
 
Serbest Liman Şirket Kuruluş koşulları  
Serbest bölge şirketleri ,  KKTC ‘nin 
doğusunda bulunan liman şehri  Gazi Mağusa  
bölgesinde bulunan serbest bölgede kurulan 
Limitedşirkettir.  
 
Serbest Bölge şirketleri  ,Serbest Liman ve 
Bölge Yasasına ek olarak KKTC Şirketler 
Yasası Fasıl 113’e bağlı olarak faaliyet ve 
denetimi gerçekleştirilmektedir. 

Serbest liman şirketinin kuruluşunda 
istenilen belgeler şunlardır :  

a)En az 2 hissedar olması 
gerekmektedir. 
 
b) KKTC vatandaşı gerçek ve tüzel kişi 
iştiraki ile tescil olunan şirketlerde 
asgari sermaye tabanı 15,000 TL ‘dir. 
 
c)KKTC vatandaşı dışında gerçek ve 
tüzel kişi iştiraki ile tescil olunan 
şirketlerde asgari sermaye tabanı 
100,000 USD olmalıdır.Sermaye tutarı 
USD veya muadili başka para birimi 
olarak da KKTC ‘de faaliyet gösteren 
bir bankada şirketin tescilinin 
tamamlanmasına kadar bloke edilmesi 
gerekmektedir. 
 
d) Şirket’in hissedarları gerçek veya 
tüzel kişiler olabilirler. 
 
d) Şirket kuruluşunda kurucu 
hissedarların gerçek kişi olmaları 
halinde pasaportlarının aslı ve  noter 
tasdikli nüfus cüzdanları veya 
pasaport suretleri KKTC elçilik veya 
konsolosluklarında, KKTC elçilik veya 
konsolosluklarının olmadıkları 
yerlerde Türkiye Cumhuriyeti elçilik 
veya konsolosluklarında 
onaylandıktan sonra gerekli mercilere 
sunulması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Liman  Şirketinin İşleyişi 
KKTC Serbest Liman bölgesinde faaliyet 
gösteren şirketler faaliyetlerini bu bölgede bir 
işyeri (veya ofis) veya posta kutusu yolu ile 
yürütürler.  

Serbest Liman bölgesi şirketleri vergi 
yönünden KKTC gelir ve kurumlar  vergisi  
yasalarına tabidirler. Ancak Serbest Liman 
bölgesi içerisinde faaliyet gösterilfiği zaman 
bazı muafiyetler de kazanmış olurlar.   

Serbest Liman şirketleri , tescil işlemlerinden 
sonra   KKTC Maliye Bakanlığı , Gelir ve Vergi 
Dairesine kayıt yaptırması gerekmektedir.Gelir 
ve Vergi Dairesine kayıt işlemlerinde yabancı 
uyruklu direktörler için 10,000 USD ‘lik 18 ay 
süreli banka teminat mektubu verilmesi 
gerekmetedir.Ayrıca Yabancı uyruklu 
direktörlerin Gelir ve Vergi  Dairesi’ne 
yapılacak kayıtlarda direktörün pasaportunun 
aslının sunulması gerekmektedir. Muhasebe 
kayıtları TL veya başka para birimlerinde de 
tutulabilir. 

Serbest Liman  şirketleri  ,faaliyetlerini 
tamamıyle KKTC sınırları dışındaki müşteriler 
için gerçekleştirirlerse , bu faaliyetlerden  
sağlanacak gelir üzerinden  kurumlar 
vergisinden muaf olacaktır.Ayrıca bu 
gerçekleştirilen bu faaliyetlerden dolayı KDV 
‘den de muaf olacaktır.    

Serbest Liman bölgesi şirketleri ,  
çalıştıracakları personellerin KKTC Gelir 
vergisi ve Sosyal Güvenlik Yasaları 
kapsamındaki  sosyal sigorta , ihtiyat sandığı 
ve diğer  primlerle ilgili yatırımları 
gerçekleştirmesi gerekmektedir.   

 


