FAALİYET RUHSATI BAŞVURU İŞLEMLERİ
Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü veya Serbest Bölge İşletici veya Kurucu/İşletici şirketten
Alınan Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurulur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının TR 740 000 100 100 000 951 101 301 no’lu
Dolar ($) hesabına Müracaat Ücreti ( 5.000 ABD Doları) yatırılır
Müracaat dosyası (Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu, ekleri ve fotokopileri) ve
Müracaat Ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun aslı ile birlikte
Genel Müdürlüğe veya Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurulur.
Genel Müdürlük tarafından
müracaat değerlendirilir.
Olumlu

Müracaat ücreti iade edilir.
Olumsuz

Kira sözleşmesi için Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici şirkete ya da iş yeri kiralama
konusunda Faaliyet Ruhsatı sahibi kullanıcılarla 30 gün içinde kira sözleşmesi akdedilir.
Kira sözleşmesi ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat edilir. Genel Müdürlük tarafından
kira sözleşmesi onaylanır.

Genel Müdürlük Faaliyet Ruhsatını düzenleyerek ilgili kullanıcıya gönderir.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için Dış Ticaret Müsteşarlığı
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden Faaliyet Ruhsatı alınması gerekmektedir.
Faaliyet ruhsatı almak üzere;









Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü veya
serbest bölgenin işletici/kurucu-işletici şirketinden temin edilecek
Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve bir fotokopisi.
Müracaatçı ve serbest bölgede yapacağı faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi,
İmza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile (varsa) firma
temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi,
Müracaatçı firmanın kuruluş ilanı ile son sermaye ve ortaklık yapısının
yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve Ticaret ve/veya Sanayi
Odası kaydı (Yabancı firmalar için kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş
belgesinin Türkiye'nin o ülkedeki temsilciliğince onaylı örneği),
Firmanın son üç yıla ilişkin bilânçosu, kar ve zarar cetveli,
Müracaat ücretinin Merkez Bankası'na yatırıldığını gösterir banka
dekontunun aslı ve bir fotokopisi,
(Varsa) Son üç yılda Türkiye'ye getirilen döviz tutarını gösterir belgeler,

bir dilekçe ile birlikte iadeli taahhütlü olarak doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 06510 Emek / ANKARA – TÜRKİYE adresine
gönderilebileceği gibi ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne de teslim edilebilir.
Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucu Faaliyet Ruhsatı alması uygun
görülen firmalar 30 gün içinde; açık alan kiralayacak iseler serbest bölge
işletici/kurucu işletici firması ile, hazır işyerlerinden birini kiralayacak iseler
bölgede kiralama ruhsatına sahip herhangi bir kuruluş ile kira sözleşmesi
yaparlar.
Arazisi özel sektöre ait bazı serbest bölgelerde ise firmaların arazi veya
işyeri satın alması da mümkün bulunmaktadır. Genel Müdürlükçe yapılan
inceleme sonucu Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülen firmalar 30 gün içinde;
arazi veya işyeri satın alacak iseler, serbest bölge işletici/kurucu işletici firması ile
satış sözleşmesi yaparlar.
İlgili Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylanmış sözleşmenin bir sureti
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne iletilir. Genel Müdürlükçe verilen süre
içerisinde kira/satış kontratı yapanlar adına Faaliyet Ruhsatı düzenlenir.
Yatırımcı kullanıcılar, Faaliyet Ruhsatını aldıktan sonra, Bölge Müdürlüğüne
müracaat ederek, hazırlatmış oldukları inşaat projelerini uygulamak üzere "İnşaat
Ruhsatı" alırlar. İnşaat çalışmalarını bitirdikten sonra "İskân Ruhsat"larını alarak
ticari faaliyetlerine başlarlar.
Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülmeyenlere ise, Faaliyet Ruhsatı için ödedikleri
müracaat ücretleri iade edilir.
Serbest bölgelerde faaliyette bulunacak bütün gerçek ve tüzel kişiliğe sahip
Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların, serbest bölgedeki faaliyetlerini
oluşturacakları şubeleri aracılığı ile yapmaları zorunludur. Bu durumda merkez
firmanın son üç yıla ait bilânçolarının incelenmesi sırasında sermaye yapısı ve
karlılık durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

Serbest bölgede faaliyet gösterecek şubenin ticari faaliyete başlayabilmesi
için mutlaka sermaye tahsis edilecek ve işletme gideri öngörülecektir.
Serbest bölgelerde faaliyette bulunacak bütün gerçek ve tüzel kişiliğe sahip
firmaların faaliyet alanlarının serbest bölgeler ile sınırlı olması halinde bile, ticaret
sicili kayıtlarının bulunması zorunludur.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün aşağıda
belirtilen telefon ve faks numaralarına başvurulabilir:
Telefon : (312) 212 82 58, (312) 212 82 59, (312) 212 58 90
Faks
: (312) 212 89 06

