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GENELGE  
2008/2 

 
Serbest bölgede üretim ve/veya alım-satım konusunda faaliyette bulunmak üzere Bakanlığımıza 

müracaatta bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyet konuları arasında ülkemizin taraf olduğu 

uluslararası düzenleme ve rejimler kapsamında kontrole tabi malların üretim veya alım-satımının 

bulunması halinde, Faaliyet Ruhsatı alma aşamasında bu beyanını açık olarak belirtmesi gerekmektedir. 

Faaliyet Ruhsatı müracaatı uygun görülen kullanıcının Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin mal giriş 

çıkışına ilişkin 33 üncü maddesine istinaden aşağıda belirtilen hususları yerine getirmesi gerekmektedir. 

 
MADDE 1- (1) Kullanıcının, kontrole tabi maddelerden birini veya birkaçını serbest bölgeye 

getirmeden önce öncelikle Ticaret Bakanlığı’ndan (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğü) izin alması gerekmektedir. Talebinin uygun görülmesi ve bu malları getirdiği ülkenin talebi 

halinde, bu genelge ekinde yer alan 5 nüsha "Serbest Bölgeye Giriş Sertifikası" (EK:1) ile 1 adet "Serbest 

Bölgeye Giriş Taahhütnamesini" (EK:2) doldurması ve malın proforma faturasını da ekleyerek Bölge 

Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. 

 
MADDE 2- (1) Serbest bölgeye girişi uygun görülen mallara ilişkin başvurularda Bölge 

Müdürlüğü, söz konusu sertifikaları onaylayarak onaylanmış sertifikanın aslını Dışişleri Bakanlığı 

tarafından ihracatçı ülke makamlarına iletilmek üzere Ticaret Bakanlığı’na (Uluslararası Anlaşmalar ve 

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü), üç nüshayı da kullanıcı firmaya gönderir. Son nüsha ise kullanıcı firmaya 

ait dosyada saklanmak üzere Bölge Müdürlüğünde muhafaza edilir. Bölge Müdürlüğü, izin işlemi hakkında 

eş zamanlı olarak Genel Müdürlüğe de bilgi verir. 

 
MADDE 3 - (1)Kullanıcı firmanın Bölge Müdürlüğünden aldığı üç nüshadan ikisinin (beyaz 

nüshalar) ihracatçı firmaya gönderilmesi, son nüshanın (kırmızı nüsha) ise ilgili gümrük idaresine ibrazı 

ile alınacak tesellüm teyyidi vesikasının ihracatçı ülkenin ilgili makamlarına ibrazı gerekmektedir. 

 
MADDE 4- (1) Serbest Bölgeye Giriş Sertifikası ve Taahhütnamesi ile giriş yapan malın serbest 

bölgeden çıkışı, Serbest Bölge Müdürlüğünün müsaadesine bağlıdır. Çıkışına izin verilen mallar ile ilgili 

olarak ithalatçı ülkeden ithal şahadetnamesi ve ithalatçı firmadan son kullanıcı belgesi istenir. Ancak, 

Bölge Müdürlüğünce gerek ve şüphe duyulduğunda, malların bölgeden çıkışı ertelenebilir ya da izin 

verilmeyebilir. 

 
MADDE 5- (1) 2005/6 sayılı  Genelge iptal edilmiştir. 

 
MADDE 6- (1) Bu genelge yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

 
 

EKLER : 

 
1-  Serbest Bölgeye Giriş Sertifikası Örneği 

 
2-  Serbest Bölgeye Giriş ile İlgili Taahhütname Örneği 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EK-1  
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü  

 
No: 
Tarih: 

 
 

SERBEST BÖLGEYE GİRİŞ SERTİFİKASI  
CERTIFICAT D’ENTRÉE A ZONE FRANCHE 

FREE ZONE ENTRANCE CERTIFICATE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- (Serbest Bölge Kullanıcısı Firmanın İsim ve Adresi) 

Aşağıda belirtilen malları  ..................................................................... serbest bölgesine getirmeyi, 
Ticaret Bakanlığı’nın hususi müsaadesi olmaksızın başka bir ülkeye ya da Türkiye’ye göndermemeyi işbu 
vesika ile taahhüt eder. 
 
 
Il est certifié par la présente que  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------- (Nom et adresse de la utilasateur de la zone franche)  
s'est engagée à apporter à la zone franche de ..................................................................... les 
marchandises décrites ci-dessous et à ne pas les détourner vers une autre destination ou vers la Turquie 
sans l'approbation du ministère du Commerce. 
 

 
It is hereby certified that:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------- (Name and address of the free zone user) 
has undertaken to bring to ..................................................................... free zone the goods 
described below and not to divert those to another destination or Turkey without the approval of Ministry 
of Trade. 
 
 

1. Malın cinsi  
.................................................................................................................................  
 
Description des merchandises 
................................................................................................................................. 
 
Description of goods 
................................................................................................................................. 

  
2. Miktarı  (adet, ağırlık) 

................................................................................................................................. 
 
Quantité (nombre et poids) 
................................................................................................................................. 
 
Quantity (number, weight)  
................................................................................................................................. 
 

3. Kıymeti   .................................................................................................................... 
 
Valeur     .................................................................................................................... 
 
Value      .................................................................................................................... 
 

4. İhracatçı  firmanın isim ve adresi 
............................................................................................................................... 
 

Nom et adresse de la firme exportatrice  
............................................................................................................. 
 
Name and address of the exporting firm 
.............................................................................................................. 



 

 

İmza ve resmi mühür  
Signature et sceau officiel 
Signature and official seal 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- 
 

Bu belge taşıdığı tarihten itibaren (3 ay) geçerlidir ve bu süre içinde ihracatçı ülkeye tevdii 

edilmelidir. 

Ce document est valable pour (3 mois)a partir de sa date d'émission et doit parvenir au pays 
exportateur pendant ce delai  

This certificate shall be valid for 3 months from the date of issue and within the period the 
certificate shall be forwarded to concerned exporting country  

Mümkünse proforma faturanın eklenmesi lüzumludur 
Joindre le facture proforma si possible 
If possible attach proforma invoice 

 
(SERTİFİKANIN İMZA, RESMİ MÜHÜR VE TARİH KISMI BAKANLIĞIMIZCA TAMAMLANACAKTIR.) 

 
 



 
EK-2 

 
 
 
 

 
SERBEST BÖLGEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME 

 
 
 
 
 

 
Serbest bölgeye getirilecek aşağıda müfredatı yazılı maddenin Bakanlığın muvafakatı olmaksızın 

üçüncü bir ülkeye ya da Türkiye’ye sevk edilmeyeceği taahhüt olunur. 

 
 
 
 

 

Firma Unvanı 
 

Yetkili İmzalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Malın Cinsi : 

Malın Miktarı : 

Getirileceği Ülke : 

Getirileceği Serbest Bölge : 
 
 

 

Serbest Bölgeye Giriş Sertifikasının tarihi ve numarası: 
 

(Bu kısım Bakanlıkça doldurulacaktır.) 


