Kullanıcıların işyerleri ve depolarında her zaman arama
yapılabilir.
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Esasları
Madde 21- Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar ile bunların yanlarında bir iş

aktine göre çalışan işçiler hakkında yabancı uyruklular da dahil olmak üzere,
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak,
Türkiye ile diğer ülkeler arasında sosyal güvenlik konusunda yapılan
sözleşmeler varsa, bu sözleşme hükümleri de tatbik olunur. Sosyal Güvenlik
Kurumlarına yükümlülerce sigorta primleri döviz veya Türk Lirası olarak
ödenebilir. Hak sahiplerine tediyeler ise bu kurumlar tarafından Türk Lirası
olarak yapılır.
Bölge İçi Toplum Hizmetleri İçin Müracaat Mercii
Madde 22- Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar ile bunlara yardımcı

hizmetleri verenler, gerek duydukları elektrik, su, gaz, akaryakıt gibi
ihtiyaçlarının karşılanması, haberleşme hizmetlerinin sağlanması, ulaşım ve
toplu taşıma hizmetlerinin yapılması, iş yerlerinin veya civarlarının
temizlenmesi ve temizlikle ilgili aksaklıkların giderilmesi, sağlık sorunlarının
çözümlenmesi, iş kazası ve hastalık hallerinde ilk yardım müdahalesi ile
cankurtaran araç ve gereçlerinin temini gibi hizmetlerin ücreti mukabilinde
yerine getirilmesi için, B.K.İ. veya İşletici yetkililerine müracaat ederler.

Bölge Müdürlüğü anılan hizmetlerin B.K.İ. veya İşletici veya diğer kuruluşlar
tarafından iyi ve yeterli şekilde temini için gerekli denetim ve gözetimi yapar ve
yazılı talimatlarıyla uyarılarda bulunur.
Defter ve Kayıtların Tutulması ile Bölge İşlemlerinin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği
Yoluyla
Yapılması
Madde 23- (Başlığı ile Birlikte Değişik, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi
Gazete)

Serbest Bölgede faaliyet gösteren Kullanıcılar, genel esaslar çerçevesinde
gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek, Vergi Usul Kanununun
defter tutma ile belge ve kayıt düzenine ilişkin hükümlerine uymak
zorundadır.Kullanıcılar, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Serbest
Bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetlerini bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
yapar. Bu konudaki uygulamanın zamanlaması ve kapsamı hakkındaki
hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletici veya Bölge Kurucu ve İşleticisi
İşletici veya B.K.İ. ile İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmeleri
Madde 24- Bölge, Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulan bir şirket

tarafından "İşletme Sözleşmesi" çerçevesinde işletilebilir ya da Bakanlar
Kurulu Kararına dayanılarak kurulan bir şirketle "Kuruluş ve İşletme
Sözleşmesi" imzalanarak kurulabilir ve işletilebilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen
hallerden; birinci durumda yapılan sözleşmeye "İşletme Sözleşmesi", yetki
alan şirkete "Bölge İşleticisi"; ikinci durumda yapılan sözleşmeye "Kuruluş ve
İşletme Sözleşmesi", yetki alan şirkete ise "Bölge Kurucu ve İşleticisi" -B.K.İ.denilir. İşletici veya B.K.İ.'nin çalışma esaslarını düzenleyen sözleşmelerde; bu
şirketlerin Yönetmelikte belirtilen mali ve idari yükümlülükleriyle birlikte,
yönetim ve denetimlerine ilişkin esaslar da yer alır.
İşletici veya B.K.İ.'nin Mali, İdari ve Hizmet Yükümlülükleri
Madde 25- İşletici veya B.K.İ.'nin mali, idari ve hizmet yükümlülükleri aşağıda

belirtilmiştir:
(Değişik, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete) a) Serbest Bölge olarak

belirlenen Hazineye veya kamu kuruluşlarına ait arazinin, Müsteşarlık
tarafından İşleticiye veya B.K.İ.'ye İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi
imzalanmak suretiyle tahsisi halinde, İşletici veya B.K.İ'nin yükümlülükleri
sözleşmede belirlenir. Bölgedeki Hazineye ait binalar ile Kullanıcılar tarafından
inşa ettirilen ve bilahare "Faaliyet Ruhsatı" süresinin sona ermesiyle mülkiyeti

kendiliğinden Hazineye geçen bina ve tesislerin işletilmesinin İşleticinin veya
B.K.İ.'nin kullanımına bırakılması halinde, kiralamaya ilişkin özel ve genel
şartların kapsamı Genel Müdürlük ile İşletici veya B.K.İ. arasında yapılan
sözleşmede ayrıntılı olarak hüküm altına alınır. Bölgede bina ve tesis yapıp
bilahare "Faaliyet Ruhsatı" süreleri dolan Kullanıcıların, talepte bulunmaları
halinde, faaliyet ruhsatlarını da yenilemiş olmaları kaydıyla aynı bina ve
tesisler, İşletici veya B.K.İ tarafından kendilerine tercihli olarak kiralanır.
b) B.K.İ.; Bölge Müdürlüğü, Güvenlik ve Gümrük birimleriyle ihtiyaç duyulan
diğer birimler için inşa edeceği bina veya binalardan inşaat bedeli ve kira talep
etmez. Ancak, Bölgenin Hazine arazisi veya bir kamu kuruluşuna ait arazide
kurulması halinde; altyapı için gerekli giriş-çıkış kapı ve yollar, iç yollar, yeşil
sahalar, Bölge Müdürlüğü, Güvenlik, Gümrük birimleriyle diğer idari bina ve
tesislerin bulunduğu alanlar ve elektrik, su ve doğal gaz gibi altyapı
hizmetlerinin dağıtımında kullanılan araziler için B.K.İ.'nin kira ödeme
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
c) İşletici veya B.K.İ., İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesiyle
işletmesine bırakılan Bölge alanlarındaki altyapı tesislerinin ziya ve
hasarlarından doğan bakım ve onarımı karşılamakla yükümlüdürler.
d) İşletici veya B.K.İ. Yönetmelikle belirtilen görevlerle birlikte Müsteşarlık ile
arasında akdedilen İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde öngörülen
diğer iş ve hizmetleri de yerine getirmekle yükümlüdür.
İşletici veya B.K.İ.'nin Yetki ve Görevleri
Madde 26- İşletici ve B.K.İ.'nin yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşletici veya B.K.İ. olarak Müsteşarlık ile akdettiği "İşletme" veya "Kuruluş ve
İşletme Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda Bölgeyi işletmek. Altyapının
kamu tarafından yapılmayacağının sözleşmede belirtilmesi halinde, Bölgenin
altyapı tesislerini inşa etmek ve parselasyon planına göre inşaat alanlarını
yeterli sayıda Kullanıcıya kiralamak ve/veya satmak,
b) İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde yeralan esaslar
çerçevesinde, Kullanıcıların faaliyetleriyle ilgili müracaatlarını kabul etmek ve
Kullanıcılarla, iskele, arazi, depo, ambar, hangar ve antrepoların işletilmesine
yönelik "Kira Sözleşmeleri" ve Kullanıcıların Bölge içinde talep edecekleri
gemi, liman ve diğer hizmetlerin yapılması veya kendi sorumluluğunda
yaptırılmasını temin edecek "Hizmet Sözleşmelerini" düzenlemek ve birer
örneklerinin gönderildiği Bölge Müdürlüğünce üç işgünü içinde reddedilmeyen
kira sözleşmelerini akdetmek, reddedilenleri müracaatçılara bildirmek ve
akdedilen sözleşmelere istinaden de ücret ve kiralar ile depozitoları peşin
olarak tahsil etmek,

c) Kullanıcılarla akdedilen sözleşmelerde; kiralanan parsellerde ve diğer
yerlerde emniyet ve sağlık önlemlerinin alınmasına imkan veren, izin
alınmaksızın herhangi bir değişiklik yapılmasını engelleyen, depo, ambar,
hangar ve antrepolarda ve diğer yerlerde Bölge ile ilgili mevzuatta belirtilen
veya tebliğ ya da genelgelerle duyurulan çalışma şekil ve hususlarının dışına
çıkılmasını önleyen ve dolayısıyla Bölge düzeninin titizlikle korunmasını
sağlayan hükümlere yer vermek,
d) (Değişik, 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete) Bölge Müdürlüğü,
liman, hava meydanı, gümrük, güvenlik teşkilatları ve diğer kamu birimlerine
Kullanıcılar tarafından verilmesi gereken bilgi ve belgelerin zamanında temin
edilememesi durumunda, ilgili birimlerin taleplerine istinaden gerekli
koordinasyonu sağlayarak söz konusu bilgi ve belgelerin teminine yardımcı
olmak,
e) Elektrik, su, gaz ve akaryakıt teminine ve haberleşme hizmetlerini kesintisiz
sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve ilgili kamu ve özel kuruluşlarla bu
konuda koordinasyonu sağlayarak ücretlerin tahsili ve ilgili birimlere tediyesini
sağlayıcı düzenlemeler yapmak,
f) Bölgede yangın tehlikelerine karşı, Kullanıcıların kiraladığı tüm tesis ve
binaların sigortasını yaptırtmak, yangın önleme ve su boşaltma ekipmanları ile
yeterli ölçüde itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulması, genel güvenlik
önlemlerinin aldırılması, iş ve diğer kazalarda yaralanma veya ani hastalanma
hallerinde gerekecek ilk müdahale, yardım ve cankurtaran teşkilatının
kurulması hususlarında yerel kamu kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu
sağlamak,
g) Bölgenin alt ve üstyapılarına zarar verenleri tespit etmek ve bu zararları
tazmin ettirmek,
h) Bölge içinde ihtiyaç duyulan ulaşım ve taşıma taleplerini karşılamak,
planlanan park ve yeşil alanları oluşturmak, bakım ve korunmalarını sağlamak,
umumun ihtiyaçlarına cevap verecek lokanta, kafeterya, büfe ve benzeri yerleri
organize etmek, işletmek veya işlettirmek ve sahanın tüm temizlik ve genel
sağlık konularını çözümlemek.
Kullanıcılar ile İlişkiler
Madde 27-(Değişik,17.08.2002 tarih ve 24849 sayılı Resmi Gazete)

Kullanıcılar, Bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla yapılmasını istedikleri işlerle ilgili
olarak "Serbest Bölge İşlem Formu"nu doldurarak Bölge Müdürlüğü'ne vermek
ve Özel Hesaba ödenmesi gereken ücreti bölge gelirlerinin toplanması
amacıyla açılmış olan özel hesabın bulunduğu bankalara ödeyip, aldıkları iki
makbuz kopyasından birini Bölge Müdürlüğüne verilen "Serbest Bölge İşlem
Formu" nüshasına ekleyerek İşletici veya B.K.İ. yetkililerine teslim etmek

suretiyle, müracaatlarını yaparlar. Özel Hesab'a ödeme olmadığı hallerde
"Serbest Bölge İşlem Formu"nun kalan nüshalarının Bölge Müdürlüğünden
alınıp, İşletici veya B.K.İ. yetkililerine verilmesiyle müracaat işlemi tamamlanır.
"Serbest Bölge İşlem Formu", Kullanıcı ile İşletici veya B.K.İ. arasındaki iş
ilişkisini belirtilen, hizmet sözleşmesi niteliğine haiz olup, İşletici veya B.K.İ.
yetkililerince bu formun imzalanarak bir nüshasının Kullanıcıya verilmesiyle
sözleşme akdedilmiş olur. Kullanıcılar, Bölgeye gelen ve giden veya Bölgede
bulunan mallar için ihtiyaç duydukları yükleme, boşaltma, taşıma, istifleme ve
diğer hizmetlerini ücreti karşılığında İşleticiye veya B.K.İ.'ne yaptırırlar.
Kullanıcıların Bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ihtiyaç duydukları araç, gereç ve
ekipmanları İşletici veya B.K.İ. sağlayamadığı takdirde Kullanıcılar, Bölge
Müdürlüğünün izni ve İşletici veya B.K.İ.'nin koordinasyonu dahilinde, aynı
Bölgede faaliyette bulunan diğer Kullanıcılardan da temin edebilirler. İşletici
veya B.K.İ. bu hizmetlerden dolayı Kullanıcıya bizzat yaptığı koordinasyon
hizmeti karşılığında koordinasyon ücreti dışında başka ücret talep edemez.
Kullanıcının "Serbest Bölge İşlem Formu", kamu veya özel bir kuruluş
tarafından yerine getirilmesi gereken bir hizmet talebini kapsıyorsa, özel
kuruluş tarafından yerine getirilecek işler için Bölge Müdürlüğünden ön izin
alınmak kaydıyla, hizmet ücretinin İşletici veya B.K.İ. veznesine ödenmesi ve
alınan iki makbuz kopyasından birinin Bölge Müdürlüğünden getirilen "Serbest
Bölge İşlem Formu" nüshasına eklenmek üzere, İşletici veya B.K.İ. yetkilisine
verilir. İşletici veya B.K.İ. tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin tarifeler ve
esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

