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Öz 

Serbest bölgeler, hem geli mi hem de geli mekte olan ülkelerde önemli ekonomik 
etkilere sahiptir. Serbest bölgeler, geli mi ülkelerde lojistik i levler üstlenirken, geli mekte 
olan ülkelerin kalk nmas na da önemli katk lar sa lamaktad r. 

Türkiye 1980 den itibaren ihracata dayal büyüme stratejisini benimsemi tir. Yeni 
strateji ile birlikte; ihracat art rmak, d finansman imkânlar ndan daha fazla yararlanmak, 
yabanc sermaye ve teknoloji giri ini h zland rmak, ekonominin girdi ihtiyac n

 

ucuz ve 
düzenli bir ekilde temin etmek amac yla serbest bölgeler kurulmaya ba lanm t r. Günü-
müze kadar 21 serbest bölge faaliyete geçmi tir.  

Çal mada 1997 y l nda faaliyete geçmi olan Kayseri Serbest Bölgesinin ekono-
miye katk s belirlenmeye çal lm ve bölgede faaliyette bulunan firmalar n kar la t klar

 

sorunlar alan ara t rmas ile belirlenerek olas çözüm önerileri geli tirilmi tir. 

Anahtar Kavramlar: Serbest Bölge, Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri, Kay-
seri  Serbest Bölgesi  

ECONOMIC EFFECTS OF FREE ZONES: THE CASE OF KAYSERI FREE ZONE 

Abstract 

Free zones have significant economic effects for both developed and developing 
countries. While free zones undertake logistic role in developed countries, they lead to 
significant impact on growth of the developing countries.  

After 1980, export-led growth strategies has been implemented in Turkey. With 
this new strategy, free zones were established to increase export, exploit foreign finance 
facilities, accelerate entry of foreign investment and technology, ensure cheap and ongoing 
inputs.  Nowadays, the number of active free zones is twenty one in Turkey. 

                                                

 

*  Bu çal ma Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri ve Kayseri Serbest Bölgesinde Uygulama 
(Eciyes Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü, ubat 2008) ba l kl tezin geli tirilmi ve güncelle tirilmi 
özetidir. 
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In this study, we investigate the economic impacts of Kayseri Free Zone which 

started it operations in 1997. We aim to determine the problems and the corresponding 
solutions for the firms. 

Key Words: Free Zones, Economic Impacts of Free Zones, Kayseri Free Zone.  

G R

 

Dünyadaki küreselle me ve liberalizasyon ak mlar uluslararas rekabeti ar-
t rm t r. Teknolojik ilerlemelerin h z kazanmas , ula m ve haberle medeki önemli 
geli meler, dünyada uzakl k kavram n ortadan kald rarak, co rafi olarak birbirine 
çok uzak olan ülkeler aras nda bile ili kilerin h zl bir ekilde geli mesine neden 
olmu tur. 

Geli en uluslararas ili kilerin ekonomik alandaki etkileri, yurtiçi sanayinin 
s n rlar n n uluslararas alana do ru kaymas olmu tur. Yat r mc lar kâr maksimize 
etmek için, üretim maliyetlerinin daha dü ük oldu u, te vik sistemlerinin yayg n 
olarak kullan ld , ulusal ve uluslararas alanda cazip faaliyet alanlar aray na 
yönelmi lerdir. Di er taraftan ekonominin girdi ihtiyac n daha ucuz, düzenli ve 
zaman nda temin etmek, ülkeye yabanc sermaye ve teknoloji giri ini h zland r-
mak, ihracat

 

art rmak, d finansman ihtiyaçlar ndan daha fazla yararlanmak ama-
c yla, birçok ülkede baz farkl l klarla birlikte serbest bölgeler (SB) olarak adlan-
d r lan alanlar olu turulmu tur.  

Yakla k 2000 y ll k bir geçmi e sahip olan SB ler en geni anlam yla; ül-
kenin siyasi s n rlar içinde olmakla birlikte, gümrük hatt d nda say lan, ülkede 
geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ili kin hukuki ve idari düzenlemelerin uygu-
lanmad veya k smen uyguland , s nai ve ticari faaliyetler için daha geni te -
viklerin tan nd , fiziki olarak ülkenin di er k s mlar ndan ayr lan yerler olarak 
tan mlanabilir.  

Ekonomi ve d ticaret stratejilerinin önemli bir arac olarak yararlan lan 
SB lerin ilk uygulamalar ilk ça lara kadar uzanmaktad r. Ba lang ç tarihleri ve 
nitelikleri tam olarak bilinmemekle birlikte, lkça da, Akdeniz in do u ve güney 
k y lar nda, ticari ba ar lar ile tan nan Kartaca ehri, Sur ehri ve baz yerlerde 
farkl özellikler gösteren uygulamalar n yap lmas yla, serbest ehirlerin ilk uygu-
lamalar n n ortaya ç kt görülmektedir (Erdogan, Ener 2005, 12).  

Birinci Dünya Sava ndan sonra SB uygulamas nda önemli bir art görül-
mü tür. 1929 da ortaya ç kan ekonomik bunal m n ard ndan çözüm yolu olarak 
SB lere yönelme e ilimi a rl k kazanmaya ba lam t r (Karaduman, Y ld z 2002, 
134). 1930 lu y llar, SB uygulamalar n n tüm dünyada yayg nla t y llar olu -
turmaktad r. Önce ABD de yo unluk kazanan SB ler, daha sonra Avrupa da ve 
tüm dünya da kurulmaya ba lanm t r. lk zamanlar sadece ticareti art rmak ama-
c yla olu turulan SB ler, daha sonralar çe itli faaliyetlerinde yap ld yerler olarak 
geli mi lerdir. 1960 lar n ikinci yar s ndan sonra SB lerin kullan m amaçlar da 
geni letilmi , ticari faaliyetler yan nda, üretim veya endüstriyel faaliyetler ve hiz-
met faaliyetleri için de kullan lmaya ba lanm t r (Erdo an, Ener 2005, 1).  
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Dünya da kurulmu olan SB lerin büyük bölümü az geli mi ve geli mekte 

olan ülkelerde toplanm t r. Bunun ba l ca sebebi, bu ülkelerin yat r mc lara sun-
duklar cazip imkânlar ve ucuz üretim faktörleridir. 

Özellikle ihracat art rmak ve d ticareti geli tirmek amac yla olu turulan 
serbest bölgeler, d a aç k ekonomi modelinde önemli bir yere sahip olmu tur. 
Türkiye de de 1980 den sonra çe itli illerde günümüze kadar 21 serbest bölge faa-
liyete geçmi tir. Bu serbest bölgelerin ülke ekonomisine katk da bulunmas bek-
lenmektedir. 

Çal man n amac ; Kayseri Serbest Bölgesi nin ekonomik geli me aç s n-
dan katk s n ortaya koymak, serbest bölgelerde firmalar n kar la t klar sorunlar

 

belirlemek ve olas çözüm önerileri sunmakt r. Çal ma Kayseri serbest bölgesinin 
mevcut durumunu ortaya koymak ve geli me potansiyellerinin belirlemek aç s n-
dan önem ta maktad r. 

A a da öncelikle serbest bölgelerin iktisadi geli me aç s ndan önemi orta-
ya konmu , daha sonra Türkiye ve Kayseri serbest bölgesine ili kin genel bilgiler 
verilmi tir. Son bölümde ise, Kayseri Serbest Bölgesinde yap lan alan ara t rmas 
de erlendirilmi tir.  

I- SERBEST BÖLGELER N TÜRLER VE KURULU AMAÇLARI 

Serbest bölgeler birçok ülkede farkl ekillerdeki uygulamalar ile kar m -
za ç kmaktad r. Dolay s yla SB kavram , kurulu amaçlar , kanuni temelleri ve 
fonksiyonlar bak m ndan farkl yap sal özellikler ta yan çe itli SB türlerini kap-
sayan bir ana kavramd r. Kuruldu u ülkenin ekonomik ve co rafi yap s , SB den 
ülkelerin beklentileri ve SB yi düzenleyen hukuki yap n n farkl l çe itli SB uy-
gulamalar n ortaya ç karmaktad r. SB türlerini birbirinden kesin çizgilerle ay rmak 
mümkün olmamakla birlikte öyle s n fland rmak mümkündür (Erdo an, 1985, 
21):  

1- Faaliyetin Türüne Göre: SB de sürdürülen faaliyetlerin türü ile ilgili-
dir. SB lerin faaliyetleri sadece ticari olabildi i gibi, ticari ve endüstriyel bir nite-
likte ta yabilir.  

2- D Ticaretin Yönüne Göre: Bölgenin faaliyetlerinin ithalata m yoksa 
ihracata m yönelik oldu u esas na dayan r.  

Geli mi ülkelerde iç piyasaya (ithalata) yönelik SB say s fazlayken, ge-
li mekte olan ülkelerde daha çok ihracata yönelik SB ler faaliyet göstermektedir. 
Baz SB ler ise hem ithalata hem de ihracata yönelik olarak faaliyette bulunmakta-
d r. Bu kriterlere göre SB leri temel olarak; serbest ticaret bölgesi ve serbest üretim 
bölgesi olarak iki s n fa ay rmak mümkündür. Ancak, de i ik ülkelerde uygulama-
daki farkl l klar nedeniyle SB terminolojisinde de büyük bir çe itlilik bulunmakta-
d r.  

SB lerin kurulu amaçlar

 

ülkelerin geli mi lik düzeylerine ve ekonomik 
yap lar na göre farkl l k göstermekle birlikte, ülke içindeki ekonomik faydalar 
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maksimize etmek temel amac olu turmaktad r (Toroslu 2000, 1). Bu temel amaç 
çerçevesinde benimsenen di er amaçlar ise öyle s ralanabilir (Erkan, Tatl dil 
1990, 3-4): 

 

Ülkenin d ticaret hacmini geni letmek, 

 

Ülkenin döviz gelirlerini art rmak, 

 

thalat ve ihracat kolayla t rmak, 

 

stihdam imkânlar n

 

geni letmek, 

 

Ülkeye yabanc sermaye ve know-how bilgilerinin ak n te vik ede-
rek yönetim becerilerini geli tirmek, 

 

Teknoloji transferini h zland rmak, 

 

D finansman ve ticaret imkânlar ndan daha fazla yararlanmak, 

 

Bankac l k faaliyetlerinde d pazarlara aç labilmek, 

 

Reeksport ve transit ticareti geli tirmek, 

 

Ülkedeki hammadde ve aramallar n üretimde kullan lmas n sa laya-
rak katma de er elde etmektir. 

SB kurulmas nda ilk amac n ne oldu unu ülke tercihleri belirlemektedir. 
Ülkelerin tercihlerine göre SB ler ihracat amaçl olabilece i gibi, ithalata yönelik 
olarak da faaliyette bulunabilmektedirler. Kimi ülkeler için ise teknoloji transferi 
veya yabanc sermayenin ülkeye çekilmesi ilk amaç olabilmektedir.  

II. SERBEST BÖLGELER N EKONOM K ETK LER

 

Serbest bölgelerin kurulu amaçlar n n ba nda, ülkelerin d ticarete koy-
mu olduklar k s tlamalar belli bir alanda da olsa kald rmak veya hafifletmek 
arzusu yatmaktad r. Asl nda bu arzu, ülkelerin mevcut d ticaret politikalar nda 
de i iklik yap lmaks z n, d ticaret hacimlerini art rma ihtiyac ndan do maktad r 
(Erdo an, Ener 2005, 98). Ülkelerin d ticareti art rmak için kulland klar araçlar-
dan biri olan SB ler, kurulduklar bölge ve ülke üzerinde baz ekonomik etkilere 
sahiptirler. Bu etkiler olumlu etkiler ve olumsuz etkiler olmak üzere ikiye ayr larak 
incelenebilir s ralanabilir (Toroslu 2000, 10-12 : Erkan, Tatl dil 1990, 9) :  

1- Olumlu etkileri: ihracat ve döviz kazançlar n art rmas , ithalat kolay-
la t rmas , yabanc sermaye ve teknoloji transferini kolayla t rmas , transit ticaret, 
liman ve ta mac l k hizmetlerine etkisi, istihdam art r c etkisi, yeni politikalar n 
denenmesine imkan sa lamas ve k y bankac l imkan sa lamas olarak s rala-
nabilir. 

2- Olumsuz etkileri: ithalat bask s yaratmas , SB deki firmalar n yerli 
firmalara rakip olmas , sosyal yap n n bozulmas ve ücret e itsizli i, ekonomiyi 
yönlendirmede etkinli in azalmas , kaçakç l n artmas e ilimi, tekelle meyi h z-
land rmas , yat r mlar n olumsuz etkilenmesi, yabanc yat r mlar n ülke ekonomisi-
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ne katk lar n n azalmas , SB lerin kurulma maliyetlerinin yüksek olmas ve çevre 
kirlili i sorunu olu turmas olarak s ralanabilir. 

SB lerin kurulmas n n anlaml olabilmesi için öngörülen olumlu yönlerin, 
olumsuz yönlerden daha fazla olmas beklenir.   

III- TÜRK YE DE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI ve 
EKONOM K ETK LER

 

Türkiye de SB kurma çal malar ilk olarak Osmanl mparatorlu unun son 
dönemlerinde ba lam t r. Öyle ki 1870 y l nda, bu gün Romanya s n rlar içinde 
kalan, Tuna Nehri nin Karadeniz e döküldü ü yerdeki Sulina Liman n n SB olma-
s için giri imde bulunulmu tur. 

Cumhuriyet döneminde de SB kurmak için çe itli giri imlerde bulunulmu -
tur. 1927 de, Cumhuriyet döneminde SB ler alan ndaki ilk kanun olma özelli ini 
ta yan, 1132 say l Serbest M nt ka Hakk nda Kanun ç kart lm t r (Organ 2003, 
151). Bu kanuna dayanarak gerçekle tirilen Ford Motor Company giri imi bir 
müddet sonra ba ar s zl kla sonuçlanm t r. Bundan sonra 1950 li y llara kadar SB 
kurma faaliyetleri konusunda ciddi ad mlar at lmam t r. Bu dönemdeki en önemli 
giri imler ise; akir Kesebir Plan ve ark Hal ve Kilimleriyle Benzerleri ve 
Hayvan Postlar çin Kurulacak Serbest Yer Hakk nda Kanun dur (Toroslu 2000, 
51). 

1950 de yap lan seçimler sonras nda SB çal malar na h z verilmi tir. An-
cak 1985 y l na gelinceye kadar SB kurmak için yap lan çal malar hep ba ar s z-
l kla sonuçlanm t r. Bu ba ar s zl n nedeni o dönemde uygulanan ekonomik 
model olarak görülse de, as l nedenler; SB ler konusunda yeterli bilgi, eleman, 
altyap ve fonun olmay , yetersiz tan t m ve halk n SB lere bak olarak s ralana-
bilir. 

1980 y l nda Türkiye de ihracata dayal büyüme stratejisinin benimsenme-
siyle SB ler tekrar gündeme gelmi tir. 1985 y l nda da, Türkiye de ihracat için 
yat r m ve üretimi art rmak, yabanc sermaye ve teknoloji giri ini h zland rmak, 
ekonominin girdi ihtiyac n ucuz ve düzenli ekilde temin etmek, d finansman ve 
ticaret imkânlar ndan daha fazla yararlanmak amac yla, halen yürürlükte olan 3218 
say l Serbest Bölgeler Kanunu ç kart lm t r. 3218 say l kanuna dayal olarak 
1987 y l nda Mersin ve Antalya SB leri kurulmu tur. Buralarda ki ba ar l uygula-
malarda edinilen tecrübelerle ülkemizdeki SB say s h zla artarak günümüzde 21 e 
yükselmi tir.  

Türkiye de faaliyette olan SB lerde sa lanan te vik ve avantajlar, D Tica-
ret Müste arl , Serbest Bölgeler Genel Müdürlü ü nün resmi web sitesinde 
(www.dtm.gov.tr) geni olarak aç klanm t r. Belirtilen bu te vik ve avantajlar mali 
ve lojistik avantajlard r. 

Türkiye SB lerinde, Serbest Bölgeler Genel Müdürlü ü nce uygun görülen 
ve çevreye zarar vermeyen her türlü ticari, sanayi ve hizmet faaliyetleri yap labil-
mektedir. Türkiye SB lerine ait baz veriler Tablo 1 de verilmi tir.  

http://www.dtm.gov.tr
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TABLO 1: Türkiye Serbest Bölgelerine Ait Baz Veriler 

S ra SB Ad

 
Faal. Ba . 

Tarihi 
Arazi     

Durumu 
Altyap y 

Yapan 
Alan (m2)

 
letici Firma 

1 Mersin  1987 Kamu Devlet 786.300

 

MESBA A. . 
2 Antalya  1987 Kamu Devlet 584.800

 

ASBA A. . 
3 Ege  1990 Kamu Özel 2.204.330

 

ESBA A. . 
4 stanbul AHL  1990 Kamu Devlet 343.991

 

SB A. . 
5 Trabzon  1992 Kamu-TD

 

Özel 38.000

 

TRANSBA A.

 

6 st. Deri ve   
Endüstri  

1995 Özel Özel 185.942

 

DESBA A. . 

7 Mardin  1995 Özel Özel 515.686

 

MASBA A. . 
8 Do u            

Anadolu  
1995 Kamu Kamu 414.014

 

DASBA A. . 

9 * MKB    
Uluslararas 
Menkul             
K ymetler  

1997 MKB MKB -

 

MKB Ba kanl

 

10 zmir-              
Menemen                 
Deri  

1998 Özel Özel 1.600.000

 

DESBA A. . 

11 Samsun  1998 Kamu Özel 72.000

 

SASBA A. . 
12 Rize  1998 Kira-Çaykur

 

Özel 85.000

 

R SBA A. . 
13 stanbul -              

Trakya  
1998 Özel Özel 300.000

 

SBA A. . 

14 Kayseri  1998 Özel Özel 6.905.854

 

KAYSER A. . 
15 Avrupa  1999 Özel Özel 1.908.959

 

ASB A. . 
16 Gaziantep  1999 Özel Özel 1.136.994

 

GASBA A. . 
17 Adana-            

Yumurtal k  
1999 Kamu Özel 4.800.000

 

TAYSEB A. . 

18 Bursa  2001 Özel Özel 825.185

 

BUSEB A. . 
19 Denizli  2001 Özel Özel 538.285

 

DENSER A. . 
20 Kocaeli  2001 Kamu Özel 800.000

 

KOSBA A. . 
21 TÜB TAK-           

MAM                    
Ara t rma              
Merkezi  

2002 Kamu Kamu 1.600.000

 

TEKNOKENT A. . 

* 03.12.2006.Tarihinde kapat lm t r 

Kaynak: www.dtm.gov.tr ve SBGM 2006 Y l Faaliyet Raporundan Derlenmi tir.  

Tablo1 de görüldü ü gibi 1987 y l ndan 2002 y l na kadar hemen hemen 
yar s özel, yar s kamu arazisi üzerinde kurulmu olan 21 SB faaliyete geçmi tir. 
Bunlar n 15 nin altyap s özel sektör taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Ba lang çta 
devlet eliyle yürütülen SB alt yap kurulum çal malar , edinilen tecrübeyle zaman 
içinde özel sektöre devredilmi ve birer Anonim irket olan kurucu i letici irketler 
taraf ndan yap l r hale gelmi tir. SB lere 2006 y l itibariyle yakla k 1.6 milyar 
dolar l k yat r m yap lm t r. Yap lan yat r mlar n %1.8 i devlet taraf ndan finanse 
edilmi , kalan %98.2 si ise özel sektör taraf ndan kar lanm t r. 

http://www.dtm.gov.tr
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2007 y l sonu itibariyle faaliyette olan 20 SB de %17 si yabanc , %83 ü yer-

li olmak üzere toplam 3.754 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalar n %21.5 i 
üretim, %62 s i al m-sat m ve %16.5 i de di er faaliyet konular ile u ra maktad r-
lar. Bölgelerde ki firmalarda toplam 50.667 ki i istihdam edilmi tir. En çok istih-
dam Ege, Bursa ve Mersin SB leri sa lamaktad r.  

Ticaretinin %44.6 s n Türkiye ile gerçekle tiren SB ler, 2007 y l sonu itiba-
riyle 24.5 milyar dolarl k ticaret hacmi gerçekle tirmi lerdir. Burada en büyük pay; 
stanbul Deri ve Endüstri, Ege ve stanbul Atatürk Havaliman

 

SB lerine aittir. Bu 
üç bölge toplam ticaret hacminin yakla k %57 sini gerçekle tirmi lerdir (SBGM 
Üç Ayl k Raporu, Aral k 2007, 7-8). Bu gün SB ler toplam ticaret hacmi, Türkiye 
d ticaret hacminde %11 lik payla önemli bir yere sahiptir. SB lerin Türkiye d 
ticaret hacmindeki y llar itibariyle de i im ekil 1 de görülmektedir.   
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        EK L 1 : Serbest Bölge D Ticaret Hacminin Türkiye D Ticaret Hacmi çindeki Yeri (%)  

Kaynak: www.tuik.gov.tr ve DTM-SBGM Üç Ayl k Raporlar .  

SB lerin kuruldu u günden 2003 y l na kadar d ticaret hacimlerinin Tür-
kiye d ticareti içindeki pay n n sürekli olarak artt gözlenmektedir. Ancak bu 
pay 2004 y l ndan sonra sürekli olarak azalm t r. Bu durumda 2004 y l nda 
SB lerle ilgili yeni düzenlemeleri de içeren 5084 say l kanunun yürürlü e girmesi 
etkili olmu tur.  

Türkiye den ve yurtd ndan SB ye yeniden ihracat (re-eksport) yapmad k-
lar varsay m alt nda serbest bölgelerin ekonomik kalk nma üzerindeki etkilerini 

http://www.tuik.gov.tr
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görmek ve bir bütün olarak Türkiye nin lehine mi aleyhine mi sonuç verdi ini de-

erlendirmek üzere u oran kullan labilir (Kibritçio lu, 1997, 84) : (Türkiye nin 
SB ye hracat + SB nin Yurtd na hracat ) / (SB nin Türkiye ye hracat + SB nin 
Yurtd ndan thalat ) 

Bu oran 1 den ne kadar büyükse serbest bölgelerin kalk nma aç s ndan sa -
lad pozitif katk n n o kadar fazla oldu u söylenebilir. Tablo 2, serbest bölgenin 
Türkiye ye sa lad katk y göstermektedir.  

TABLO 2: Türkiye Serbest Bölge Ticaret Hacminin Ticaretin Yönüne Göre Da l m (Bin Dolar)  

Serbest Bölgenin hracat

 

Serbest Bölgenin thalat

 

Seçilmi Oranlar 

 

Türkiye'ye 
(1) 

Yurtd na 
(2) 

Türkiye'den 
(3) 

Yurtd ndan 
(4) 

(1) 
/ 

(3) 

(2) 
/ 

(4) 

(1+2)

 

/ 
(3+4)

 

(2+3)

 

/ 
(1+4)

 

2004 7.464.590 4.243.193 2.882.293 7.520.326 2,59

 

0,56

 

1,13 0,48 

2005 7.888.097 4.610.270 3.160.497 7.703.962 2,50

 

0,60

 

1,15 0,50 

2006 7.939.017 4.862.882 3.071.081 7.951.048 2,59

 

0,61

 

1,16 0,50 

2007 7.916.873 5.311.371 3.045.262 8.299.939 2,60

 

0,64

 

1,17 0,52 

TOP.

 

23.751.451.843 14.788.766.657 9.279.722.472 23.962.469.943 2,56

 

0,62

 

1,16 0,50 

Kaynak: DTM-SBGM, Üç Ayl k Raporlar .  

Tablo 2 nin son sütunundaki oran n birden küçük olmas (ortalama %50) 
nedeniyle, uluslararas mal ticareti aç s ndan serbest bölgelerin Türkiye nin geli -
mesine olumlu katk da bulunmad söylenebilir. 1988- 1997 ortalamas yakla k 
0,56 iken (Kibritçio lu, 1997, 83), bu oran n 2004-2007 ortalamas 0,50 dir.   

IV-  KAYSER SERBEST BÖLGES VE EKONOM K ETK LER

 

Türkiye de 1985 y l nda ç kart lan 3218 say l Serbest Bölgeler Kanunu na 
dayan larak, olu turulan 21 SB den biri de Kayseri de kurulmu tur. Üretim faali-
yetlerinin a rl kta olmas n n öngörüldü ü Kayseri Serbest Bölgesi nin kurulmas 
ile, Kayseri ve çevre illerin d ticaretine katk

 

sa lanmas , bölgede sa lanan te vik 
ve avantajlar ile üretim maliyetlerinin dü ürülmesi ve firmalara rekabet üstünlü ü 
kazand r lmas amaçlanm t r. 

Kayseri'de yo un sanayile me sonucu yörenin h zla artan d ticaret potan-
siyeli de göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulunun 11 Haziran 1997 gün ve 
97/9524 say l karar ile yer ve s n rlar tespit edilen Kayseri Serbest Bölgesi nin, 
6.905.000 m2 lik bir alan üzerinde kurulup i letilmesi amac yla KAYSER A. . 
(Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve leticisi A. .) e yetki verilmi tir. Sözle me 
süresi 09.09.1997 tarihinden itibaren 30 y l olarak belirlenmi tir. Türkiye nin en 
büyük SB si olma özelli ine sahip olan Kayseri SB si, 1 Kas m 1998 tarihinde 
ticari faaliyete ba lam t r (www.kayser.com.tr).  

http://www.kayser.com.tr
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Kayseri SB sinde firmalar n ihtiyaç duyduklar tüm altyap hizmetleri su-

nulmu durumdad r. Serbest Bölgeler Genel Müdürlü ü nce uygun görülen ve 
çevre kirlili i yaratmayan her türlü faaliyetin yürütüldü ü bölgeye, 2006 y l itiba-
riyle tamam özel sektör taraf ndan 144.6 milyon dolarl k yat r m yap lm t r 
(SBGM 2006, 39). 

Bölgede 2007 y l itibariyle 84 ü yat r mc ve 4 ü kirac olmak üzere top-
lam 88 firma faaliyette bulunmaktad r (Kayseri SB si Ar ivi, 2008). Kayseri 
SB nde 2007 y l itibariyle faaliyet gösteren 88 firman n tamam yerlidir. Bölgede 
hiç yabanc yat r mc bulunmamaktad r. Dolay s yla SB lerin kurulma amaçlar n-
dan biri olan yabanc sermayenin ülkeye çekilmesi konusunda Kayseri SB sinin 
ba ar l olamad anla lmaktad r. 

Bölgede faaliyet gösteren firmalara ait %59.8 i üretim, %24.7 si al m-
sat m ve %15.5 i di er faaliyet konular n kapsayan toplam 97 faaliyet ruhsat bu-
lunmaktad r (Kayseri SB si Ar ivi, 2008). Dolay s yla Kayseri SB si, kurulma 
amaçlar ndan birisi olan üretim faaliyetlerini art rma do rultusunda geli imini sür-
dürmektedir.  

Kayseri SB si tam kapasite ile çal t nda 15.000 ki inin istihdam edilme-
si hedeflenmi tir. Tablo 3, Kayseri SB nde y llar itibariyle istihdam düzeylerini 
göstermektedir.  

TABLO 3: Kayseri Serbest Bölgesinde Y llar tibariyle stihdam 

Y llar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

stihdam 
(ki i) 

- 125 80 118 515 560 760 1.057 1.514 

 

lk Alt Ay 
Kaynak: Kayseri Serbest Bölgesi Bölge Müdürlü ü Ar ivi (20.07.2007) 

Kayseri serbest bölgesinde istihdam sürekli olarak artm olmakla birlikte, 
10 y lda hedeflenen istihdam oran n n ancak onda birine ula lm t r. 2007 y l 
itibariyle de 1.525 ki i istihdam edilmi tir (SBGM Üç Ayl k Raporu, Aral k 2007, 
7). 

Kayeri SB ticaret hacminin y llar itibariyle sürekli artt görülmektedir. 
Tablo 4, Kayseri SB ticaret hacminin y llar itibariyle geli imini göstermektedir.   

TABLO 4: Kayseri Serbest Bölgesi Ticaret Hacmi (Bin Dolar) 

Y llar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ticaret 
Hacmi 

656 22.554 27.071 83.646 157.184 297.566 362.405 520.142 646.900 

Kaynak: Kayseri Serbest Bölgesi Bölge Müdürlü ü Ar ivi (20.07.2007)  

Kayseri SB si 2007 y l nda toplam 646.9 milyon dolarl k ticaret hacmi ile 
Türkiye SB leri toplam ticaret hacmi içerisinde %2.6 l k paya sahiptir ve Kayseri 
SB si bu oranla SB ler içerisinde sekizinci s rada yer almaktad r. Gerçekle tirilen 
ticaret hacminin %48.5 i Türkiye, %51.5 i yurtd iledir. Tablo 5, Kayseri SB 
ticaret hacminin ticaretin yönüne göre da l m n göstermektedir. 
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TABLO 5: Kayseri Serbest Bölge Ticaret Hacminin Ticaretin Yönüne Göre Da l m (Bin Dolar)  

Serbest Bölgenin         
hracat

 
Serbest Bölgenin  

thalat

 
Seçilmi Oranlar 

 

Türkiye'ye 
(1) 

Yurtd na 
(2) 

Türkiye' 
den (3) 

Yurtd -
ndan 
(4) TOP. 

(1) 
/ 

(3) 

(2) 
/ 

(4) 

(1)+(2) 
/ 

(3)+(4) 
(2)+(3)/ 
(1)+(4) 

1999 0

 

357

 

299

 

0

 

656

 

0,00 0 1,19 0 

2000 5232

 

4647

 

5347

 

6994

 

22220

 

0,98 0,66 0,80 0,82 

2001 11220

 

4435

 

3679

 

7738

 

27072

 

3,05 0,57 1,37 0,43 

2002 32767

 

12544

 

10971

 

27362

 

83644

 

2,99 0,46 1,18 0,39 

2003 72810

 

12096

 

16295

 

56017

 

157218

 

4,47 0,22 1,17 0,22 

2004 137644

 

19048

 

24481

 

116390

 

297563

 

5,62 0,16 1,11 0,17 

2005 158856

 

31832

 

37200

 

134495

 

362383

 

4,27 0,24 1,11 0,24 

2006 202655

 

70334

 

60662

 

186088

 

519739

 

3,34 0,38 1,11 0,34 

TOP. 621184

 

155293

 

158934

 

535084

 

1470495

 

3,91 0,29 1,12 0,27 

Kaynak: DTM- SBGM Faaliyet Raporlar 2005, 2006 ve Kayseri Serbest Bölgesi Bölge Müdürlü ü Ar ivi.  

Türkiye ile olan ticaretin %23.5 i Türkiye den bölgeye ihracat, %76.5 i 
Türkiye nin bölgeden ithalat

 

olarak gerçekle mi tir. Yurtd ile olan ticaretin ise 
%32 si bölgeden yurtd na ihracat, %68 i bölgenin yurtd ndan ithalat olarak 
gerçekle mi tir. Buradan da anla lmaktad r ki, yurtiçi ve yurtd ile yakla k oran-
larda ticaret yapan Kayseri SB si, ticaretini büyük oranda yurtd ndan bölgeye 
ithalat, bölgeden de yurtiçine ihracat olarak gerçekle tirmektedir. Bu da, Kayseri 
SB sinin ithalat art r c etki yaratarak geli ti ini göstermektedir.  

Tablo 5 in son sütunundaki hesaplama da bu görü ü desteklemektedir. 
Tablo 5 in son sütunundaki oran n birden oldukça küçük olmas (ortalama %27) 
nedeniyle, uluslararas mal ticareti aç s ndan Kayseri SB nin Türkiye nin geli me-
sine olumlu katk da bulundu unu söylemek zordur. Bu oran Türkiye SB leri için 
yap lan hesaplaman n da oldukça alt ndad r. Dolay s yla Kayseri SB sinin ekono-
mik geli meye olumlu katk da bulunmad söylenebilir.  

III. KAYSER SERBEST BÖLGES ARA TIRMASI 

A. Ara t rman n Amac

 

Ara t rmada temel olarak, Kayseri SB sinin mevcut yap s n belirlemek ve 
genel olarak SB lerde firmalar n kar la t klar sorunlar ortaya koyarak olas çö-
züm önerileri sunmak amaçlanm t r. Di er amaçlar ise öyle s ralanabilir; 

 

Kayseri SB sinde faaliyet gösteren firmalar hakk nda genel bilgi edine-
rek, firmalar n bölgeye yat r m yapma nedenlerini ve bunlar n gerçek-
le me düzeylerini belirlemek, 

 

Kayseri SB sinin kurucu-i letici firmas olan KAYSER A. nin per-
formans n de erlendirmek, 

 

Bölgedeki firmalar n SB ler ile ilgili görü lerini alarak teorik bilgilerle 
örtü üp örtü medi ini belirlemek, 
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SB nin Kayseri ehrine ekonomik ve sosyal yönden etkisinin olup ol-
mad na ili kin firmalar n görü lerini belirlemektir. 

B. Ara t rman n Yöntemi 

Ara t rman n uygulama alan n Kayseri SB si ve burada faaliyet gösteren 
firmalar olu turmaktad r. Uygulamal bir ara t rma olan çal ma, anket uygulama-
s ndan elde edilen verilerin toplu olarak de erlendirilmesine dayanmaktad r. 

10-22 Eylül 2007 tarihinde gerçekle tirilen çal mada, bölgede faaliyette 
oldu u tespit edilen 26 firmaya anket formu ula t r lm ve yap lan ara t rman n 
amac anlat lm t r. Yüz yüze görü me yöntemiyle yap lan çal maya 26 firmadan 
22 si anket formunu doldurarak kat lm lard r. Böylece bölgede faaliyette olan tüm 
firmalara ula ma hedefi  %88.8 olarak gerçekle mi tir. 

C. Ara t rmada Elde Edilen Bulgular  

1. Ankete Kat lan Firmalara li kin Genel Bilgiler 

Bölgedeki firmalar n sektörel da l m n belirlemek için firmalardan faali-
yette bulunduklar sektörü belirtmeleri istenmi tir. Belirtilen sektörler temelde 
toplula t r larak de erlendirmeye al nm t r. Buna göre; Metal Büro mobilyalar , 
Çelik Kap , Akaryak t Vagon malat , Madencilik, Demir-Çelik ve Metal grubu, 
Metal sektörü olarak, Bankac l k ve leticilik-kurucu i leticilik ise hizmet sektörü 
olarak grupland r larak de erlendirilmi tir. Firmalar n faaliyette bulunduklar sek-
törlere ili kin bilgiler ekil 2 de verilmi tir.  

Elektrik-
Elektronik 

%4.6
Cam ve Plastik

%9

Seramik
%4.6

Hizmetler
%9

Kimya
%4.6

n aat
%4.6

Otomotiv
%4.6

Tekstil ve 
Konfeksiyon

%9

Metal
%50

     
EK L 2: Kayseri Serbest Bölgesinde Firmalar n Faaliyette Bulunduklar Sektörler  
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ekil 2 deki grafi e göre, bölgede faaliyet gösteren firmalar n %50 si me-

tal sektöründe faaliyette bulunmaktad r. Metal sektöründe yo unla man n sebebi, 
metal sektörünün Kayseri de en önemli üç sektörden biri olmas ve daha çok emek 
yo un üretim yapan firmalar n SB deki ucuz i gücünden faydalanmak istemesin-
den kaynaklanabilir. 

Ankete kat lan firmalar n daha çok küçük ölçekli i letmelerden olu tu u 
görülmektedir. letme büyüklüklerine ili kin veriler ekil 3 de görülmektedir.  

%13.6

%54.6

%13.6
%18.2

0

2

4

6

8

10

12

14

Mikro Ölçekli
letmeler

Küçük Ölçekli
letmeler

Orta Ölçekli
letmeler

Büyük Ölçekli
letmeler

 

EK L 3: Anket Kapsam ndaki letmelerin Büyüklükleri 

Bölgede faaliyette olan ve ankete kat lan firmalar n %54.6 s küçük ölçekli 
i letme s n f na girmektedir. Yani Kayseri SB sinde a rl kl olarak küçük ölçekli 
i letmeler faaliyet göstermektedir. 

Kayseri SB sinde ilk firmalar 1999 y l nda faaliyete ba lam t r. Kurulu u-
nun ilk y llar nda bölgede faaliyete geçen firma say s yava bir art gösterirken 
son y llarda bu art h zlanm t r.  

TABLO 6: Kayseri SB inde Firmalar n Faaliyete Ba lad Y llar 

Tarih

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Top. 

Say

 

2 1 2 1 2 3 5 5 1 22 

% 9.1 4.5 9.1 4.5 9.1 13.6 22.8 22.8 4.5 100 

 

ekil 4 den de görüldü ü gibi, bölgede faaliyette olan firmalar n %50 si 
bölgenin kurulu unu izleyen ilk alt y lda, kalan %50 si ise son üç y lda faaliyete 
geçmi tir. 
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%50

%27%23

0
2
4
6
8

10
12

1999-2001 2002-2004 2005-2007

Y llar

Sa
y

 

EK L 4: Kayseri SB inde Firmalar n Faaliyete Ba lama Tarihlerinin Da l m

 

Bölgede faaliyette olan firmalar n yar s n n kurulu a amas olarak dü ünü-
lebilecek ilk 5-6 y ll k süreçte bölgeye dahil olmas , ankete kat lan firmalar n böl-
genin genel sorunlar n daha iyi yans tabilece i anlam na gelebilir. 

Bölgede ki firmalar n gösterdikleri faaliyetlere göre da l mlar Tablo 7 de 
görülmektedir.  

TABLO 7: Kayseri Serbest Bölgesinde Firmalar n Faaliyet Ruhsatlar n n Konular na 
Göre Da l m

  

Faaliyet Ruhsat Türü Ruhsat Say s

 

% 
leticilik- Kurucu leticilik 1 3 

Al m Sat m 6 19 
Depolama 3 9 
Bankac l k - Sigortac l k 1 3 
Üretim 18 57 
Kiralama 2 6 
Montaj-Demontaj, Bak m-Onar m 1 3 
Toplam 32 100 

Tablo 7 ye göre, ankete kat lan 22 firmadan 7 sinin birden fazla alanda 
faaliyet ruhsat na sahip oldu u anla lmaktad r. Bu faaliyet ruhsatlar ndan %57 si 
üretim, %19 u ise al m-sat m faaliyetleri ile ilgilidir. 

Bölgede yap lan ticaretin yönünü belirlemek amac yla, ankete kat lan fir-
malardan ticari faaliyetlerini daha çok yurtiçiyle mi yoksa yurtd yla m yapt kla-
r n belirtmeleri istenmi tir. Elde edilen veriler Tablo 8 de verilmi tir.     
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TABLO 8: Kayseri SB sinde Firmalar n Yapt Ticaretin Yönü 

Ticaretin Yönü Firma say s

 
% 

Yurtiçi (Türkiye)  9 41 
Yurtd  8 36 
Yurtiçi ve Yurtd

 

3 14 
SB çi 2 9 
Toplam 22 100 

 

Tablo 8 e göre, firmalar n %41 i ticari faaliyetlerini daha çok yurtiçi (Tür-
kiye) ile, %36 s yurtd ile gerçekle tirdi ini belirtmi tir. Veriler de erlendirildi-

inde, firmalar n SB yi daha çok yurt içine mal satmak amac yla kulland klar ve 
bölge d ndaki firmalara kar haks z bir rekabet üstünlü ü elde ettikleri söylenebi-
lir. Ayn zamanda buradan, SB lerin amaçlar ndan olan ihracat art rma amac n n 
da ba ar ya ula amad sonucu ç kar labilir.           

2. Firmalar n Kayseri Serbest Bölgesinde Yat r m Yapma Amaçlar n n 
ve Gerçekle me Derecelerinin Belirlenmesi 

Ankete kat lan firmalara Kayseri SB de yat r m yapma amaçlar sorulmu 
ve bunlar önem s ras na göre belirtmeleri istenmi tir. Böylece firmalar n SB de 
yat r m yaparken hangi kriterleri dikkate ald klar ve bunlardan hangilerinin önce-
lik kazand n n belirlenmesine çal lm t r. Tablo 9, Kayseri SB de faaliyette 
bulunan firmalar n bölgeye yat r m yapma nedenlerini göstermektedir.                     
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TABLO 9: Kayseri SB de Faaliyetteki Firmalar n Bölge de Yat r m Yapma Nedenleri  

Amaçlar n Önem S ras ve Oranlar  
1 2 3 4 5 6 7 

A rl kl

 
puan 

Yat r m     
yapma           

nedenleri 

n 

say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% S ra

 

Vergisel 
avantajlar-
dan yarar-
lanmak 

20 12 54.5

 

2 9.1

 

3 13.6

 

2 9.1

 

1 4.5

 

0 0 0 0 122

 

23.1

 

1 

D pazar-
lara aç l-
mada 
avantaj elde 
etmek 

20 6 27.3

 

5 22.7

 

6 27.3

 

2 9.1

 

0 0 1 4.5

 

0 0 112

 

21.2

 

2 

SB lerde 
uygulanan 
te vikler-
den yarar-
lanmak 

20 1 4.5

 

9 40.9

 

2 9.1

 

3 13.6

 

3 13.6

 

2 9.1

 

0 0 96 18.1

 

3 

Ucuz 
i gücü ve 
hammadde 
imkanla-
r ndan 
yararlan-
mak 

16 0 0 3 13.6

 

1 4.5

 

6 27.3

 

3 13.6

 

1 4.5

 

2 9.1

 

61 11.5

 

4 

Haz r alt 
yap ve 
ula m 
imkanla-
r ndan 
yararlan-
mak 

14 0 0 0 0 5 22.7

 

3 13.6

 

3 13.6

 

2 9.1

 

1 4.5

 

51 9.6

 

5 

Firmaya 
prestij 
sa lamak 

16 1 4.5

 

1 4.5

 

2 9.1

 

1 4.5

 

2 9.1

 

5 22.7

 

4 18.2

 

47 8.9

 

6 

SB lerden 
yurtiçine 
sat im-
kanlar ndan 
yararlan-
mak 

13 1 4.5

 

1 4.5

 

1 4.5

 

2 9.1

 

2 9.1

 

1 4.5

 

5 22.7

 

40 7.6

 

7 

Tablo 9 a göre bölgede ki firmalar n yat r m yaparken öncelik s ras na göre 
dikkate ald klar ilk üç neden; vergisel avantajlardan yararlanmak (%54.5 i), 
SB lerde uygulanan te viklerden yararlanmak (%40.9), d pazarlara aç lmada 

avantaj elde etmek (%27.3 ü) dir.  

Ayn soruda firmalar n yat r m yapma nedenlerini önem s ras na 
(1,2,3,4... eklinde) koymalar istenmi tir. Elde edilen veriler de erlendirilirken, 
geneli daha iyi yans taca dü üncesiyle farkl bir yöntem uygulanm t r. Birinci 
derece önemli olan nedene 7, ikinci derece önemli olan nedene 6 puan (dördüncü 
5...gibi) verilecek ekilde a rl kl puanlama sistemi uygulanm t r. Her neden için 
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önem derecelerinin tercih edili say s ile a rl k puan çarp larak toplam a rl kl 
puan bulunmu tur (Tablo 9 a rl kl puan sütunu).  
         

Vergisel 
avantajlardan 
yararlanmak

%23.1

SB lerden yurtiçine 
sat imkanlar ndan 

yararlanmak
%7.6

Firmaya prestij 
sa lamak

%8.9

Ucuz i gücü ve 
hammadde 

imkanlar ndan 
yararlanmak

%11.5

D pazarlara 
aç lmada avantaj elde 

etmek
%21.2

Haz r alt yap ve 
ula m 

imkanlar ndan 
yararlanmak

%9.6

SB lerde uygulanan 
te viklerden 
yararlanmak

%18.1

  

              EK L 5: Firmalar n Kayseri SB sinde Yat r m Yapma Nedenlerinin Oran

  

Buna göre; SB de firmalar n yat r m karar verirken en çok dikkate ald 
ilk neden %23.1 lik önem derecesiyle vergisel avantajlardan yararlanmak olmu -
tur. kinci s rada ise %21.2 lik önem derecesi ile d pazarlara aç lmada avantaj 
elde etmek ve üçüncü s rada %18.1 lik önem derecesi ile SB lerde uygulanan 
te viklerden yararlanmak , yer almaktad r.  

Firmalara belirledikleri amaçlar n yat r m sonras gerçekle me derecesi so-
rulmu ve gerçekle enlerin s ras n belirtmeleri istenmi tir. Böylece yat r m sonras 
önceliklerde bir de i ikli in olup olmad anla lmaya çal lm t r. Buna ili kin 
bilgiler Tablo 10 da verilmi tir.      
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TABLO 10: Kayseri SB de Firmalar n Yat r m Sonras Amaçlar n Gerçekle me S ras  

Amaçlar n Gerçekle me Derecesi ve Oranlar    
1 2 3 4 5 6 7 

A rl kl

 

puan 
Gerçekle en 

amaçlar 
n 

say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% say

 

% S ra

 

Vergisel 
avantajlar-
dan yarar-
lanmak 

20 11 50 6 27.3

 

0 0 2 9.1

 

0 0 0 0 1 4.5

 

122

 

23.4

 

1 

D pazarla-
ra aç lmada 
avantaj elde 
etmek 

20 4 18.2

 

4 18.2

 

5 22.7

 

4 18.2

 

1 4.5

 

1 4.5

 

1 4.5

 

99 19 2 

SB lerde 
uygulanan 
te viklerden 
yararlan-
mak 

20 2 9.1

 

7 31.8

 

5 22.7

 

1 4.5

 

1 4.5

 

2 9.1

 

1 4.5

 

94 18 3 

Haz r alt 
yap ve 
ula m 
imkanlar n-
dan yarar-
lanmak 

14 0 0 0 0 5 22.7

 

5 22.7

 

3 13.6

 

3 13.6

 

0 0 60 11.5

 

4 

Ucuz i gü-
cü ve ham-
madde 
imkanlar n-
dan yarar-
lanmak 

16 0 0 3 13.6

 

1 4.5

 

3 13.6

 

6 27.3

 

1 4.5

 

1 4.5

 

56 10.7

 

5 

Firmaya 
prestij 
sa lamak 

16 2 9.1

 

0 0 2 9.1

 

2 9.1

 

2 9.1

 

4 18.2

 

4 18.2

 

50 9.6

 

6 

SB lerden 
yurtiçine 
sat imkan-
lar ndan 
yararlan-
mak 

13 2 9.1

 

1 4.5

 

1 4.5

 

1 4.5

 

1 4.5

 

2 9.1

 

5 22.7

 

41 7.9

 

7 

 

Ankete kat lan firmalar n yar s yat r m yapt ktan sonra vergisel avantaj-
lardan yararlanmak amac n n öncelik s ras na göre ilk s rada gerçekle ti ini be-
lirtmi tir. Daha sonra firmalar, SB lerde uygulanan te viklerden yararlanmak 
amac n n (%31.8 i) ikinci s rada, haz r alt yap ve ula m imkanlar ndan yarar-
lanmak ve d pazarlara aç lmada avantaj elde etmek amaçlar n n (%22.7 si) 
üçüncü s rada gerçekle ti ini belirtmi lerdir. Böylece firmalar n yat r m öncesi 
amaçlar ndan ilk üçünün ayn s rayla gerçekle mi oldu u görülmektedir.  

Bu soruda da daha önce uygulanan teknik kullan larak a rl kl puanlar he-
saplanm ve bir de erlendirme yap lm t r (Tablo 10 a rl kl puan sütunu). 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :26 Y l:2009/1 (247-277 s.)   

264

 

Vergisel 
avantajlardan 
yararlanmak

%23.4

SB lerde uygulanan 
te viklerden 
yararlanmak

%18

Haz r alt yap ve 
ula m 

imkanlar ndan 
yararlanmak

%11.5

D pazarlara 
aç lmada avantaj 

elde etmek
%19

Ucuz i gücü ve 
hammadde 

imkanlar ndan 
yararlanmak

%10.7

Firmaya prestij 
sa lamak

%9.6

SB lerden yurtiçine 
sat imkanlar ndan 

yararlanmak
%7.9

 

                  EK L 6:  Kayseri SB sinde Yat r m yapan Firmalar n Yat r m Sonras  
                                     Amaçlar n Gerçekle me Oran

   

ekil 6 ya göre, firmalar n yat r m yaparken belirledi i amaçlar içerisinde, 
yat r m sonras ilk s rada %23.4 lük önem derecesi ile vergisel avantajlardan ya-
rarlanmak , ikinci s rada  %19 luk önem derecesi ile d pazarlara aç lmada avan-
taj elde etmek ve üçüncü s rada %18 lik önem derecesi ile SB lerde uygulanan 
te viklerden yararlanmak amaçlar n n gerçekle ti i görülmektedir.  

Elde edilen veriler nda bir de erlendirme yap ld nda, SB de yat r m 
yapan firmalar n yat r m öncesi belirlenen amaçlar ile bu amaçlar n yat r m sonras 
gerçekle me oran ve s ras nda paralelli in oldu u görülmektedir.   

3. KAYSER A. nin Performans na li kin Bulgular 

Kayseri SB sinde faaliyet gösteren firmalara KAYSER A. nin perfor-
mans n de erlendirmek amac yla, Tablo 11 de ki kriterler verilmi ve be li ölçe e 
göre de erlendirmeleri istenmi tir.        
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TABLO 11 : KAYSER A. nin Kayseri SB sinde Sunmakta Oldu u Hizmetlerin                                            

De erlendirilmesi 

Çok             
Ba ar l  

 
Ba ar l

 
Fikrim           

yok 
Ba ar l       

de il 
Hiç ba ar l                

de il    
Sunulan Hizmetler n 

Say

 

% Say

 

% Say

 

% Say

 

% Say

 

% 
1

 

Altyap hizmetleri 22 2 9.1 13 59.1

 

5 22.7

 

2 9.1 0 0 
2

 

Bölgenin tan t m

 

22 1 4.5 5 22.7

 

12 54.6

 

4 18.2 0 0 
3

 

Bölgedeki firmalar n hak 
ve menfaatlerinin          
savunulmas için               
kamuoyu olu turulmas

 

22 2 9.1 3 13.6

 

11 50 5 22.8 1 4.5 

4

 

KAYSER A. ile olan 
bürokratik i lemlerde h z 
ve kalite 

22 3 13.6 12 54.6

 

5 22.7

 

2 9.1 0 0 

5

 

Firmalara kar duyarl           
bir yönetim tarz n n            
uygulanmas

 

22 4 18.2 10 45.6

 

4 18.2

 

4 18.2 0 0 

6

 

Firmalara Sektörel ve 
Pazar baz nda bilgi           
deste inin sa lanmas

 

22 1 4.5 6 27.3

 

8 36.4

 

6 27.3 1 4.5 

7

 

Sosyal alanda sunulan 
(yemekhane, kre ,              
anaokulu gibi)           
hizmetlerin sa lanmas

 

22 0 0 0 0 8 36.4

 

8 36.4 6 27.2 

 

KAYSER A nin performans na yönelik elde edilen verilere göre;  
KAYSER A. nin bölgede sunmu oldu u alt yap hizmetlerinde, firmalarla olan 
bürokratik i lemlerin h z ve kalitesinde ve firmalara kar duyarl bir yönetim tarz -
n n uygulanmas konusunda genel olarak ba ar l oldu u görülmektedir. 

Bununla birlikte; bölgenin tan t m , bölgedeki firmalar n hak ve menfaatle-
rinin savunulmas için kamuoyu olu turulmas , firmalara sektör ve pazar baz nda 
bilgi deste inin sa lanmas ve sosyal alanda sunulan (yemekhane, kre , anaokulu 
gibi) hizmetlerin sa lanmas konusunda KAYSER A. ba ar s z olarak de erlendi-
rilmektedir. Ancak, KAYSER A. hakk nda bu de erlendirmeler yap l rken, ankete 
kat lan firmalar n sorulara verdi i yüksek orandaki fikrim yok cevab ndan, böl-
gede sunulan hizmetler hakk nda fazla bilgiye sahip olmad klar ve KAYSER 
A. nin sunmu oldu u hizmetler hakk nda fikirlerini aç kça beyan etmekten ka-
ç nd klar söylenebilir.   

4. Firmalar n Kayseri Serbest Bölgesi Hakk ndaki Görü lerine li kin   
De erlendirmeleri 

Bölgedeki firmalardan Kayseri SB si ile ilgili çe itli görü leri be li ölçe e 
göre de erlendirmeleri istenmi tir. Böylece SB ler ile ilgili görü lerin uygulamada 
ne kadar geçerli oldu unun anla lmas , firmalar n Kayseri SB sinde zaman içeri-
sinde olu an geli meleri ve de i imleri nas l de erlendirdi inin ortaya ç kar lmas 
amaçlanm t r. Elde edilen veriler Tablo 12 de verilmi tir.  
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TABLO 12: Kayseri SB sinin Baz Kriterlere Göre De erlendirilmesi 

Kesinlikle 
Kat l yorum 

Kat l yorum Fikrim yok Kat lm yorum Kesinlikle                     
Kat lm yorum 

SB ile ilgili görü ler 

Say

 

% Say

 

% Say

 

% Say

 

% Say

 

% 

1

 

SB nin Kayserinin 
geli imine önemli ölçüde 
katk s olmu tur 

4 18.2 10 45.5 5 22.7 3 13.6 0 0 

2

 

Kayseri SB de hiç yaban-
c firma olmamas na 
ra men yabanc sermaye 
ve teknoloji transferinde 
SB in önemli bir katk s 
olmaktad r 

2 9.1 10 45.5 7 31.8 3 13.6 0 0 

3

 

Kayseri SB si Kayserinin 
istihdam sorununun 
çözümüne katk sa la-
maktad r 

0 0 11 50 6 27.3 5 22.7 0 0 

4

 

SB Kayseri nin ticari 
faaliyetlerini olumlu 
etkilemektedir 

2 9.1 16 72.7 2 9.1 2 9.1 0 0 

5

 

SB Kayseri nin sosyal ve 
kültürel yap s nda olumlu 
etkiler yaratm t r       

0 0 2 9.1 12 54.6 7 31.8 1 4.5 

6

 

SB ile birlikte Kayseri ye 
yap lan yat r m artm t r 

3 13.6 8 36.4 6 27.3 5 22.7 0 0 

7

 

SB ile birlikte Kayseri ye 
göç ve nüfus artm t r 

0 0 3 13.6 12 54.6 6 27.3 1 4.5 

8

 

Kayseri SB ne ula m çok 
önemli bir problemdir  

10 45.5 4 18.2 2 9.1 5 22.7 1 4.5 

9

 

Kayseri SB nin kurulu-
undan itibaren geli imini 

göz önüne ald m zda u 
an çok iyi bir konumdad r

 

4 18.2 12 54.5 2 9.1 4 18.2 0 0 

10

 

SB nin u anki durumunu 
göz önüne al rsak 5-10 y l 
içinde h zl bir geli im 
gösterecektir 

2 9.1 11 50 8 36.4 1 4.5 0 0 

11

 

SB nin önümüzdeki 5-10 
y l içinde Kayseri nin 
kalk nmas na önemli 
ölçüde katk s olacakt r 

3 13.6 10 45.5 7 31.8 2 9.1 0 0 

12

 

2004 y l ndaki 5084 say l 
kanunla yap lan de i ik-
likler Kayseri SB ne olan 
talebi olumsuz etkilemi -
tir 

3 13.6 9 40.9 8 36.4 2 9.1 0 0 

13

 

Hükümet, Yerel Yönetim-
ler, Üniversite ve Meslek 
Odalar SB yi yeteri kadar 
desteklemektedir 

2 9 4 18.2 6 27.3 6 27.3 4 18.2 
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Tablo 12 yard m yla bölgedeki firmalar n verdikleri cevaplar incelendi in-

de, ankete kat lan firmalar n büyük ço unlu u SB nin; 

 

Kayseri nin ticari faaliyetlerini olumlu etkiledi ini (%81.8 i), 

 

Kayseri SB sinin u an çok iyi bir konumda oldu unu (%72.7 si), 

 

Kayseri nin geli imine önemli ölçüde katk sa lad n

 

(%63.7 si), 

 

SB nin 5-10 y l içinde h zl bir geli im gösterece ini (%59.1 i), 

 

SB nin ileriki y llarda Kayseri nin kalk nmas na önemli katk s olaca-
n

 

(%59.1 i), 

 

Yabanc sermaye ve teknoloji transferi konusunda önemli katk lar sa -
lad n

 

(54.62s ), 

dü ünmektedirler. Yani Kayseri SB si; kurulu undan itibaren iyi bir geli im trendi 
içerisindedir ve ehrin ticari faaliyetlerini olumlu etkilemektedir. Bu trendi devam 
ettirebilirse Kayseri nin yerel kalk nmas na ve ehrin geli imine katk sa layaca 
aç kt r. Ancak, firmalar n %63.7 sinin problem olarak gördü ü bölgeye ula m n 
bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bu hem bölgede faaliyette bulunan firmalar 
ve çal anlar , hem de d ar dan bölgeye gelenler için fayda sa layacakt r. 
Ankete kat lan firmalar n yar s ise SB nin, yat r mlar ve istihdama olumlu katk 
sa lad dü ünmemektedirler. Ayr ca, SB ile birlikte Kayseri ye göç ve nüfus 
art n n oldu u ve SB nin ehrin sosyal ve kültürel yap s nda olumlu etkiler yarat-
t görü üne de kat lmamaktad rlar. 

Firmalar, 2004 y l ndaki 5084 say l kanunun Kayseri SB sine olan talebi 
olumsuz etkiledi i, hükümet, yerel yönetimler, üniversite ve meslek odalar n n 
SB ye yeteri kadar destek vermedikleri ve SB nin sorunlar ile ilgilenmedikleri 
inanc n ta maktad rlar. 

5.  Ankete Kat lan Firmalar n Serbest Bölgelere li kin                           
De erlendirmeleri 

Genel olarak SB ler ile ilgili görü lerin uygulamada ne kadar i lerlik ka-
zand n n denenmesi, zaman içerisinde SB lerle ilgili geli meleri ve de i imleri 
firmalar n nas l de erlendirdi inin ortaya ç kar lmas amac yla, bölgedeki firmalar-
dan Türkiye deki SB lerle ilgili baz görü leri be li ölçe e göre de erlendirmeleri 
istenmi tir. Elde edilen veriler Tablo 13 de sunulmu tur.         
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TABLO 13: Türkiye Serbest Bölgeleri nin Baz Kriterlere Göre De erlendirilmesi 

Kesinlikle 
Kat l yorum

 
Kat l yorum

 
Fikrim 
 yok 

Kat lm yorum

 
Kesinlikle Kat lm -

yorum 
Serbest bölgelerle ilgili 

görü ler 
Say

 

% Say

 

% Say

 

% Say

 

% Say

 

% 
1 Serbest bölgelerin say la-

r n n artmas Türkiye nin 
d ticareti için olumlu 
etki yaratacakt r 

9 40.9 9 40.9 1 4.5 1 4.5 2 9.1 

2 Serbest bölgelerde ihtisas-
la maya gidilmesi Türki-
ye nin d ticareti için 
olumlu etki yaratacakt r 

7 31.8 10 45.5 3 13.6 2 9.1 0 0 

3 Serbest bölgelerde ihtisas-
la maya gidilmesi SB nin 
daha etkin ve verimli 
olmas n sa layacakt r 

6 27.3 12 54.5 2 9.1 2 9.1 0 0 

4 Serbest bölgelerin tekno-
loji transferi aç s ndan 
olumlu etkileri olmaktad r

 

3 13.6 10 45.5 5 22.7 4 18.2 0 0 

5 SB de faaliyet gösteren 
firmalar n d pazar 
deneyimi di er firmalar-
dan daha fazla geli mek-
tedir 

4 18.2 13 59.1 1 4.5 4 18.2 0 0 

6 Serbest bölgeler istihdam 
sorununun çözümüne 
önemli ölçüde katk 
sa lamaktad r 

1 4.5 14 63.6 3 13.7 4 18.2 0 0 

7 SB de faaliyet gösteren 
firmalar ev sahibi ülkede-
ki ekonomik krizlerden 
daha az etkilenmektedirler

2 9.1 5 22.8 9 40.9 5 22.7 1 4.5 

8 Serbest bölgelere yeteri 
kadar önem ve destek 
verilmektedir 

0 0 4 18.2 2 9.1 14 63.6 2 9.1 

9 Dünyadaki ekonomik 
blokla malar (Birlikler) 
serbest bölgenin önemini 
azaltmaktad r 

1 4.5 7 31.8 13 59.2 1 4.5 0 0 

10

 

Serbest bölgeler yerel 
kalk nmaya önemli 
katk lar sa lamaktad r 

0 0 13 59.2 3 13.6 5 22.7 1 4.5 

11

 

SB ler kanununda yap lan 
son düzenlemeler (5084 
say l kanun) SB leri 
olumsuz  etkilemi tir

 

3 13.6 8 36.4 11 50 0 0 0 0 

 

Tablo 13 deki verilere göre, SB lerin say lar n n artmas ve ihtisasla maya 
gidilmesinin,  hem SB lerin daha etkin ve verimli çal mas n sa layaca hem de 
Türkiye nin d ticaretinde olumlu etkiler yarataca sonucu ç kar labilir.  

Okutkan n n (2006, 97) Ege SB sinde yapt benzer bir ara t rmada elde 
etti i veriler de bu sonuçlar desteklemektedir. Ara t rmaya göre; SB lerin say la-
r n n artmas ve ihtisasla mas , Türkiye nin d ticareti için olumlu bir etki yarata-
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cakt r. görü ü firmalar n %75 i taraf ndan olumlu görü bildirilerek desteklenmi -
tir.   

SB lerin teknoloji transferi ve yerel kalk nma aç s ndan olumlu etkileri ol-
du u ve istihdama katk sa lad firmalar n ço unlu u taraf ndan desteklenmekte-
dir. Dolay s yla SB lerin teknoloji transferi, yeni istihdam alanlar n n olu turulmas 
ve yerel kalk nman n sa lanmas nda önemli bir araç oldu u söylenebilir. 

Yine, Okutkan n n (2006, 98) ara t rmas ve Ege SB sinde bankac l k faa-
liyetlerine ili kin yap lan bir ara t rma (Marangoz, çerli 2000) sonuçlar , SB lerin 
yabanc sermaye ve teknoloji transferi konusunda etkili oldu u görü ünü destekle-
mektedir. Bu da çal mada elde edilen bulgularla tutarl d r.  

Bölgedeki firmalar n %77.3 ü, SB de faaliyet gösteren firmalar n d pazar 
deneyimi di er firmalardan daha fazla geli mektedir, görü ünü desteklemektedir. 
Burada SB lerde sa lanan avantajlardan olan d pazarlarda avantaj elde etme 
kriterinin uygulamada da hayata geçirildi ini söylemek mümkündür. 

SB de faaliyet gösteren firmalar ev sahibi ülkedeki ekonomik krizlerden 
daha az etkilenmektedirler, görü ünde firmalar üçe bölünmü lerdir. Firmalar n 
farkl görü lerde olmas nda, firmalar n yapt ticaretin yurtiçi ile mi yoksa, yurtd - 

ile mi oldu unun ve SB lerde i lemlerin dövizle yap lmas n n önemli bir etken 
oldu unu söylemek mümkündür. 

SB lere yeteri kadar önem ve destek verilmektedir, görü üne ise firmalar n 
büyük bölümü (%72,7 si) kat lmamaktad r. Bu veriler, firmalar n daha önceki ben-
zer sorulara verdikleri cevaplarla paralellik arz etmekte ve yeterli deste in al na-
mad görü ünü desteklemektedir.   

Ara t rmada elde edilen bulgular n desteklenmesi aç s ndan, Okutkan n n 
(2006, 98) ara t rmas nda benzer sorulara verilen cevaplar incelendi inde; 
SB lerde faaliyet gösteren firmalar n d pazar deneyimlerinin artt , SB lerde ki 
firmalar n iç piyasadaki krizlerden di er firmalar gibi etkilendi i ve SB lere yeteri 
kadar önem ve deste in verilmedi i belirtilmektedir. Bu sonuçlar ara t rmada elde 
edilen sonuçlarla paralellik arz etmektedir.  

Firmalar n %59.2 si, Dünyadaki ekonomik blokla malar (Birlikler) SB nin 
önemini azaltmaktad r, görü üne fikrim yok cevab n

 

vermi tir. Bu konuda fikir 
beyan etmeyenlerin fazla olmas nda, SB lerle ilgi olarak yap lan son de i ikliklerin 
baz firmalar n gelece e yönelik beklentilerinde olumsuz etkiler yaratmas na ba l 
olabilir.  

SB ler kanununda yap lan son düzenlemelerin SB leri olumsuz etkiledi i 
görü ü firmalar n yar s taraf ndan desteklenmektedir. Kalan yar s ise fikir beyan 
etmemi tir. Kanunun yürürlü e girdi i 2004 y l ndan itibaren SB lerdeki firma 
say lar ndaki dü ü lerden ve ankete kat lan firmalar n verdi i cevaplardan, an lan 
kanunun SB leri olumsuz etkiledi i rahatl kla söylenebilir. 
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6.  Serbest Bölgelerdeki Problemlerin Ankete Kat lan Firmalar            

Taraf ndan De erlendirilmesi  

Ankete kat lan firmalara SB lerde genel olarak kar la lan ve Tablo 14 de 
verilen problemleri de erlendirmeleri istenmi tir. Bununla Kayseri SB sindeki 
firmalar n SB lerde genel olarak görülen problemlere bak ve de erlendirmeleri-
nin al nmas amaçlanm t r. Bu soruya ilgili elde edilen veriler Tablo 3.10 da ve-
rilmi tir.   

TABLO 14 :  Türkiye deki SB lerde Genel Olarak Kar la lan Problemlerin Kayseri SB sindeki Firmalar 
Taraf ndan De erlendirilmesi 

Çok önemli

 

Önemli Fikrim yok

 

Önemli 
de il 

Hiç öne. 
de il 

Serbest bölgelerde firmalar n  
kar la t problemler 

Say

 

% Say

 

% Say

 

% Say

 

% Say

 

% 

1 Yasal düzenlemeler ve mevzuatla 
ilgili eksiklikler 

10 45.4 8 36.4 4 18.2 0 0 0 0 

2 Te viklerin yeterli olmamas ve 
5084 say l kanunla getirilen 
s n rlamalar 

10 45.4 8 36.4 4 18.2 0 0 0 0 

3 SB le ilgili mevzuat n sürekli 
de i mesi ve firmalar n yat r m 
an ndaki haklar n kaybetmesi 

6 27.3 14 63.6 2 9.1 0 0 0 0 

4 Altyap imkanlar n n yetersiz 
olmas

 

4 18.2 8 36.4 3 13.6 6 27.3 1 4.5 

5 Gümrük hizmetlerinin yava 
olmas

 

10 45.4 8 36.4 2 9.1 2 9.1 0 0 

6 Ula m imkanlar n n yeterli 
olmamas

 

9 40.9 6 27.3 2 9.1 3 13.6 2 9.1 

7 Kurucu i letici irketin hizmetle-
rindeki yetersizlik 

4 18.2 7 31.8 7 31.8 4 18.2 0 0 

8 Hükümetlerin uygulad ekono-
mik politikalar n etkileri 

1 4.5 13 59.1 8 36.4 0 0 0 0 

9 Bürokrasinin fazlal

 

12 54.6 8 36.4 1 4.5 1 4.5 0 0 

10

 

Teknolojik yetersizlik 2 9.1 9 40.9 8 36.4 2 9.1 1 4.5 

11

 

Hükümetten, üniversitelerden ve 
meslek odalar ndan yeterli destek 
al namamas

 

1 4.5 12 54.6 8 36.4 1 4.5 0 0 

12

 

Elektrik, su, telefon, do al gaz 
gibi giderlerin yüksek olmas

 

0 0 11 50 5 22.7 6 27.3 0 0 

13

 

Kira ve arsa bedellerinin yüksek 
olmas

 

1 4.5 8 36.4 5 22.7 7 31.9 1 4.5 

14

 

Bölgenin problemlerini çözecek 
yetkili mercilere ula lmas n n 
zorlu u 

3 13.6 10 45.5 7 31.8 2 9.1 0 0 

15

 

Bölgenin yeteri kadar tan t lama-
mas

 

5 22.7 9 40.9 5 22.7 3 13.7 0 0 

16

 

Hükümetlerin bölgeyi vergi 
kaç ran ve kaçakç l n yap ld 
yerler olarak görmesi   

4 18.2 9 40.9 8 36.4 1 4.5 0 0 
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17

 
SB de yap lacak i yeri ve in aat-
larda kullan lacak malzemenin 
bölgeye giri inde ya anan prob-
lemler 

7 31.8 8 36.4 5 22.7 2 9.1 0 0 

18

 

Bölge d na ç kar lacak at klar n 
transferinde bürokratik s k nt la-
r n olmas

 

12 54.6 7 31.8 2 9.1 1 4.5 0 0 

 

Tablo 14 e göre Kayseri SB sinde faaliyet gösteren ve ankete kat lan fir-
malar n ço unlu u:  

 

SB lerde bürokrasinin fazla olmas ndan (%91 i), 

 

SB lerle ilgili mevzuat n sürekli de i mesi ve firmalar n yat r m an n-
daki haklar n kaybetmesinden (%90.9 u), 

 

At klar n bölge d na ç kar lmas nda bürokratik s k nt lar n olmas n-
dan (%86.4 ü), 

 

Yasal düzenlemeler ve mevzuatla ilgili eksikliklerden (%86.4%ü), 

 

Te viklerin yetersizli i ve 5084 say l kanunla getirilen s n rlamalardan 
(%81.8 i), 

 

Gümrük hizmetlerinin yava olmas ndan (%81.8 i), 

 

SB de yap lacak i yeri ve in aatlarda kullan lacak malzemenin bölge-
ye giri inde ya anan zorluklardan (68.2 si), 

 

Ula m imkanlar n n yeterli olmamas ndan (%68.2 si), 

 

Bölgenin yeteri kadar tan t lamamas ndan (%63.6 s ), 

 

Hükümetlerin uygulad ekonomik politikalar n etkilerinden 
(%63.6 s ), 

 

Hükümetlerin bölgeyi vergi kaç ran ve kaçakç l n yap ld yerler 
olarak görmesinden (%59.1), 

 

Hükümet, üniversite ve meslek odalar ndan yeterli destek al namama-
s ndan (%59.1 i), 

 

Bölgenin problemlerini çözecek mercilere ula mada ya anan zorluk-
lardan (%59.1 i), 

 

Altyap imkanlar n n yetersiz olmas ndan (%54.6 s ),  

kaynaklanan problemlerin oldu una inanmaktad r. Buradan u sonuçlara ula mak 
mümkündür: Ülke d say lan ve bürokrasinin olabildi ince azalt ld söylenen 
SB lerde, bürokratik i lemlerden ve gümrük hizmetlerinin yava olmas ndan kay-
naklanan problemlerin olmas , SB lerin sa lad her türlü bürokrasi ve k rtasiye-
cili in en aza indirilmesi avantaj n n uygulamada gerçekle medi ini göstermekte-
dir. 

Bölgenin yeterli tan t m n n yap lamamas , ula m ve altyap hizmetlerinin 
yetersizli i, problemleri çözecek yetkili mercilere ula lmada ya anan zorluklar, 
gibi problemler, SB lere sa land söylenen bir çok avantaj n gerçekle medi ini 
göstermektedir. 
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Buradan, hükümetlerin SB leri vergi kaç ran ve kaçakç l n yap ld yer-

ler olarak görmesi dü üncesinin uygulamada da ayn ekilde alg land anla l-
maktad r. 

Yukarda belirtilen problemlerin var olmas , ülkemizde güvenli ve istikrarl 
bir yat r m ortam n n hala olu turulamad n , kanunlar n s k s k de i mesinin yat -
r mc lar yak ndan ilgilendirdi ini, onun içinde gelece e dönük planlar n tam ya-
pamad klar n ve bu konularda endi eli olduklar n göstermektedir. 

Ayr ca firmalar n yar s , kurucu i letici irketin hizmetlerindeki yetersizlik-
lerden, SB lerde ki teknolojik yetersizliklerden, elektrik, su, telefon ve do al gaz 
gibi giderlerin fiyatlar n n yüksekli inden kaynaklanan problemler oldu una inan-
maktad r. Firmalar, kira ve arsa bedellerinin yüksek olmas n n problem oldu u 
konusunda ise farkl dü üncelere sahiptirler.  

Bu soruyla ilgili olarak elde edilen verilerle genel bir de erlendirme yap l-
d nda u sonuçlar ç kar labilir; Tablo 3.10 da verilen ve Türkiye SB lerinde genel 
olarak görülen problemlerin, bölgeden bölgeye öncelik aç s ndan farkl l klar gös-
termekle birlikte halen devam etti i anla lmaktad r. Kayseri SB nde faaliyette olan 
firmalar n de erlendirmelerine göre, SB lerde görülen ilk be problem öyle s rala-
nabilir: 

1. Bürokrasinin fazlal (firmalar n %91 i), 
2. SB le ilgili mevzuat n sürekli de i mesi ve firmalar n yat r m an ndaki 

haklar n kaybetmesi (firmalar n %90.9 u), 
3. Bölge d na ç kar lacak at klar n transferinde bürokratik s k nt lar n 

olmas (firmalar n %86.4 ü), 
4. Yasal düzenlemeler ve mevzuatla ilgili eksiklikler (firmalar n 

%81.8 i), 
5. Te viklerin yeterli olmamas ve 5084 say l kanunla getirilen s n rla-

malar ve gümrük hizmetlerinin yava olmas (firmalar n %81.8 i). 

Yukarda s ralanan problemler Türkiye SB lerinde genel olarak kar la lan 
ve Kayseri SB nde ki firmalar taraf ndan, SB lerde görülen en önemli problemler 
olarak belirtilmi tir. Okutkan n (2006, 99) ara t rmas nda elde etti i bulgular da 
çal mada elde edilen bulgularla paralellik göstermekte ve öncelik s ras de i mek-
le birlikte Türkiye SB lerinde ayn problemlerin ya and n ortaya koymaktad r. 
Bu problemlerin çözülmesi SB lerde kar la lan problemlerin büyük bölümünün 
çözülece i anlam na gelmektedir. 

7.  Serbest Bölgenin Geli imi ve Problemlerin Çözümü çin                
Firmalar n Önerileri 

Bölgedeki firmalara faaliyetleri s ras nda kar la t klar problemleri çöze-
bilmek ve onlar n getirebilecekleri çözüm önerilerini almak amac yla bu konudaki 
fikirlerini belirtmeleri istenmi tir. Bölgedeki firmalar n yar ya yak n problemlerin 
çözümü için fikir beyan etmekten kaç nm t r. Baz firma yetkilileri ise; problem-
lerin ve çözümlerinin neler oldu unun zaten belli oldu unu, onun için de bir ey 
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yazmaya gerek olmad n belirtmi lerdir. Bunun yan nda ankete kat lan firmala-
r n bir k sm bu soru ile ilgili olarak farkl ekillerde fikir beyan etmi tir. Belirtilen 
bu görü lerden öne ç kanlar öyledir;  

 

Bürokrasinin azalt lmas ve i lemlerin h zland r lmas , 

 

SB lerle ilgili mevzuatta yap lan de i iklikler hakk nda ve bölgede ya-
p lan ve yap lmakta olan faaliyetlerle ilgili olarak firmalar n bilgilendi-
rilmesi, 

 

SB ler kanununun eski haline döndürülmesi ve yat r mc lar n ba lan-
g çtaki haklar n n geri verilmesi,  

 

At klar n bölge d na ç k nda i lemlerin azalt lmas ve kolayl k sa -
lanmas , 

 

Devlet deste i ve te viklerin art r lmas , 

 

Bölgeye olan ula m sorununun çözülmesi ve alt yap yetersizli inin 
giderilmesi,   

Firmalar, belirtilen bu görü lerin dikkate al nmas n n SB nin problemleri-
nin çözülmesinde ve geli iminin h zlanmas nda etkili olaca kanaatini ta makta-
d rlar.   

8.  Serbest Bölgelerin Problemlerinin Çözümünde En Etkili                  
Kurulu un Belirlenmesi   

Ankete kat lan firmalardan SB lerde olu an problemlerin çözümünde en 
etkili kurumun/kurulu un hangisi oldu u ve bunlar öncelik s ras na göre belirtme-
leri istenmi tir. Elde edilen veriler ekil 7 de verilmi tir.  

Hükümet ( lgili 
Bakanl k)  

%34.2

D Ticaret 
Müste arl     

%35.4

KAYSER A. 
Yönetimi     

%20.3

Firmalar  
%10.1

 

               

EK L 7: Türkiye de SB lerin Problemlerin Çözümünde En Etkili 
Kurumun/Kurulu un Belirlenmesindeki Oran 
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Anket verileri de erlendirilirken a rl kl puan yöntemi burada da uygu-

lanm ve a rl kl puanlar verilerek genel bir de erlendirme yap lm t r. Buna göre 
SB lerde problemlerin çözümünde en etkili kurum/kurulu un %35.4 ile D Ticaret 
Müste arl oldu u görülmü tür. Problemlerin çözümünde merkez konumda ol-
mas gereken firmalar ise çözümü kendi d ndaki kurumlardan beklemekte %10.1 
ile son s rada yer almaktad r.  

IV. SONUÇ VE ÖNER LER 

Bilim ve teknoloji alan ndaki ilerlemeler dünyan n küreselle mesini ve ti-
cari alandaki liberalizasyonunu h zland rm t r. Özellikle ula m ve haberle me 
alan ndaki ilerlemeler, ülkeler aras ndaki uzakl k kavram n ortadan kald rm ve 
uluslararas ili kiler çok h zl geli ir olmu tur. Geli en uluslararas ili kilerin sonu-
cu olarak rekabet artm , artan rekabetle birlikte firmalar dünyaya aç lmak duru-
munda kalm lard r. Uluslararas arenada rekabet eden firmalar da, kendileri için 
üretim maliyetlerinin en dü ük oldu u, te vik sistemlerinin yo un olarak kullan l-
d , ulusal ve uluslararas alanda cazip faaliyet alanlar aray na girmi lerdir.  

lk uygulamalar 2000 y l kadar önce serbest ehirler olarak ortaya ç kan, 
zaman içinde baz de i ikliklere u rayarak günümüzde kadar gelen SB ler firmalar 
için cazip faaliyet alanlar olarak görülmü lerdir.  

Temel konusunu SB ler ve özellikle Kayseri SB sinin olu turdu u bu ara -
t rmada; SB lerde firmalar n kar la t sorunlar, Kayseri SB sinde faaliyette olan 
firmalarla gerçekle tirilen anket çal mas ile ortaya konarak olas çözüm önerileri 
sunulmaya çal lm t r.  

Türkiye de ilk kez Osmanl mparatorlu unun son dönemlerinde ba lanan 
SB kurma çal malar , Cumhuriyetin ilan ndan sonra da devam etmi ve günümüze 
kadar 21 SB kurulmu tur. Bu 21 SB den biri olan Kayseri SB si de; Kayseri ve 
çevre illerin d ticaretine katk lar sa lanmas , bölgede sa lanan te vik ve avantaj-
lar ile üretim maliyetlerinin dü ürülmesi ve firmalara rekabet üstünlü ü kazand -
r lmas amac yla 1998 y l nda faaliyete geçmi tir.  

Bölgede yap lan anket çal mas ndan elde edilen verilere göre; bölgedeki 
firmalar n ço unlu u üretim faaliyetleri ile u ra maktad r. Yine firmalar n %50 si 
metal sektöründe faaliyet göstermekte ve ço unlu u küçük ölçekli i letmelerden 
olu maktad r. Çal maya kat lan firmalar n %41 i ise ticari faaliyetlerini sadece 
Türkiye ile gerçekle tirmektedir. 

Sonuç olarak, Kayseri SB sinde faaliyet gösteren firmalarla yap lan anket 
çal mas nda elde dilen veriler de erlendirilmi  ve baz sonuçlar ç kar lm t r. Buna 
göre SB lerde,, gerek uygulamadan gerekse yap sal problemlerden kaynaklanan 
pek çok sorun ya anmaktad r. Bu sorunlar ve çözüm önerileri unlard r;    
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Öncelikle, SB lerin gerçek amaçlar ndan uzakla arak birer al m sat m 
merkezi haline dönü melerinin önlenmesi gerekmektedir. Bölgelerde 
üretim te vik edilmeli ve sa lanan te vik ve avantajlar n üretimi des-
tekleyecek nitelikte olmas için düzenlemeler yap lmal d r.  

 

SB lerin ticaretinin büyük bölümünü Türkiye ye mal sat olu turmak-
tad r. Bu sorunu çözebilmek için yurtd na ihracat te vik edilmeli ve 
yurtiçine sat lara belirli s n rlamalar getirilmelidir. Yurtiçine yap lan 
sat lara getirilecek s n rlamalar ve yurtd na yap lan ihracatta sa la-
nacak ek te vik ve avantajlar, firmalar n ihracata yönelmelerini sa la-
yabilir.  

 

SB lerin yurtd ili kisi ço unlukla ithalat yönlü olmakta ve ithalat 
art r c etki yaratarak geli imlerini sürdürmektedirler. Bunu önlemek 
içinde öncelikle üretimde ihtiyaç duyulan d girdi ba ml l n orta-
dan kald racak politikalar üretilmelidir.  

 

SB lerde yeteri kadar yabanc yat r mc bulunmamaktad r. Yabanc 
sermaye yat r m için te vik edilmeli, güvenli yat r m ortam sa lanma-
l d r. Yabanc yat r mc lar n bölgeye çekilmesi; yeni teknolojinin, yeni 
bilginin, yeni yönetim anlay n n transferini sa layacakt r. 

 

SB lerde faaliyet gösteren firmalara yeni teknolojilerin sa lanmas ko-
nusunda destek verilmeli ve kendi teknolojilerini üretmeleri konusunda 
AR-GE deste i sa lanmal d r. Bu durum hem SB lerin geli imini h z-
land racak hem de yerli sanayinin kendi teknolojisini üreterek geli me-
sini sa layacakt r.  

 

SB lerde firmalar n en çok ikayetçi oldu u konulardan biride bürok-
rasinin fazlal d r. Özellikle gümrükle olan i lemlerde kalifiye ele-
manlar n görevlendirilmesi, bilgisayarlar n yayg n olarak kullan lmas 
ve otomasyona geçilmesi bürokratik i lemlerin h z ve kalitesini art ra-
cakt r. Bunun yan nda firmalar n faaliyetleri sonras bölge d na ç ka-
racaklar at klar için de i lemler basitle tirilmeli ve karma k gümrük 
i lemlerine tabi tutulmamadan ç k i lemi gerçekle tirilebilmelidir. 

 

SB ler mevzuat n n ilgili di er mevzuatlarla uyumla t r lmas ve s k 
s k de i mesinin önlemesi firmalar n ma dur duruma dü mesini engel-
leyecektir. Çünkü firmalar kanunlar n s k de i mesinden dolay ba -
lang çta elde ettikleri haklar n kaybedebilmektedirler. Firmalar n 
ma duriyetlerini önlemek için kanunlar de i se bile ba lang çta elde 
edilen haklar n korunmas için önlemler al nabilir. Aksi takdirde avan-
taj n kaybetti ini dü ünen firmalar faaliyetlerini bölge d na ta yabi-
lirler. 

 

Vergisel avantajlar n kald r lmas yla cazibesini kaybeden SB lerin 
önemini art rmak için, alt yap hizmetleri, arazi, elektrik, su ve do al-
gaz ücretlerinde indirime gidilmesi, firmalar n maliyetlerini dü ürerek 
rekabet avantajlar n korumalar n sa layacakt r. 
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Hükümetler SB leri kaçakç l n yap ld üpheli alanlar olarak gör-
mekten vazgeçmeli ve SB lerin problemlerini çözmek için çaba gös-
termelidir. Taraflar birbirlerine güven duygusu içinde yakla arak çö-
zümün birer parças olmal , ülke ç karlar ve kullan c lar n istekleri göz 
önüne al narak SB lerin problemlerinin çözümüne çal lmal d r.   

Bunlar yap ld takdirde Türkiye nin toplam ticaret hacmi içinde yakla k 
%11 lik pay olan SB lerin mevcut problemlerinin çözülmemesi için hiç bir neden 
görülmemektedir.    
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