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ÖNSÖZ
Küresel

entegrasyon

sürecinde

gelişen

siyasal

ve

ekonomik

gelişmeler, yeni anlayışlarla sürekli değişim göstermektedir. Gelişmekte olan
ülkeler içerisinde bulunan Türkiye’nin de kendi yolunu belirlemesinde etkin
olan bu değişim döngüsü, yatırımların gelişimi üzerinde de etkili olmuştur.
Günümüzde yabancı sermaye üzerine gelişen yatırım anlayışı, Türkiye’de de
yer bulmaya çalışmaktadır.Bu çerçevede; “Türkiye’de Hükümet Politikalarının
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileri ve Sonuçlarına
Dair Şirket Yöneticilerinin Algıları” üzerine yapmış olduğumuz bu çalışma,
yabancı sermayeli yatırımların gelişim sürecinde, hükümet ve işletmelerin
bakış açılarının literatürel ve ampirik açılardan değerlendirilmesi ile
yapılmıştır.
Çalışmaları zengin kılan en önemli kaynak, çevrenizde sizinle beraber
var olanlardır. Bu varlık kimi zaman kitaplardır, kimi zaman da bilgeliği yeni
bakış açıları ile yansıtan insanlardır. Bu çalışma süresince, içten duygularla
verilen destekler, samimiyetle verilmiş sözler ve bilgiye ulaşmamda yeni
ufuklar açan insanların varlığı, bana verilen değerli bir hediyedir.
Yapmış olduğum çalışmada; engin bilgi ve deneyimini benimle
paylaşan, araştırmamın geliştirilmesinde büyük katkı ve emekleri bulunan
Sayın Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL’e vermiş olduğu destekten dolayı,
anket çalışmasına yönelik verilerin girilmesinde ve düzenlenmesinde katkıları
ile yanımda olan Sayın Dr. Yüksel VARDAR’a yardımlarından ötürü ve Sayın
Dr. Özkan LEBLEBİCİ’ye farklı bakış açıları ile çalışmamıza derin boyutlar
kazandırdığı için,
Araştırmamın geliştirilmesinde bilgi ve birikimleri ile çalışmama destek
veren Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Daire Başkanı Sayın Ali Caner
GÜRER’e ve TOBB Yatırım Danışmanı Sayın Naci AKIN’a, yüksek lisans
eğitimim

sürecinde

deneyimlerini

benimle

paylaşan,

hoşgörü

ve

ii

samimiyetiyle her zaman yanımda olan Sayın Gizem TURAN’a, anket
çalışmama katılarak katkıda bulunan ve samimi yaklaşımları ile bana destek
veren yabancı sermayeli şirket yöneticilerine yardım ve anlayışlarından
dolayı en içten dileklerimle teşekkür ederim.

Yüksek lisans eğitimi ve tez çalışması sürecinde, derin bilgi ve
birikimlerini paylaşma fırsatı bularak kendisinden çok şey öğrenme şansına
sahip olduğum Sayın Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇEKİÇ’e, desteği,
anlayışı, hoşgörüsü ve çalışmalarımın temellerini sağlam bir zemine kurmamı
sağladığı için teşekkürlerimi borç bilirim.

Yapmış olduğum bu çalışmayı; hayata dair her aşamada yanımda
olan ve büyük emeklerle yetişmemi sağlayan annem Hamayıl Şahika
YAZICI’ya, babam Ali Metin YAZICI’ya, ve kardeşim Engin YAZICI’ya ithaf
eder, vermiş oldukları sonsuz destekten dolayı teşekkür ederim.
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GİRİŞ

Dünya

üzerindeki

kaynakların

ihtiyaçlara

dağılımında

yaşanan

sıkıntılar, II’nci Dünya Savaşı sonrasında devletlerin sosyo-ekonomik
alandaki uygulamalarının değişmesine neden olmuştur. Ticari ortamdaki
serbestleşme hareketleri, kaynakların dağılımında çok uluslu şirketlerin ön
plana çıkmasını sağlamıştır.
Küreselleşme süreciyle birlikte değişen sermaye hareketleri, öncelikle
gelişmiş ülkeler arasında gelişim göstermiştir. 1980 ve sonrasında üretim ve
tüketim anlayışındaki değişimler, sermayenin gelişmekte olan ülkeler
üzerinde de hızlı bir şekilde dağılmasına neden olmuştur.
Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bir çok ülkenin ortak amacı
siyasi, ekonomik ve hukuki istikrarı sağlayabilmektir. Gelişmiş ülkeler bu alt
yapıyı oluşturma aşamasını tamamlamışken, gelişmekte olan ülkeler bu
yönde ilerleme göstermeye çalışmakta, gelişme sürecini devam ettirebilmek
için kaynak arayışına yönelmekte, iç kaynakların yetersiz kalması durumunda
ise dış kaynak arayışına girmektedir. Bu kaynak arayışında doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının etkisi ve önemi giderek hız kazanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan
Türkiye’de özellikle 1980 sonrasındaki süreçte hızla gelişen doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarına yönelik alınan siyasi ve ekonomik kararların
sonuçlarının, rekabet, istihdam, yatırım, teşvik politikaları üzerindeki etkilerini
ve mevcut uygulamalar üzerinde şirketlerin konu ile ilgili bakış açılarını tespit
etmek ve çözüm önerileri sunmaktır.
“Türkiye’de Hükümet Politikalarının Doğrudan Yabancı Sermaye
Üzerindeki Etkileri ve Sonuçlarına Dair Şirket Yöneticilerinin Algıları” konulu
bu tez 4 (dört) ana bölümden ve bunları takiben sonuç bölümünden
oluşmaktadır.

2

Birinci bölümde, küreselleşme olgusunun gelişimi ve çok uluslu
şirketlerin sermaye hareketleri üzerindeki etkileri ve bu etkinin sonucunda
gelişme gösteren doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının oluşumu
üzerinde

durulacaktır.

Bu

çerçevede,

doğrudan

yabancı

sermaye

yatırımlarının tanımı, nedenleri ve etkileri belirtilecek, ev sahibi ülke
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri anlatılacaktır. Ayrıca tüm dünyada hızla
yayılan yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için ülkelerin geliştirdikleri
yatırım politikalarının genel özellikleri üzerinde durulacaktır.
İkinci bölümde, 1945’ten sonraki dış politika gelişmeleri ve Türkiye
ekonomisindeki liberalleşme hareketleri, yabancı sermayeli yatırımların
gelişimi çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda, Türkiye’de 1954’te
yürürlüğe giren Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve kalkınma planlarının
uygulandığı yıllarda, yabancı sermayeyi çekmek için alınan kararlar ve
uygulamalar ile yapısal değişiklikler, genel kapsamda değerlendirilecek ve
hükümetlerin konuya ilişkin bakış açıları üzerinde durulacaktır. Bir sonraki
aşamada, yabancı sermayeli yatırımları çekebilmek için alınan karar ve
uygulamaların etki ve sonuçları üzerine değerlendirme yapılacaktır. 1980’li
yıllara gelindiğinde ise, neoliberal politikaların etkileri ve 24 Ocak Kararları
sonucu uygulanan liberal ekonomi politikaları ile birlikte hükümetlerin yabancı
sermaye yatırımlarına yönelik bakış açıları ve mevzuat üzerinde yürüttükleri
uygulamaların genel görünümü ve bu süreçteki yatırımların sektörel
dağılımları üzerinde durulacaktır. Türkiye’de 1980‘den 2002 yılına kadar
geçen zaman aralığında yapılan mevzuat değişiklikleri ve yürütülen yabancı
sermayeyi geliştirme politikaları, 2003 yılında yürürlüğe giren 4875 Sayılı
Yabancı

Sermaye

Kanununun

getirdiği

değişiklikler

çerçevesinde

değerlendirilecektir. Bu çerçevede; 1980‘den günümüze kadar geçen sürede,
Türkiye’deki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelik uygulamaların
etkilerine yönelik genel değerlendirme yapılacaktır. Bölüme ilişkin son
kısımda ise 1980’den sonra ağırlık kazanan özelleştirme politikaları ile
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yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişkinin gelişim süreci genel
kapsamda gözden geçirilecektir.
Üçüncü bölümde, Türkiye’nin Dünya ile entegrasyonunda önemi her
geçen gün artan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının rekabet ortamına,
mevcut istihdama ve teşviklere yönelik etkileri, genel kapsamı ve Türkiye’deki
görünümü çerçevesinde değerlendirilecektir. Bölüme yönelik son aşamada
ise; Türkiye’nin yetersiz sermaye birikimi karşısında, dış kaynak desteği
sağlama sürecinde yatırımlar önündeki engellerin kaldırılması ve ülkenin
yabancı yatırımlar için cazip hale getirilmesinde yapılması gerekenler literatür
çalışmaları çerçevesinde değerlendirilecektir.
Dördüncü

bölümde

ise;

mevzuat

uygulamaları

ve

hükümet

politikalarının yabancı sermayeli yatırımlar üzerindeki etkileri, Türkiye’deki
yabancı sermayeli yatırım ortamının önündeki engeller ve rekabet ortamının
geliştirilmesi, teşvik uygulamaları ve mevcut istihdamın üretim süreci
üzerindeki etkilerini şirketlerin bakış açıları ile yansıtmak üzere yapılmış olan
anket çalışması ve çalışmaya dair bulgular sunulacaktır.
Sonuç bölümünde ise; Türkiye’de yabancı sermayeli yatırımların
gelişim sürecinde yapılan girişimler ve yapılması gereken çalışmalara yönelik
öneri ve değerlendirmelere yer verilecektir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sermayenin, üretim faktörlerinin, teknolojik birikimin ve finansal
kaynakların ülkeler arasında serbestçe dolaşabildiği, faktör, mal, hizmet ve
finans piyasalarının

bütünleşme noktasında

şekillendiği bir süreç

(Şenses, 2004:1). olarak ifade edilen küreselleşme olgusu, özellikle
ekonomik ve

siyasal alanda yeni düşünce anlayışlarını da beraberinde

getirmiştir.
Uluslararası ticaret anlaşmaları ve yabancı yatırımlar, piyasaların
küreselleşmesini ve ulusal finans piyasalarının liberalleşmesini sağlamış,
özelleştirme uygulamaları ve neoliberal yaklaşımlarla beraber doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının da önemi her geçen gün artış göstermiştir
(Bülbül ve Emirmahmutoğlu, 2010:210). Bu süreçte, karşımıza iki önemli olgu
çıkmaktadır. Bunlar; ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile sermayenin dağılımı ve
kullanımıdır. Az gelişmiş ülkelerin, ekonomik gelişme sürecinde karşılaşmış
oldukları önemli sorunlardan birisi sermaye yetersizliğidir (Kula, 2003:142).
Bu nedenle; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye yetersizliği
nedeniyle kullanılamayan kaynakların kullanılmasında ve pazarlanmasında,
çok uluslu şirketler önemli bir işleve sahip olmaktadır (Sabır, 2002). Çok
uluslu şirketler yatırımlarını gerçekleştirirken, pazarın geniş, hammaddenin
bol, emek ücretlerinin ve riskin düşük olduğu ülkelere yönelmektedirler. Bu
durum, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yabancı sermayeli yatırımları
çekebilmek için kıyasıya bir rekabet içine girmelerine sebep olmaktadır
(Güven, 2008:75). Ancak gelişmekte olan ülkelerin dış yatırımları cazip hale
getirmesi için ülkenin dışa açık olması ya da ucuz işgücüne sahip olması
yeterli değildir. Bununla beraber istikrar, teşvik uygulamaları, özelleştirme,
rekabet, istihdam, vergilendirme, ekonomik entegrasyona ve dünya ticaret
sistemine üye olma konularına yönelik politik faktörler de öncelikli
değerlendirilen konular arasında yer almaktadır (Sabır,2002). Ancak belirtilen
etkenlerle beraber ülkelerin yatırım hedeflerinde; uluslararası şirketlerin kar
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oranlarını arttırma isteği yanında, stratejik alanları da (enerji ve doğal kaynak
alanlarının kontrolü vb.) denetim ve kontrol altında alma amaçları ön plana
çıkmaktadır (DİSK, 2001:7).
II’nci Dünya Savaşı öncesinde yabancı yatırımlara yönelik olumsuz
tavır, 1980’li yıllarda ortadan kalkmaya başlamıştır. 1980’den önce “yabancı
sermayeyi nasıl kontrol ederim” kaygısı, yerini “yabancı sermayeyi nasıl
cezbederim” sorununa bırakmıştır ve bu bakış açısı günümüzün yatırım
politikalarının

yeni

anlayışlarla

şekillenmesinde

belirleyici

olmaktadır

(Sabır, 2002). Bu süreçte yapılan yatırımlar, genellikle sermaye ihraç eden
gelişmiş ülkeler arasında uygulanmıştır (DPT, 2000b:2). Ancak 80’li yıllarda
sermayenin birikim süreci tıkanmıştır. Ülkeler arasında oluşan borç krizinin
aşılması için uygulanan liberal politikalarla birlikte, gümrük duvarları engelinin
aşılması ve özelleştirmeler yolu ile sermayeye yeni kar alanları açma
amacıyla çok sayıda düzenleme yapılmıştır (DİSK, 2001:7). 1990’lı yıllarla
beraber doğrudan yabancı yatırımlar özellikle gelişmekte olan ülkeler için,
“kalkınmanın motoru” olarak benimsenmiştir. Bu dönemde yabancı yatırımlar,
dünya üretimi ve ticaretine kıyasla daha hızlı artış göstermiştir (Bilgin, Danış,
Demir, 2009). Bu artışın nedenleri ise; yabancı yatırımların özellikle
gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine sermaye, yeni teknoloji, “know-how”,
yönetim becerisi, pazarlama katkısı, ihracat imkanı ve istihdam fırsatlarını
sunmaları ve dünya ekonomisi ile bütünleşme imkanlarını sağlamasıdır
(Bay, Oskay, Çiçek, 2007:254).
Yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye üzerindeki etkileri dört önemli
noktada kesişme göstermektedir. Bunlar; finans gücünün sağlanması,
teknoloji

transferi,

yönetim

becerisi

ve

dış

pazar

imkanlarıdır

(Çetinkaya, 2004:241). Üretim sürecinde, sermaye ve yatırım faktörlerinin
öneminin her geçen gün artması dünya ülkelerini birbirine yaklaştırmaktadır.
Türkiye bu entegrasyona uyum sağlayabilmek, kaynak ve yatırımlarını
kontrol altına alarak gelişmesini devam ettirebilmek için uluslararası
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yatırımlar üzerindeki etkinliğini arttırmalıdır.

Söz konusu

yatırımların

genişlemesi; üretimin artması, yeni teknolojilerin gelmesi, farklı yönetim
anlayışlarının yerleşmesi, verimlilik ve rekabetin gelişmesi, dış pazarları daha
kolay anlama ve keşfetme açılarından önem taşımaktadır.
Türkiye’de yabancı sermaye yatırımlarının gelişim süreci oldukça
yenidir. Cumhuriyetin ilanından sonra yabancı sermayenin ülkeye gelmesine
hoşgörülü yaklaşılmışsa da, 1950 yılına kadar yabancı sermayeye yönelik
politikalar

uygulanmamıştır

(Karluk,

2001:103-104).

Ancak

Türkiye;

gelişmekte olan dünya ülkeleri arasında yabancı sermayenin önemini
kavramış ilk ülkelerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Bu yönde

değerlendirme yapılmasındaki en önemli neden ise, çıkarıldığı dönem
kapsamında oldukça liberal hükümler içeren 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi
Teşvik Kanununun yürürlüğe konulmuş olmasıdır (Erçel, 2001:III). Türkiye’de
yabancı sermayeye yönelik bu gelişmelere rağmen, 80’li yıllara gelinceye
kadar yabancı sermaye yatırım girişlerinde önemli derecede artış olmamıştır.
Bunun nedenleri arasında siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar, bürokratik
güçlükler, yetersiz iktisat politikaları uygulamaları, yetişkin insan gücü
eksikliği ve alt yapı noksanlığı gelmektedir (S.Oskay, 1998). Ancak 80’li
yıllara

gelindiğinde

dünyada

etkisini

gösteren

neoliberal

gelişmeler,

Türkiye’de de yeni bir dönemi başlatmıştır. 24 Ocak 1980 kararları
sonrasında neoliberal ekonomi politikalarının uygulanması ve yabancı
sermaye yatırımlarına yönelik alınan kararlar, yabancı sermayeli yatırım
girişlerinin de artmasını sağlamıştır.1989 yılına gelindiğinde, ithal ikameci
anlayış terk edilmiş ve ithalatın önü açılmıştır (Bülbül ve Emirmahmutoğlu,
2010:211). Türkiye’de yabancı sermayeye yönelik yapılan düzenlemeler
özellikle 1986, 1992 ve 1995 yıllarındaki çerçeve kararları ile daha da liberal
hale getirilmiştir (DPT, 2000b:8). Ancak Türkiye’de yabancı sermayeli
yatırımları çekmek için yapılan bu düzenlemeler istenilen sonuçları
vermemiş, yabancı sermaye girişleri dünya ülkeleri ile kıyaslandığında çok
düşük seviyelerde kalmıştır (Güven, 2008:92). Söz konusu yatırımlar sektörel
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gelişim açısından değerlendirildiğinde; 80’li yıllardan sonra yabancı sermaye
yatırımlarının en hızlı geliştiği alanların imalat sanayi ve hizmetler sektörü
olduğu görülmüştür (Çetinkaya, 2004:248).
Türkiye’de 1954 yılında yürürlüğe giren 6224 sayılı Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanununun ardından, 2003 yılında kabul edilen 4875
sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yabancı sermayeli yatırımlara
yönelik uygulamalar yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun; doğrudan
yabancı sermayeli yatırımların özendirilmesi, yabancı girişimcilerin haklarının
korunması, izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesi ve
uygulanacak

politikalarla

bu

yatırımların

arttırılması

kapsamında

geliştirilmiştir (Bilgin, Danış, Demir, 2009).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde belirleyici özellik
gösteren bir takım etkenler bulunmaktadır. Bunlar; piyasadaki talebin ve
pazarın yapısı, sermayenin gelişimi, ülkenin büyüme gücü, endüstrileşme,
işgücü

kalitesi,

işgücü

maliyetleri,

bilimsel

ve

teknolojik

araştırma

faaliyetlerinin seviyesi, dışa açıklık oranı, yerli yatırımlar, ülkedeki çeşitli risk
faktörleri, insan kaynakları ve yabancı yatırımlara yönelik teşvikler olarak
gelişme göstermektedir. Söz konusu etkiler, aynı zamanda rekabet, istihdam
ve teşvik uygulamalarının geliştirilmesinde de önem taşıyan faktörlerdir
(Hazman, 2010:266). Rekabet; ‘’bir ülkenin verimlilik düzeyini belirleyen
kurumların, politikaların ve ilgili unsurların bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır
(Ulengin, Önsel, Karaata, 2009:13). Yabancı sermaye yatırımlarının rekabet
faktörü üzerinde oluşturduğu önemli etkiler arasında; sermaye darboğazının
aşılması ve rekabetçi piyasaların gelişimini hızlandırması gelmektedir.
Yabancı sermaye yatırımlarının gün geçtikçe artan önemi, gelişmekte olan
ülkelerin de yatırımlarını yüksek sermaye ve teknolojinin

yoğun olduğu

alanlarda yapmasını sağlamıştır. Bu durum ülkelerin diğer ülkeler üzerindeki
rekabet

gücünü

arttırmakta

ve

küresel

entegrasyona

uyumunu

kolaylaştırmaktadır (Türkkan, 2009:1). Ancak Türkiye’deki rekabet ortamı
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beklenen düzeylerde gelişme göstermemiştir. Türkiye’de yatırım ve rekabet
ortamındaki daralmanın temel sebepleri arasında siyasal istikrarsızlıklar,
ticarette rekabete uygun olmayan gelişmeler, artan yolsuzluklar, hukuki
güvenliğin sağlanamaması, kamu sektörü ve kurumsal yönetişimdeki aksak
uygulamalar gelmektedir (TEPAV, 2007:5). Bu nedenle Türkiye’de rekabet
gücündeki sınırlılıkları azaltmak ve küresel gelişmeleri takip etmek amacıyla
atılan adımlardan birisi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki
Kanunun yürürlüğe girmiş olmasıdır.

Söz konusu Kanunun kabulü ve bu

Kanunu uygulamakla görevli Rekabet Kurulu’nun kurulmuş olması, bu alanda
atılmış önemli adımlardır (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007:16). Doğrudan
yabancı sermaye yatırımları ile rekabet ortamı arasındaki yoğun ilişki,
istihdam alanında da etkili olmaktadır. Bu yatırımlar; istihdam ortamının
yaratılması

ve

istihdamın

niteliğinin

yükseltilmesi

açısından

önem

taşımaktadır (Bülbül ve Emirmahmutoğlu, 2010:208). Yabancı sermayeli
yatırımların cazip hale getirilmesine yönelik uygulamalardan birisi de
teşviklerdir. Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararları sonrasında uygulanan teşvik
tedbirleri arasında yerli ve yabancı sermaye oranı, kar ve ana sermaye
transferi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, yabancı teknik ve idari
personel istihdamına izin verilmesi, alt yapıya yönelik kamu yatırımlarda
“yap-işlet-devret” modelinin uygulanması ve “joint-venture” şeklindeki ortak
yatırım girişimleri yer almaktadır (S.Oskay,1998). Ancak, devletin teşvik
uygulamaları

ile

yabancı

kolaylıklarda,

maliye

sermayeli

politikaları

yatırımlara

yanında

dış

yönelik

ticaret

sağlayacağı

politikalarındaki

uygulamaları da değerlendirmeye alması, bu konudaki çalışmaların daha
sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşımaktadır (Hazman, 2010: 268).
Türkiye’nin ekonomik ve siyasal yapısında yaşanan istikrarsızlıklar,
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye yönelmesini olumsuz
etkilemiştir.

Bunun

yanında

yolsuzluk

ve

rüşvet,

bürokrasi,

hukuki

uygulamalardaki karışıklıklar, karmaşık vergi sistemi, finansal altyapıdaki
eksiklikler

ile

enflasyon

muhasebesinin

olmayışı,

yabancı

sermayeli
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yatırımların ülkeye çekilmesinde engel teşkil eden unsurlar arasında
gösterilmektedir (Ulengin,Önsel,Karaata, 2009:49). Türkiye’de yatırımlar
açısından karşılaşılan önemli sorunlardan biri de kayıt dışı ekonominin
varlığıdır. Özelleştirme ve yap-işlet-devret modellerine ait uygulamaların da
istenilen düzeyde gerçekleştirilememesi, yabancı sermayeli yatırımlar
üzerindeki beklentileri olumsuz etkilemiştir (DPT, 2000b:12).
Bu kapsamda; Türkiye’deki yatırım ortamının önündeki engellerin
tespit edilmesi amacıyla, yabancı sermayeli şirketler üzerinde anket
çalışması yapılacaktır. Elde edilecek bulgular çerçevesinde değerlendirmeler
ve çözüm önerileri sunulacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM
KÜRESELLEŞME OLGUSU VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE
YATIRIMLARI
1.1. KÜRESEL GELİŞMELERE GENEL BAKIS
Ulusal ve uluslararası alanda, toplumlararası ilişkilerde ve günlük
yaşam alanlarımızda yaşadığımız değişim ve dönüşüm süreci beraberinde
önemli sonuçları da getirmektedir. Ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda
yaşadığımız bu değişim ve dönüşümler küreselleşme süreçleri olarak
adlandırılmaktadır. Küreselleşme kavramı üzerine yapılan çalışmaların
merkezini, üretim, sermaye birikimi ve uluslararası ekonomik ilişkilerde
görülen

dönüşümlerin

sonucunda

geliştirilen

değerlendirmeler

oluşturmaktadır (DPT, 2000a). Bu kapsamda küreselleşme “toplumsal ve
ekonomik ilişkilerin ulusal devletin tanımlanan sınırlarının dışına çıkarak
dünyaya genişlemesi (ZÜRN,1998:2), ülkeler ve toplulukları birbirine
bağlayan bağların sıklaşması ve böylece giderek artan ölçüde bir
bütünleşme” süreci olarak ifade edilmektedir. Toplumsal yönü ile birlikte de
açıklanan bu kavram, esas olarak ekonomik oluşumlarla ilgili gelişen bir
olgudur (G.Demir, 2001:74).
Dünya ekonomisinde küreselleşme olarak ifade edilen bu süreç; mal,
ticaret ve sermaye gibi konularda

her türlü engeli kaldırması ve

serbestleştirmesi

ticaret

yanında,

ülkelerin

ve

sermaye

akışını

da

değiştirmiştir (Akademi İktisat, 2006). Küresel ekonomideki serbestleşme
hareketleri, ülkelerin iç piyasalarını dünya piyasaları ile bütünleştirmelerinin
sonucu

olarak

gelişme

göstermiştir

(Seyidoğlu,

2009:217). Böylece,

uluslararası ekonomik düzenlemelere uyum sağlamaya çalışan ülkeler, bir
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yandan ekonomilerini dışa açarken, diğer yandan iç ekonomik yapılarını bu
değişime uygun hale getirme çabası içerisine girmişlerdir (Güven, 2008:75).
Dunning (1993) “özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren
ekonomik alanda gözlemlenen değişim sürecinin, ülkeler arası karşılıklı
bağımlılıklara yol açmasından ötürü, ülkelerin dış dünyaya kapalı ekonomik
politikalar izlemesini olanaksızlaştırdığını belirterek, büyüme, ekonomik
kalkınma ve refah düzeyinde eski kuralların hakimiyetini yitirdiğini” ifade
etmektedir (Erçakal ve Karagöl, 2011:6). Bu değişime uyum sağlama
çabasında olan ülkeler ise bir yandan yaşam standartlarını yükseltmeye
çalışırken, diğer yandan dış kaynak arayışı içerisine girmişlerdir. Bilgi ve
iletişim, ulaşım ve alt yapı alanlarındaki hızlı ilerlemeler, ülkeler arasındaki
ekonomik sınırların kalkmasının ve ekonomide entegrasyon süreçlerinin
gelişmesinin yolunu açmıştır (Güven, 2008:75).

Piyasa ekonomisi prensiplerini benimsemiş ulusal ekonomiler, mal ve
hizmet ticaretinin serbestleştiği, sermaye hareketleri üzerindeki sınırlamaların
kaldırıldığı bu dönüşüm döngüsünü, kendi iç yapıları ile bütünleştirerek,
küresel ekonominin parçası haline gelmişlerdir (Aydın ve diğerleri, 2009).
Piyasaların küreselleşmesinin sonucu olarak gelişme gösteren;
Ticaretin serbestleşmesi,
Gümrük vergilerinin düşürülmesi,
Uluslararası bankacılık ve finans sistemlerinin genişlemesi,
Uluslararası borsaların kurulması,
Üretimin küresel boyut kazanması,
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında görülen artış,
Şirket yapılarındaki değişim ve yeni stratejilerin geliştirilmesi,
Birleşme, devralma ve stratejik ortaklık yapıları ile şirketlerin
büyümesi, dünya ticareti ve üretim sisteminin şeffaf bir boyut kazanmasını
sağlamıştır (Kuduğ, 2006:5).
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Bu kapsamda; küresel ekonomide ticaret alanında görülen gelişmeler,
özellikle finansal faaliyet ve doğrudan yabancı yatırım alanlarında ilerleme
göstermektedir (DPT, 2000a:5). Küresel ekonomideki bu hızlı gelişim, aynı
zamanda sınırlar arasındaki farklılıkları da ortadan kaldırmaktadır Dünya
ticareti

dünya

üretiminden

hızlı

artmakta,

üretim

yeri

farklılıklarıyla

açıklanabilecek olan sektör içi ticaret, artış eğilimi göstermektedir. Bu durum
ülkeler arasındaki doğrudan yabancı sermayeli yatırımların akışını da
hızlandırmaktadır (G.Demir,2001:73).
Küresel gelişmelere bağımlı olarak; ticaret önündeki engellerin
azalması ve bölgeler arasında ekonomik açıdan “karşılıklı bağımlılığın”
artması, pek çok ulusal piyasanın kalkması sonucunu doğurmuştur. Bununla
beraber; ülkelerin ekonomik yapılarının farklı olması, belirtilen “karşılıklılık”
kavramını, küçük olan ekonominin büyük olan ekonominin kontrol ve
denetimi altına girmesi anlamı ile ilişkilendirmektedir (DİSK, 2001:17). Söz
konusu ilişkinin zemininde, 1945’li yıllar sürecince sosyal bilimlerde meydana
gelen değişimlerin etkileri yer almaktadır. Bu kapsamda; 1945-1970 yılları
arasındaki dört önemli tartışma, küresel ölçekte yeni analiz ve konuları
gündeme getirmiştir. Tartışmaya ilişkin bu konular ;
Bağımlılık Teorisinin Geliştirilmesi,
Marx’ın “Asya Tipi Üretim Tarzı” kavramının kullanışlılığı,
Batı Avrupalı tarihçiler arasındaki “feodalizmden kapitalizme geçiş”
"Bütünsel tarih" olarak bilim tarihinde yerini almıştır.
Bu kapsamda 1950’lerde yapılan araştırmalarla geliştirilen merkezçevre modelinin temel düşünce yapısı; uluslararası ticaretin eşitler arasında
bir ticaret olmadığı, merkez ülkelerin ekonomik açıdan başkalarına göre daha
güçlü olduğu, yaratılan artı değerin çevre ülkelerden merkeze akması
koşuluyla ticaretin yapılabilmesi anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.
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Ancak dünya ekonomisindeki eşitsiz ilişkilerin çözümlenmesi aşamasında
Arghiri Emmanuel tarafından ortaya atılan ‘’Eşitsiz Mübadele’' kavramı;
düşük emek maliyetleri olan ürünlerle (çevresel ürünler), yüksek emek
maliyetleri olan ürünlerin (merkeze özgü ürünler) mübadelesinde, artı–değer
transferinin sağlandığını ve çevreden merkeze doğru eşitsiz bir mübadelenin
varlığını göstermesi yönüyle değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan
önemli oluşumlardan birisi Latin Amerika’da ortaya çıkan “Bağımlılık Kuramı”
dır.“ Bağımlılık Kuramcılarının merkez-çevre analizi üzerinde geliştirdikleri
önemli kavramlardan birisi ise ‘’Azgelişmişliğin gelişmesi’’ üzerine yapmış
oldukları analizdir. Bu kavram; “büyük şirketlerin, merkez bölgelerdeki büyük
devletlerin ve dünya ekonomide “serbest ticareti“ teşvik eden devletlerarası
kuruluşların sonuçlarını” ifade etmek için geliştirilmiştir. Bu çerçevede;
gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin yapılarının dünya-sistemin bir parçası olduğu
ve bütünsel bir özellik gösterdiğine işaret edilmiş, merkez ülkelerin ekonomik
yönden daha güçlü olduğu, dünya ticaret düzenini kendi çıkarlarına göre
düzenledikleri ve böylece az gelişmiş çevre ülkelerini doğal kaynaklar ve
insan gücü açısından sömürdükleri belirtilmiştir (Wallerstein,2011:32-33-161)
Sonuç olarak; küreselleşme hareketlerinin gelişmesi ile birlikte, daha
çok gelişmekte olan ülkelerin iç ve dış yatırım politikalarını şekillendiren
liberalleşme

hareketleri,

uluslararası

sermaye

hareketlerine

getirilen

serbestlik, özelleştirme uygulamaları, şirket birleşme ve satın alımları,
haberleşme ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, sözleşmelerin güvence
altına alınması ve bölgesel entegrasyonlar, doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının öneminin artmasında rol oynayan unsurlar olarak karşımıza
çıkmaktadır (DPT, 2000b:15).
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1.2. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TANIMI VE
KAPSAMI
Yabancı sermaye yatırımları; gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin,
ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde, kendi öz kaynaklarının
dışındaki kaynakların kullanılarak sürdürüldüğü iktisadi bir olgu olarak
tanımlanmaktadır (Bay, Oskay, Çiçek, 2007:254). II’nci Dünya Savaşı
öncesinde genellikle portföy yatırımları şeklinde uygulanan yabancı sermaye
hareketleri, savaş sonrasında daha çok doğrudan yabancı sermaye
yatırımları olarak gelişme göstermiştir (Karluk, 1983:13-14).
Uluslararası yabancı sermaye hareketleri dış borçlar ve yardımlar,
mali yatırımlar ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından oluşmaktadır
(Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009:23).
Dış borçlar kapsamındaki bu yapılanma, gelişmiş ekonomilerden
gelişmekte olan ekonomilere yapılan bağış, hibe (şartlı) ve kredi
şeklindeki resmi sermaye hareketlerinden oluşmaktadır.
Mali yatırımlar ise; sermayenin bir ülkeden diğerine hareketini ifade
eden ve portföy yatırımı olarak da belirtilen, kısa vadeli özel
sermaye hareketleridir.
Uluslararası sermaye hareketlerine yönelik diğer bir oluşum ise;
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (Bay, Oskay, Çiçek,
2007:254).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelik çok sayıda tanım
yapılmaktadır. Bu tanımlar ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, daha
çok “yabancı bir ülkede şirket yönetiminde uzun vadede söz sahibi olmaya
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yeterli düzeyde hisse alımı ile gerçekleşen yatırımlar” şeklinde ifade
edilmektedir (İSO, 2002:17).
Kavramların kullanımı ile ilgili olarak “yabancı sermaye yatırımı” ve
“özel yabancı sermaye yatırımı” terimleri arasındaki ifadelere yönelik Ongun
(2001) ”Ülkemizde yabancı sermaye dendiğinde genellikle yabancı doğrudan
yatırımlar anlaşılmaktadır. Oysa yabancı doğrudan yatırım (YDY), yabancı
sermaye yatırımlarının özel bir türü olup, yabancıların dış ülkelerde yeni
üretim tesisleri kurması, bunları genişletmesi veya mevcut tesisleri satın
alması ya da söz konusu tesislerin mülkiyeti üzerinde denetim sahibi
durumuna

gelmesini

ifade

açıklaması

eder.”

ile

doğrudan

yabancı

yatırımlarının, yabancı sermaye yatırımları içinde ayrı bir yer taşıdığını
belirtmektedir (Ongun, 2001: 324). İfade edilen iki kavram arasında önemli
derecede anlam farkı bulunmadığına ilişkin olarak Karluk (2001) “Terimlerde
geçen

“yabancı”

kelimesi,

bir

ülkenin

milli

sınırları

dışında

olmak

anlamındadır. “Yabancı sermaye” ise, bir ülkedeki mevcut stokuna, başka
ülkenin sahipliğini ifade etmektedir. “Özel” kelimesi, ülkeye gelen yabancı
sermayenin

o

ülkenin

devletine

değil,

vatandaşlarına

ait

olduğunu

göstermektedir. ”Doğrudan” kelimesi ise, sermaye ile birlikte değişen ölçüde
teknoloji,

“know-how”,

işletmecilik

bilgisinin

de

ülkeye

geldiğini

açıklamaktadır.” şeklindeki ifadesi ile tanıma ilişkin kavramsal açıklamada
bulunmuştur (Karluk, 2001:100).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımının kapsamına ilişkin başka bir
tanımlamada aşağıda yer almaktadır.:
“Bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke
veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy
yatırımları dışında kalan ve bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının
tamamına sahip olarak veya yerli bir birkaç firma ile ortaklık halinde
gerçekleştirdiği yatırımlar” olarak açıklanmaktadır (DPT, 2000b:1).
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Yapılan tanımlamaların ortak ve önemli özelliği ise; bu yatırımların,
ülkeler arasında sermaye transferlerinin herhangi bir piyasa işlemi olmadan
bir

ülkeden

diğerine

aktarılması

şeklinde

gerçekleşmesidir

(Karluk,

2001:100).
Doğrudan yabancı sermayeli yatırımlar, uzun süreli ve ticari çıkar elde
etme amaçlı olan yatırımlardır (İSO, 2002:17). Bu yatırımlar, uluslararası
sermaye hareketlerinden farklı olarak marka, teknoloji, işletmecilik bilgisi
şeklindeki “maddi olmayan varlıkların transferi” ile yatırımcıya yatırımını
kontrol etme yetkisini de sunmaktadır (Kula, 2003:143). Portföy yatırımları
ise; “Tasarruf sahiplerinin hisse senedi ve tahvil satınalımı biçiminde
yaptıkları yatırımlardır.” (Seyidoğlu, 2009:602). Kısa vadeli, sıcak para
hareketleri olarak tanımlanan bu yatırımlar, ülkeden ani para çıkışını da
öngördüğünden, özellikle kriz dönemlerinde gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik yapılarında olumsuz etkiler yaratabilmektedir (İSO, 2002:19).
1.3. ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER ÇERÇEVESİNDE DOĞRUDAN YABANCI
SERMAYE HAREKETLERİ
II’nci Dünya Savaşından sonraki süreçte uluslararası alandaki
ekonomik ve siyasi dengelerin değişmesi, savaştan çıkan ülkeleri yeni
kaynak arayışlarına yönlendirmiştir. Savaş öncesinde yapılan yatırımlar,
daha çok devlet garantisi taşıyan tahvillerin alımı, diğer bir ifadeyle portföy
yatırımı şeklinde gelişme göstermiştir. Savaş sonrasında yapılan yatırımların
büyük çoğunluğu ise, çok uluslu şirketler tarafından doğrudan yabancı
sermaye yatırımları şeklinde yapılmıştır (Ongun, 2001:324). II’nci dünya
savaşının bitmesinin ardından ABD’nin önemli bir güç dengesi olarak dünya
tarihinde yerini alması ile beraber, söz konusu şirketlerin de önemi artmıştır.
Tarih sahnesine 19’uncu yüzyıl ortalarında imalat sanayiinde ortaya çıkan bu
şirketler, savaş sonrasındaki ticaret ve sermaye dengesinin gelişmesinde
önemli bir işleve sahip olmuştur (Dikkaya ve Özyakışır, 2008:115).

Çok
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uluslu şirketlerin gelişiminde ise; uluslararası ulaşım ve iletişim araçlarında
yaşanan hızlı değişimler, jet uçakları ile taşımacılığın başlaması, ucuz ve
hızlı haberleşme hizmetlerinin yaygınlaşması etkili olmuştur (Seyidoğlu,
2009:622).
Çok uluslu şirketlerin yapısı ve amacını ifade eden birçok tanımlama
yapılmıştır. Bu tanımlamalardan bazıları şunlardır :
Çok uluslu şirketler “ana merkezi genellikle bir gelişmiş ülkede
bulunan, kendi denetimi altındaki bağlı şirketler ya da şubeler aracılığıyla,
üretim, pazarlama ve ihracat gibi dallarda faaliyet gösteren; ciroları, üretim ve
ihracat düzeyleri, satış hasılatları ve kârlarıyla dev ekonomik güçleri temsil
eden, amacı dünya çapında kar maksimizasyonu olan şirketlerdir” (Ongun,
2001:324).
“Çokuluslu işletme üretim faaliyetlerini sağlayan ve aynı zamanda
yatırımın ilave karlılığını gerçekleştirmesi için farklı ülkelerde üreten ve
pazarlama faaliyeti yapan bir organizasyondur.” (Tağraf, 2002:38).
“Çok uluslu şirketler bir ana merkezi bulunan ve bu merkeze bağlı
olarak değişik ülkelerde üretim yapan şubelerden ve bağlı birimlerden oluşan
işletmelerdir. Merkez, şubelerin yönetimini denetler ve bir sinir sisteminin
beyni gibi görev yapar. Dış ülkelerdeki şubeler buna karşılık olarak, elde
ettikleri kazançları (tamamını veya bir kısmını) ana merkeze transfer ederler.”
(Seyidoğlu, 2009:622).
Yapılan bu tanımlarda iki ana unsur dikkati çekmektedir. Birincisi
“sahiplik”, ikincisi ise “yönetici kadronun milliyet karışımı “dır. Sahiplik ölçütü
ile; ana şirketin sahipliğinin en az iki ülkeye ait olduğu, milliyet karışımı ölçüt
ile de çok uluslu şirketin yönetim kadrosunun çeşitli ülke yöneticilerinden
oluştuğu ifade edilmektedir (Akademi İktisat, 2006).
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Çok uluslu şirketler aracılığıyla yabancı bir pazara girmeyi düşünen
firmanın karşısına farklı alternatifler çıkmaktadır. Bu seçenekler ise
(S.Oskay,1998) ;
Malları kendi ülkesinde üretip, yabancı bir ülkeye satmak kaydıyla
ihracat yapma,
Piyasasına girmek istediği ülkedeki firmaya kendi teknolojisini ve
marka ismini kullanmasına izin vererek lisans anlaşması yapma,
Piyasaya doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapma, şeklinde
gelişme göstermektedir.
Yabancı bir ülkede yatırım kararı alan çok uluslu şirketler, öncelikle o
ülkenin kaynak ve değerlilik düzeyleri üzerinde yaptıkları ortak değerlendirme
sonuçlarından hareket etmektedirler. Böylece önlerine çıkacak fırsat ve
riskleri değerlendirerek o ülkede yatırım yapıp yapmayacaklarına karar
verirler. Çok uluslu şirketlerin kendi ülkeleri dışında yatırım kararı
vermelerindeki

neden,

sağlayacakları

kar

oranları

ile

paralellik

göstermektedir (Akademi İktisat, 2006). Bu çerçevede; yatırım yapılacak
ülkenin kaynaklılık düzeyi, stratejik konumu ve siyasi-ekonomik alt yapısı ile
çok uluslu şirketlerin amaç ve beklentileri arasında

çok yakın bir çizgi

bulunmaktadır.
Çok

uluslu

şirketlerin

üretim

faaliyetleri

üç

ana

grupta

değerlendirilmektedir (DPT, 2000b:3) ;
Geriye bağıntılı üretim faaliyetleri grubunda yer alan şirketler
doğal kaynakları işlemek üzere kurulurlar. Bu kapsamda; kendi
sanayi üretimleri ve dünya pazarları için gerekli hammaddelerin
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çıkartılması, işlenmesi ve satış faaliyetlerinde bulunarak üretim
yapma amacıyla faaliyetlerini sürdürürler.
İleriye bağıntılı üretim faaliyetlerinde yer alan şirketler ise ; ana
şirketin yabancı ülkelerdeki satış faaliyetlerini düzenlemek veya
ana şirketin bulunduğu ülkenin pazarlarının sınırlı olması nedeniyle
diğer

ülkelerde

yatırım

yapma

zorunluluğunun

bulunması

nedeniyle, üretimlerini dış pazarlarda sürdürürler.
Yatay bağıntılı üretim faaliyetlerinde ise; yatırım yapılan ülkedeki
bağlı şirkete, sermaye ile birlikte üretim yapmak için gerekli
teknoloji,

teknik

sağlanmaktadır.
doğrultusunda

yardım
Böylece,

“know-how”
ana

ve

firmanın

işgücü

transferi

üretim

stratejisi

geliştirilen yatırım şekilleri, aynı zamanda dünya

üretim sürecinin şekillenmesinde de önemli bir işleve sahiptir.
Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah
farkının azalması ve gelir dağılımında adaletin sağlanabilmesi emek ve
yabancı sermaye yatırımları ile ilişkilendirilmektedir. Ülkeler arasındaki
kaynakların dağılımındaki sınırlılıklar, ya emeğin gelişmekte olan ülkelerden
gelişmiş ülkelere hareketini ya da yabancı sermayeli yatırımların gelişmiş
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yönelmesini zorunlu kılmaktadır (Güven,
2008:75). Bu nedenle; çok uluslu şirketler aracılığı ile yürütülen doğrudan
yabancı sermaye hareketleri; hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler
için önemi her geçen gün artan finansal bir mekanizma işlevi görmektedir.
Ülkelerin ticaret ve üretim yapılarını şekillendiren uluslararası sermaye
hareketleri iki ana aşamada gelişme göstermektedir. Bunlar (Ongun,
2001:323) ;

20

Çok uluslu şirketlerin yabancı bir ülkede gerçekleştirdiği doğrudan
yabancı sermayeli yatırımlar,
Ev sahibi ülkenin, dış dünyadan sağladığı resmi ve özel nitelikli
krediler olarak belirtilmektedir.
Uluslararası alanda borç alma ve verme işlemleri çokuluslu şirketler
aracılığı ile yürütülür. Çokuluslu şirketler, tabi şirketleri vasıtasıyla, daha
sonra geri geleceği düşüncesiyle sermaye tedarik ederken, uluslararası kredi
işlemlerinde
yatırımları

(borç
zaman

verme-ödünç
zaman

alma)

alternatifi

doğrudan
durumuna

yabancı

sermayeli

getirebilmektedir

(S.Oksay,1998). Bu durum çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisinde
oynadıkları rolün önemini arttırmaktadır.
1.4. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ NEDENLERİ
Gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı üzerinde iki önemli etken
bulunmaktadır. Bunlar, iç tasarruf açığı ve döviz gelirlerinin yetersizliğinden
kaynaklanan döviz kısıtıdır (Ongun, 2001:323). Gelişmiş ülkeler daha çok
işsizlik sorununa çare olarak, gelişmekte olan ülkeler ise gelişmelerini
engelleyen

bu

kısıtlamalar

karşısında,

doğrudan

yabancı

sermayeli

yatırımları özellikle talep etmektedirler (Şen, 2003:521).
Ekonomik büyümenin ön şartlarından biri yatırım yapmaktır. Ülkeler
yatırımlarını genişletmek için öncelikle iç kaynaklarına yönelmektedirler.
Ancak iç kaynakların yetersizliği karşısında, dış tasarrufların önemi
artmaktadır. Dış tasarruflar da ise; borçlanma ve yabancı sermayeden
faydalanma ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Borçlanarak tasarruf sağlamanın
bedeli ise yabancı sermayeye kıyasla çok daha fazla olmaktadır (Sadıklar,
2001:9). Kalkınma yolunda olan ülkeler, ekonomik entegrasyona uyum
sağlayabilmek

için

tasarruf

açığını

ortadan

kaldırmak

zorundadırlar
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(Karluk, 2001:102). Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma
süreçlerindeki yetersiz sermaye birikiminin alternatifi olan dış finansmanlar,
aynı zamanda ülkelerin iç ve dış yatırım politikalarını şekillendiren önemli bir
işleve sahip olmaktadır (DPT, 2000b:2). Ülkelerin kalkınma süreçlerinde
zaman zaman görülen daralmalar, kaynak temini ve sermayenin ülkeler
arasındaki dağılımında hedeflenen amaç ve beklentilerin küresel bir boyut
kazanmasını

sağlamaktadır.

Bu

kapsamda;

1970’li

yıllarda

dünya

konjonktüründe görülen bunalım, ülkelerin sermaye ve kar oranlarını
arttırmak için yaptıkları üretim ve pazarlama süreçlerinin dünya ölçeğine
dağılması ile birlikte, yeni bir şekil almıştır. Bu gelişme sonunda parasal ve
üretken sermaye küresel alanda kar arayışına yönelmiştir. Ticaret ve
sermaye alanındaki hızlı gelişmelerle beraber doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının

ülkeler

arasındaki

akışkanlığı

da

hız

kazanmıştır

(G.Demir, 2001:73).
Doğrudan yabancı sermayeli yatırımlar, üç temel belirleyici özelliğe
sahiptir. Bunlar; pazar arayan yatırımlar, kaynak arayan yatırımlar ve etkinlik
arayan

yatırımlar olarak

sınıflandırılmaktadır.

Pazar arayışında

olan

yatırımlar, ülkenin iç pazarına yönelik hizmet verme amacını, kaynak arayan
yatırımlar, ucuz hammadde arayan yatırımları ve etkinlik arayan yatırımlar ise
düşük maliyetli işgücü ya da verimliliği sağlamayı amaçlayan yatırımlardır
(Candemir, 2007).
Bu temel unsurlar kapsamında; yabancı sermaye yatırımlarının çeşitli
nedenlerle dış ülkelere yönelmesinin sebepleri şöyle sıralanmaktadır
(Ongun, 2001:324-325) :
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Hammaddelerin

çıkartılması

ve

hammadde

kaynaklarının

denetimini sağlamak,
İthalatçı ülkenin koyduğu dış ticaret engellerinden ve kambiyo
kısıtlamalarından kurtulmak,

Ucuz niteliksiz ya da ucuz

nitelikli

işgücü

imkanlarından

yararlanmak,
Ürün kalitesini korumak, sağlık gibi alanlara ilişkin ulusal
standartlardan

ya

da

bankacılık

gibi

alanlara

ilişkin

düzenlemelerden ve yüksek oranlı vergilerden kaçınabilmek,
Üretim sürecine ait işlemlerin bütünleştirilmesini sağlamak, (ilk
işleme aşamasından nihai ürünün hazırlanmasına kadar tüm
üretim işlemlerinin dikey bütünleşmesinin sağlanması ya da belli bir
ürünün aynı aşamadaki üretim faaliyetlerinin tek elde toplanması)
Çok uluslu şirketlerin mal farklılaştırması, üstün pazarlama
teknikleri ve fiyat politikaları yanında, sahip oldukları teknolojik
üstünlükle geniş pazarları ele geçirebilme olanaklarına sahip
olmalarındaki avantajları kullanmak,
Ev sahibi ülkeden üçüncü ülke pazarlarına gümrüksüz ihracat
yapabilmek,
Kendi ihracat yaptığı bir ülkede, rakip şirketlerin yatırım yapma
olasılıkları,
Ulusal parası devalüasyon gibi sebeplerle değer kaybına uğramış
ülkelerde ortaya çıkan ucuz üretim fırsatlarından yararlanmak,
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Eski pazar konumundaki ülkelerin kendi aralarında gümrük birliği
kurmaları sonucu, ihracatın yerini doğrudan yabancı sermayeli
yatırıma bırakması, nedenleriyle dış pazara açılan firmaların
yatırım yapması için bir çok neden bulunmaktadır.
1.5. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ETKİLERİ
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ev sahibi ülke üzerindeki
etkileri

“etkinlik”,

“dağılım”

ve

“egemenlik”

başlıkları

altında

değerlendirilmektedir. Yabancı sermaye yatırımları geldiği ülkede gayri maddi
varlıkları

ve

döviz

girişleri

ile

sermaye

birikimini

arttırıcı

bir

etki

sağlamaktadırlar. Yabancı yatırımların sermaye birikimi üzerindeki bu etkisi
“kaynak dağılımı etkinliği”dir. Yabancı yatırımların üretimi arttırıcı etkisi ve
üretim faktörlerinin, üretimden aldıkları paydaki değişim ise, dağılım etkisi
olarak belirtilmektedir (Kula, 2003:143). Yabancı sermayeli yatırımların
önemli bir özelliği de; yatırımcının yurt dışındaki tesisin mülkiyetine kısmen
veya tamamen sahip olmasının yanında, söz konusu varlığın yönetim ve
denetimini

de

elinde

bulundurmasıdır

(Seyidoğlu,

2009:600).

Ülke

kaynaklarının kullanımının doğrudan yabancıların elinde olması, ev sahibi
ülkenin kaynakları üzerindeki kontrol yetkisini sınırlandıracak ve bağımlılığı
arttıracaktır. Bu durum ise yabancı yatırımların egemenlik üzerindeki etkisidir
(Kula, 2003:143-144). Birleşmiş Milletler Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatının
Dünya Yatırım Raporunda ise yabancı yatırımların etkileri beş ana grupta
değerlendirilmektedir. Bunlar ( Arıman, 2001:128) :
Mali kaynakların ve yatırımların arttırılması,
Teknolojik imkanların geliştirilmesi,
İhraç imkanlarının arttırılması,
İstihdam yaratma ve işgücü becerilerinin geliştirilmesi,
Çevre koruma olarak sıralanmaktadır.
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Doğrudan yabancı sermayeli yatırımların etkilerden birisi de, ev sahibi
ülkenin milli gelirine sağladığı net katkıdır. Yatırımlar ve milli gelir arasındaki
yakın ilişki, o ülkenin ödemeler dengesindeki oluşumlar üzerinde de bir takım
etkiler yaratmaktadır. Ancak burada üzerinde durulması gereken husus;
yabancı sermayenin kullanmış olduğu girdilerin üretim şeklidir. Söz konusu
girdiler firma tarafından üretilebileceği gibi, dışarıdan ithal olarak da
getirtilebilmektedir. Söz konusu girdilerin bir kısmı dışarıdan getiriliyorsa, ithal
edilen

girdilerin

ülkenin

GSMH’sından

düşülmesi

gerekmektedir

(Karluk, 2001:101).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yabancı bir ülkeye girerken;
sıfırdan yapılan yatırımlar, mevcut operasyonların genişletilmesi, şirket
evlilikleri, özelleştirmeler, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, lisans ve diğer
yatırımlar yolu ile faaliyetlerini gerçekleştirirler (İSO, 2002:17). Ancak
uygulamada daha çok, sıfırdan başlayarak tamamen yeni bir fabrika veya
sermaye kurmak veya yabancı ülkede halen mevcut bir tesisi devralmak
yoluyla yatırımlarını gerçekleştirmektedirler. Yatırım yapılacak ülkede yeni
üretim tesisi kurularak yapılan faaliyet, o ülkenin sermaye stokunda arttırıcı
etki yaparken, ev sahibi ülkedeki mevcut bir şirketle birleşme veya onun satın
alınması

sermaye

stokunda

değişiklik

yaratmamaktadır.

(Seyidoğlu,

2009:601). Bu nedenle şirket birleşmeleri, özelleştirmeler, ortaklıklar, lisans
ve bu şekilde gerçekleşen yatırımlar doğrudan yatırım anlamında genellikle
sermaye hareketlerine dahil edilmemektedir. (İSO, 2002:19).
Kindleberger’e (1971:177) göre “gelişmiş ülkelerden az gelişmiş
ülkelere yapılan dolaysız sermaye yatırımlarının etkileri “toplamı sıfır
olmayan bir oyun” (non-zero-sum game)” dur. Doğrudan yabancı sermaye
yatırımları, kısa dönemde gelişebilecek birtakım problemlere rağmen, uzun
dönemde hem yatırımcı hem de ev sahibi ülke üzerinde kazandırıcı yönde
etki oluşturabilecektir (Kula, 2003:143). Bu nedenle ülkeye gelecek yabancı
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sermayenin aynı zamanda ekonomik büyümeye de katkısının olabilmesi için,
yatırımların uzun vadeli, üretim kapasitesini arttırıcı şeklinde gelmesi önem
taşımaktadır (Uygur, 2001:24).
1.6. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ FAYDA VE
ZARARLARI
1.6.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımların Ev Sahibi Ülke
Üzerindeki Faydaları
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, hem kıt sermayeden daha fazla
pay almak, hem de ülke ekonomisine ve kalkınmasına sağladığı olumlu
etkilerinden faydalanmak amacıyla, doğrudan yabancı sermayeli yatırımları
çekmek için güçlü bir yarış sürecine girmişlerdir (S.Oksay, 1998). Özellikle
gelişmekte olan ülkeler açısından, ekonomik dengelerin sağlanmasında
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından beklenen önemli yararlardan
birisi, dış açıkların kapatılması yönündeki etkisidir (Candemir, 2007). Bunun
yanında söz konusu yatırımların ev sahibi ülkenin GSMH’sında sağlayacağı
artış ve teknoloji transferi, “know-how”, dış pazarlara erişim, rekabet gibi ek
getiriler, ekonomi üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir (İSO, 2002:13).
Konu üzerinde yapılan araştırmalar bu yatırımların, yerli firmalar üzerinde
oluşturduğu rekabet gücünün de etkisiyle teknolojik gelişmelere uyum
sağlama sürecini hızlandırdığını, üretim maliyetlerini düşürerek verimliliği
arttırdığını ortaya koymaktadır (Kaymak, 2005;79). Bununla beraber;
sermaye ihraç eden ülkelerin politik ve ekonomik desteğini sağlamak, çevreyi
korumak, insan kaynaklarını geliştirmek şeklindeki yararları da yabancı
sermayeli yatırımların ev sahibi ülke için önemini arttırmaktadır (S.Oksay,
1998). Sonuç olarak, yabancı sermayeli yatırımlar ev sahibi ülkeye ;
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Üretim kapasitesini arttırma,
Üretim artışı ve istihdam yaratma,
Yeni teknoloji ve yönetim bilgisi getirme,
Döviz girişi sağlama,
İhracatı artırma,
İç tekelleri kırma, rekabet ve dinamizm yaratma,
Ölçek ekonomisi yaratma,
Devlet hazinesine vergi geliri sağlama,
imkanları getirerek fayda sağlamaktadırlar (Seyidoğlu, 2009:619).
1.6.2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımların Ev Sahibi Ülke
Üzerindeki Zararları
Doğrudan yabancı sermayeli yatırımların, yatırım alan ülke üzerinde
yaratacağı olumlu etkiler, beraberinde bir takım sosyo-ekonomik sakıncaları
da

getirmektedir.

Doğrudan

yabancı

sermayeli

yatırımların

ülkeye

getirebileceği zararlar ise;
Ekonomi üzerinde yabancı denetimin artması,
Döviz giderlerini artırıcı etkisi,
Dış ticaret kısıtlamalarının aşılması,
Yerli şirketler karşısında haksız rekabet üstünlüğü ve yerel
ekonomide tekel kurma,
Yerli yatırımlar üzerindeki azaltıcı etkisi,
Kur dalgalanmalarına neden olma ve mali kriz ortamı oluşturma,
İhracatı kısıtlama,
Teknolojik bağımlılık,
Ekonomik bütünlüğün bozulması ve işsizlik artışı,
Şirket satınalmaları biçiminde gelen yabancı sermaye,
Transfer fiyatlandırması,
şeklinde belirtilmektedir (Seyidoğlu, 2009:619-620-621).
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Yabancı sermayenin ülkeye getireceği yarar ve sakıncalarının
ekonomik yönüne ilişkin; ödemeler dengesi üzerindeki etkilerine olumlu ve
olumsuz açılardan bakıldığında, yabancı sermaye geldiği ülkede yeni bir
fabrika kurarak ve devamında yapacağı üretimle birlikte, ihracat ve ithal
ikamesi şeklinde ödemeler bilançosuna önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer
taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiren şirket, hammadde
ve girdileri, üretimini devam ettirebilmek için ithal etmek zorundadır. Bununla
beraber, yabancı şirket ev sahibi ülkede üretimini durdurduğu zaman,
getirmiş olduğu sermayeyi ülke sınırları dışına çıkaracağından ödemeler
dengesi üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir (Karluk, 2001:102). Bu
olumsuz etki bir başka görüşle de desteklenmektedir. Konu ile ilgili Bhagirath
Lal Das (2003); yatırımlara ilişkin getirilerin temettü, kar, lisans ücreti ve
yönetim masrafı gibi adlar altında döviz cinsinden yurtdışına çıkartıldığını,
eğer yapılan yatırım ülkeye döviz kazandırmamışsa, söz konusu döviz
çıkışının olumsuz etkileri olabileceğini, ayrıca yerli yatırımcının oluşabilecek
rekabet gücü karşısında yatırıma yönelik girişimlerde bulunamama riski ile de
karşı karşıya olduğunu belirtmektedir (Kaymak, 2005:81-82). Bu konudaki bir
diğer görüş ise A.O. Hirschman’a aittir. A.O. Hirschman (1969); “yabancı
doğrudan yatırımların, ülkenin ekonomik kalkınmasının ilk dönemlerinde
mevcut olmayan üretim faktörlerini ülkeye getirdiği için yararlı olduğunu, fakat
ülke geliştikçe yabancı doğrudan yatırımların ülkenin ekonomik büyümesine
engel olduğunu; çünkü, kalkınma ile birlikte gelişen mahalli faktörleri
kullanmadığı ve mahalli teşebbüslere engel teşkil ettiğini,” ifade etmiştir. Bu
çerçevede A.O.Hirschman’ın; doğrudan yabancı sermayeli yatırımların kısa
vadede

olumlu

etkiler

sağlarken,

uzun

vadede

bir

takım

engeller

oluşturduğunu, özellikle ekonomik büyümede beklentileri karşılamayacağı
üzerindeki teorisi, P. Streeten

tarafından çürütülmeye çalışılmıştır.

P.Streeten; “yabancı şirketlerin ülkeye teknoloji transfer ettiğini, yetişmiş
yönetici ve işgücü sağladığını, ülke pazarının yapısını değiştirerek rekabeti
arttırdığını, dolaylı ve dolaysız bir biçimde istihdam imkanları yarattığını, ülke

28

içi ücretleri yükselttiğini ve ticaret hadlerini düzelttiğini” (Karluk, 1983:23-24)
belirterek, yabancı yatırımların, ekonomideki büyüme etkisinin yanında,
teknoloji, işgücü, rekabet ve istihdam gibi belirleyici alanlarda da önemli
etkiler oluşturabileceği üzerine dikkati çekmektedir.
Yabancı sermayenin ülkeye getireceği yarar ve zararlarına ilişkin
olarak Seyidoğlu (2009) “Çok uluslu şirket ile ev sahibi ülkenin ekonomik
çıkarlarının bağdaştırılabildiği sürece, yabancı sermaye yatırımları ülke
yararınadır” ifadesi ile öncelikle yabancı sermaye ile yapılacak yatırımların
ülkelerin ekonomik çıkarları ile uyumlaştırılmasının önemine değinmiştir
(Seyidoğlu, 2009:622). Bu nedenle ülkedeki yönetici kadrolar; seçici, ulusal
çıkarlar konusunda temkinli ve dikkatli oldukları sürece yabancı sermayeden
olumlu yönde yararlanabilme imkanı bulunmaktadır (Erol, 2000:83).
1.7. ÜLKELERİN YABANCI YATIRIM POLİTİKALARINA GENEL BAKIŞ
II’nci Dünya Savaşından 1990’lı yıllara kadar, gelişmekte olan
ülkelerin yabancı yatırımlara ilişkin bakış açıları değerlendirildiğinde; bu
yatırımlara karşı oluşan şüphenin varlığı dikkati çekmektedir. Gelişmiş
ülkelerin bir çoğu propaganda ve teşvikler yolu ile yabancı sermayeli
yatırımları çekebilmek için çaba gösterirken, gelişmekte olan ülkelerde, bu tür
yatırımlara

şüphe

ile

bakılmıştır.

Söz

konusu

yatırımlara;

ülkenin

egemenliğini tehlikeye sokacağı, orta ve uzun vadede gelirden çok döviz
çıkışına yol açacağı, sömürgeciliğin bir aracı olduğu, yeterli önlem
alınmadığında yerli firmaların yerini alacağı, anlayışı ile yaklaşılmıştır
(DPT,2000b:3). Bu gelişmeler sonucu bazı ülkeler yabancı sermayeli
yatırımlara karşı liberal bir tutum sergilerken, bazıları ise doğrudan yabancı
sermaye yatırımları üzerine birçok sınırlama getirmiştir. Ancak 1980
sonrasında gelişmiş ve az gelişmiş durumda bulunan birçok ülke, yabancı
sermayeli yatırımlar konusunda daha liberal bir uygulama anlayışı içine
girmiştir (Seyidoğlu, 2009: 619).
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Yatırımlara

ilişkin

politikaların

değişmesinde;

Dünya

Ticaret

Örgütü’nün faaliyetleri kapsamında, hükümetler ile Dünya Ticaret Örgütü ve
ülkeler arasında yapılan yaptırım gücü yüksek yatırım anlaşmaları etkili
olmuştur. Bu değişim günümüzde de devam etmektedir. Çok uluslu şirketler
aracılığı ile yürütülen yabancı yatırımlarda, yatırım yapılacak ülkeye yönelik
alınacak kararların önceliğinde, ülkelerin yabancı sermayeli yatırımlara
yönelik uyguladıkları politikalar gelmektedir (DİSK, 2001:8-17).
Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerinde
karşılaştıkları

önemli

sorunların

başında

yetersiz

sermaye

birikimi

gelmektedir (Çetinkaya, 2004:241). Gelişmiş ülkeler de ise; sermayenin bol
olması, ülkeler arasındaki kaynakların dağılım ve kullanımında mevcut
dengesizliği ön plana çıkartmaktadır. Ülkelerin dışa kapalı olarak izledikleri
ekonomi politikalarında, sermayenin tek kaynağı ulusal tasarruflardır. Dışa
açık bir ekonomi de ise ulusal yatırımlar, yabancı sermayeli yatırımlar ile
desteklenmektedir (Kula, 2003:142). Yatırımların yapılacağı ülkelere yönelik
esas alınan kriterler; pazar büyüklükleri, doğal kaynaklara yakın olması, orta
-nitelikteki ucuz işgücünün yoğun olarak bulunması, şeklinde sıralanmaktadır
(DİSK, 2001:17).
Doğrudan yabancı sermayeli yatırımların bir ülkeyi tercih etmesindeki
önemli nedenler arasında, yatırım yapacakları ülkeyi pazar olarak görmeleri
ve GSMH’da kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması etmenleri
gelmektedir

(Bay,

Oskay,

Çiçek,

2007:254).

Yatırımlarının

ülkeye

çekilmesine yönelik uygulanan politikalar arasında, uluslararası alanda
faaliyet gösteren firmaların yurt dışı faaliyetlerinden doğan kazançların
vergilendirilmesine yönelik çalışmalar gelmektedir. Ödenecek kurumlar
vergisi, net gelir ve nakit akımları açısından önem taşımaktadır. Kurumlar
vergisi şirket karlarını azaltacağından, alınacak yatırım kararları, döviz
akımları

ve

işletme

sermayesinin

yönetim

ve

denetimi

açılarından
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değerlendirilmektedir. Bu sebeple birçok ülke, yabancı sermayeyi özendirme
politikaları kapsamında düşük vergi politikaları uygulamaktadır (Seyidoğlu,
2009:630). Ülkelerin yabancı sermayeli yatırımları çekmek için uyguladıkları
politikalardan biri de özelleştirmelerdir. Özelleştirme uygulamaları ile
amaçlanan hedefler arasında mülkiyetin el değiştirmesi yoluyla ekonomide
rekabetin sağlanması gelmektedir. Bir çok ülkede uygulanan rekabet
politikasının amacı, piyasadaki yerli firmaların yapay giriş engelleri
oluşturmasını önlemektedir. Bu durum, yabancı yatırımların ülkeye akışı
açısından önemli bir süreçtir. Bununla beraber ulusötesi şirketler, ev sahibi
ülkenin düşük maliyet ve kitlesel üretim avantajlarını kullanarak piyasaları
tekelleştirebilmektedir. Çok uluslu şirketlerin, gelişmekte olan ülke pazarlarını
tekelci

bir

yapıya

dönüştürmemesinin

önemi

açısından

da

rekabet

politikasının uygulanması zorunludur. Bir diğer faktör de idari prosedürler ve
bürokratik işlemlerdir. Bu tür işlemlerin fazla vakit alması ve bürokratik
uygulamalar,

yabancı

yatırımlar

için

engel

teşkil

edebilen

yapısal

oluşumlardır (Sabır, 2002).

Doğrudan

Yabancı

Sermaye

Yatırımları

üzerinde

yürütülen

politikalardan biri olan Ulusal Yatırım Politikalarında 1950 ve sonrasındaki
gelişime kısaca bakıldığında ;

*

Birinci Dalga Yatırım Cezbetme Politikaları uygulanırken; bir çok

ülke yabancı yatırımcıya karşı davranış ilkelerini yumuşatmış, doğal
kaynakların yerli yatırımcı ile yabancı yatırımcılar arasında eşit oranda
yararlanmasına olanak tanımıştır. Yatırımlar üzerinde yürütülen bu anlayış
1980’li yıllara kadar devam etmiştir.
* İkinci Dalga Yatırım Cezbetme Politikaları 1980’lerde liberalleşme
politikalarının uygulanması ile birlikte gelişme göstermiştir. Bu kapsamda;
yabancı

sermayenin

gittiği

ülkede

üretimden

pazarlamaya,

mülkiyet
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edinilmesine kadar ki bir çok aşamada etkin olan uygulamalar bir takım
uluslararası yasalarla ve ticaret anlaşmalarıyla garanti altına alınmıştır.
* Üçüncü dalga yatırım politikaları ise henüz başlangıç aşamasındadır.
Bu alanda; yabancı sermayeli yatırımcıların yatırım yaptığı ülkenin kalkınma
önceliklerinin

dikkate

alınarak

yatırım

sahası

ile

ilgili

ihtiyaçlarının

karşılanması hedeflenmektedir. Bu yaklaşım ile; yatırım yapılan ülkenin,
yabancı

yatırımdan

dolayı

gelişecek

yan

sektörleri

ve

taşeronları

desteklemesi halinde ülkenin kalkınmasına yardım edebileceği tahmin
edilmektedir. Uygulanmaya başlayan bu dalga politikasındaki etki alanının
daha geniş ölçekli olacağı beklenmektedir (DİSK , 2001:17-18).
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki kaynak dağılım
dengesinin şekillenmesinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önemi
her geçen gün artmaktadır. Bu etkilerin olumlu ve olumsuz açılarla
değerlendirilmesinde, ülkelerin iç politikaları da önemli bir işleve sahip
olmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’de doğrudan
yabancı sermayeli yatırımların gelişimi 1954’ten başlayarak günümüze kadar
uzanmaktadır. Ancak 1954 öncesindeki tarihsel süreçte de söz konusu
yatırımların

etkileri

zaman

zaman

devlet

politikalarına

yansımıştır.

BÖLÜM 2
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYELİ YATIRIMLARDA İDARİ
ETKENLERİN ROLÜ
2.1. 1923 İZMİR İKTİSAT KONGRESİ KARARLARI VE CUMHURİYET
DÖNEMİ YILLARINDA YABANCI SERMAYELİ YATIRIMLARA BAKIŞ
AÇISI
Gazi Mustafa Kemal Paşa, 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan I ’inci
İktisat Kongresinin açılış konuşmasında yabancı sermaye konusu hakkında
özetle şöyle demektedir : “İktisat sahasında düşünürken ve konuşurken
zannolunmasın ki biz yabancı sermayesine hasım bulunuyoruz. Hayır, bizim
memleketimiz geniştir. Çok emek ve sermayeye ihtiyacımız vardır.
Binaenaleyh kanunlarımıza uymak, saygı göstermek şartıyla yabancı
sermayelerine lâzım gelen teminatı vermeye her zaman hazırız ve şayanı
arzudur ki, yabancı sermayesi bizim emeğimize ve serveti sabitimize katılsın.
Bizim için ve onlar için faydalı neticeler versin; fakat eskisi gibi değil!”
(Karluk, 1983: 45).
Bu kongrede alınan kararların temelinde; siyasal bağımsızlığa aykırı
bir faaliyet içinde bulunulmaması ve yerli girişimci karşısında ayrıcalık sahibi
olunmaması koşuluyla yabancı sermayeli yatırımlara olumlu bakılabileceği
görüşü yatmaktadır (Ongun, 2001:327).
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, ülkeye kısıtlı ölçülerde de olsa
yabancı sermaye girişleri olmuştur. Bu dönemde, Osmanlı Devletinden kalan
imtiyazlı şirketlerin bir kısmı, varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Ayrıca
ticaret, ormancılık, madencilik, imalat ve taşımacılık alanlarında yabancı
sermayeli şirketlere bir takım ayrıcalıklar da verilmiştir. (Şen, 2003:528).
Yapılan yatırımlar genellikle Türk vatandaşları ile kurulan ortaklıklar şeklinde
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gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ortaklıkların toplam sermaye (73 milyon)
içindeki payı, ortalama olarak % 43 (31.5 milyon TL) olarak belirtilmektedir
(Kepenek ve Yentürk, 2011:42-43). Kurulan ortaklıklar gıda, çimento,
dokuma şeklindeki sektörlerde gelişme göstermiştir (Çetinkaya, 2004: 245246).
Ancak cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, yabancı sermayeli
şirketlerin ülkeye çekilmesine yönelik çalışmalara rağmen, yabancı şirketlere
ait girişimlerin satın alınması ile yapılan millileştirmeler, ülkeye istenilen
ölçüde yabancı sermayenin gelmemesine yol açmıştır. Bu nedenle
Türkiye’de 1933-1939 dönemleri arasında yabancı sermayeli yatırımlara
yönelik kapalı bir politika izlenmiştir (Karluk, 1983:46-47). 1930’lu yıllar
süresince yabancı sermaye yatırımlarının azalma seyrine girmesinde dışsal
gelişmeler de önemli bir rol oynamıştır. 1929 Dünya Bunalımı ve 1939-1945
yılları arasındaki II’nci Dünya Savaşı, yabancı sermayenin cezbedilmesi
yönüyle iyi bir konjonktür oluşturmamaktadır (Şen, 2003:529).
II’nci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin IMF ve Dünya Bankasına
üye olması ve sonrasında Marshall Planı kapsamına dahil edilmesi, dış
ekonomik ilişkileri canlandırmıştır. 1948 İktisat Kongresinde döviz sıkıntısının
yabancı sermaye yoluyla giderilmesi önerisi ve yabancı sermayenin teşvik
edilmesine ilişkin hususlar, hükümetlerin seçim beyannamelerine dahil
olmuştur (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009:24).

2.2. 1950 - 1980 DÖNEMLERİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

2.2.1.

1950-1960

Yılları

Arasında

Doğrudan

Yabancı

Sermaye

Yatırımlarının Teşvik Edilmesi İçin Alınan Kararlar ve Etkileri
Türkiye’de doğrudan yabancı sermayeli yatırımlara ilişkin uygulamalar,
1950’li yıllarla birlikte gelişme göstermiştir. Menderes Hükümeti döneminde
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uygulanan iktisat politikasının ana temalarından birisi, dış kaynak kullanımına
yönelik alınan kararlardır (Şen, 2003:529). Yabancı sermaye yatırımlarına
yönelik parti tüzük ve programında ; ”İstihsalin ve milli gelirin süratle
artmasını sağlayacak işlere münhasır kalmak üzere, dahili istikrazları ve
iktisadi istiklalimize uzaktan yakından dokunmayacak şartlarla uzun vadeli
dış istikrazlar yapılmasını çok faydalı ve lüzumlu görmekteyiz” (Erdem,
Şanlıoğlu, İlgün, 2009:38). şeklinde yer alan ifade ile; yabancı sermayeli
yatırımların bağımsızlık ve iktisadi yapımıza zarar vermemesi şartıyla uzun
vadede faydalı olacağı belirtilmiştir. Bu dönemde yabancı sermayenin
geliştirilmesine yönelik yapılan düzenlemeler şunlardır. ;
* Doğrudan yabancı sermeyeli yatırımların özendirilmesine yönelik ilk
yasa 1951 yılında çıkartılmıştır. Ancak tarım ve ticaret alanlarındaki
faaliyetlerin yabancı sermaye yatırımlarına kapalı tutulması ve yabancı
ortağın yurt dışına kar transferlerinin sınırlandırılması yasanın önemini
azaltmıştır (Ongun, 2001:328).
* 18.01.1954 tarihinde 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
çıkartılmıştır. Bu Kanun ile Türk teşebbüslerine tanınan hak ve muaflıklardan,
aynı alanda çalışan yabancı sermayeli kuruluşlarında yararlanması imkanı
getirilmiş, dışarıdan ve içeriden

özel sektör eliyle

büyüme modeli

benimsenmiştir (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009:24). Böylece

doğrudan

yabancı sermayenin, yerli özel sermayeye açık tüm sektörlere girebilmesine
imkan sağlanmıştır. Yabancı sermayeye dönük bir başka bakış açısı da;
ülkeye gelen yabancı sermayenin sadece maddi olarak değil, lisans, makine
ve parçaları, patent ve marka hakkı gibi nesnel olmayan haklarla da
gelebilmesi ilkesinin kabul edilmiş olmasıdır. Bu yasa ile, tarım ve ticaret
alanları yabancı sermayeye açılmış,

yabancı ortağın sağladığı karı

serbestçe dışarı transfer etmesine yönelik getirilen kısıtlamalar kaldırılmıştır
(Şen, 2003:530). Türkiye, 1954 yılında yürürlüğe konulan Yabancı Sermayeyi
Teşvik Kanunu ile doğrudan yabancı sermayeli yatırımları, destekleyici ve
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düzenleyici kanunlar açısından liberal bir ülke olarak nitelendirilmektedir. Söz
konusu Kanun ile ilgili ABD Ticaret Bakanlığının; “Uluslararası sermaye
tarafından yapılan yatırımlar için öngörülen bürokratik işlemler genel olarak,
oldukça şeffaftır ve kanunlarla düzenlenmiştir. Türkiye’nin doğrudan yatırım
rejimi OECD ülkeleri arasında en liberal olanıdır.” şeklindeki ifadesi bu
konudaki çalışmaların olumlu olarak değerlendirildiğinin göstergesidir. Ancak
kağıt üzerindeki bu durum uygulamaya yansıtılmamıştır (İSO, 2002:79). Bu
nedenle

yatırımlara

yönelik

uygulamalar

sınırlı

seviyelerde

gelişme

göstermiştir.
* Yabancı sermaye girişlerini teşvik eden yasal düzenlemelerden biri
de, 18 Mart 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Yasasıdır. Söz konusu yasada,
ülkedeki petrolün bulunması ve çıkarılması sırasında, yabancı sermayeli
yatırımlardan ve teknolojik gelişmelerden yararlanma amacı ön plana
çıkmaktadır (Şen, 2003:530). Yasa ile Türkiye’deki yabancı sermayeli
şirketlerin petrol arama, sondaj, üretim, tasfiye ve dağıtım işleri düzenlenmiş,
öncesinde devlete verilmiş olan petrol arama tekeli kaldırılmış ve rafineri
kurma hakkı verilmiştir (Ongun, 2001:328). Bunun yanında 6088 sayılı
Turizmi Teşvik Kanunu çıkartılmış ve yabancıların köylerde taşınmaz mal
almasına imkan sağlanmıştır (Erdem, Şanlıoğlu ,İlgün, 2009:39).
Söz konusu dönemler arasında yabancı sermayeyi teşvik etmek
amacıyla uygulanan yasalar, yabancı sermaye girişlerinde istenilen sonucu
vermemiştir. Dış borçlanmada Truman Doktrini, Marshall Planı, AID ve PL
480 şeklindeki uygulamaların ön planda olması, dönemin dış politika
anlayışının yardım ve bağışlarla geliştiğini göstermesi açısından önemlidir
(Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009:25). Öte yandan yardım ve bağışlara yönelik
politikalar, dönemler itibariyle değerlendirildiğinde;1950‘li yıllara kadar verilen
borçlar, 1950-1960 yılları arasında bağışlarla şekil kazanmıştır. Dış sermaye
kaynaklarında gelişen bu farklılığın nedeninde, hükümetlerin ABD’ye karşı
olan tutumları etkili olmuştur (Kepenek ve Yentürk, 2011:102). Tablo 2.1.’de
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Türkiye’nin

1946-1962

yılları

arasındaki

dış

sermaye

kaynaklarını

göstermektedir.
Tablo 2.1.

1946-1962 Dönemleri Arasındaki Dış Sermaye Kaynakları
ABD Ekonomik Yardımları

Yıl

Borç

Bağış

Toplam

Gerçekleşen

Yabancı

Yardım

Diğer Özel

Gerçekleşme

Kuruluşları

Sermaye

Yüzdesi

1946-48

45,4

---

45,4

5,0

---

70,8

1949

33,8

---

33,8

---

---

---

1950

40,0

31,9

71,9

80,4

---

---

1951

---

49,8

49,8

---

3 400

70,8

1952

11,2

58,4

69,6

35,2

2 993

11,1

1953

---

58,6

58,6

20,0

1 148

6,3

1954

---

78,7

78,7

3,8

2 598

2,4

1955

25,5

83,8

109,3

---

8 002

16,3

1956

25,0

104,3

129,3

---

21 605

32,3

1957

25,1

62,3

87,4

13,5

10 531

24,6

1958

23,2

90,4

113,6

125,5

15 068

26,1

1959

97,2

107,0

204,2

---

19 825

28,5

1960

26,5

99,0

125,5

37,0

18 711

38,2

1961

131,0

89,8

220,0

161,7

43 056

48,9

1962

102,5

81,6

184,2

15,0

87 246

65,3

Toplam

586,4

995,6

1 582,0

497,1

234 233

32,8

Kaynak: Kepenek Yakup ve Yentürk Nurhan (2011),”Türkiye Ekonomisi’’ 24.Basım, Ankara,
s.103

1950-1960’lı yıllar arasında, Türkiye’ye giriş yapılan doğrudan yabancı
sermaye yatırımı toplamı 101 milyon dolar olarak belirlenmiştir (Ongun,
2001:329).

Bu

süreçte

ülkeye

gelen

doğrudan

yabancı

sermaye

yatırımlarının sektörel dağılımında, birincil ürünler ve doğal kaynağın mevcut
olduğu alanlar öncelik kazanmıştır (Çetinkaya, 2004:246). Söz konusu
dönemde ülkeye gelen yabancı sermayenin yaklaşık %95‘i sanayi tabanına
yönelmiştir. Yabancı sermayenin sanayi sektörüne yönelmesinin temel
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nedeni, üretimden sağlamış olduğu karlılık faktörüdür (Kepenek ve Yentürk ,
2011:105).
Türkiye’de dış sermayeli yatırımlara yönelik çalışmalarla beklenilen
sermaye girişi elde edilmemiş olsa da ülkeye giren sınırlı sayıdaki yabancı
sermaye, yerli sermaye ile ortaklıklar kurmuştur. Bu durum ise zamanla özel
girişimciliğin gelişmesi sürecinde ülkeye önemli katkılar sağlamıştır. Ülkeye
gelen yabancı sermaye, yerli sermayeye bazen çok küçük bir sermaye ile,
bazen de lisans anlaşmasıyla üretim lisansı ya da ürünün adını alarak
katılmıştır. AEG, General Elektrik, Singer, Philips, Unilever, Pfizer, Hoechst
Pirelli, Birleşik Alman İlaç ile BP, Shell, Mobil gibi kuruluşlar Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Petrol Yasasından yararlanarak ülkemize giren
kuruluşlardır. Bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası piyasalara entegrasyon
sürecinde, yabancı sermayenin uzun vadede önemli işlevleri yerine
getirdiğini göstermesi bakımından önemlidir (Ongun, 2001:329).

2.2.2.

Kalkınma Planlarının Uygulanması ve Alınan Kararların Etkileri
Cumhuriyetin kuruluş yıllarından kalkınma planlarının uygulandığı

yıllara kadar geçen sürede, hükümetlerin siyasal eğilimleri, doğrudan yabancı
sermayeli yatırım politikalarını da etkilemiştir. Bu dönemde yabancı sermaye
yatırımlarına yönelik uygulamalar belirli dönemlerde sapmalar göstermiştir.
Türkiye’de kalkınma planlarının uygulandığı yıllarda, yatırımlara yönelik bir
takım teşvik tedbirleri alınmış, ancak doğrudan yabancı sermayeli yatırımlar
için uygun bir ortam oluşturulamamıştır (Karpat, 1987:25-26).
1960’lı yılların başlarında, Türkiye’nin iktisadi yapısı beş yıllık kalkınma
planları çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır (Şen, 2003:530). Birinci Beş
Yıllık Kalkınma Planlarının (1963-1967) uygulanması ile “ithal ikameci
sanayileşme

stratejisi”de

(Ongun,2001:329).

resmi

iktisat

politikası

niteliği

kazanmıştır
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1963 - 1967 yıllarını kapsayan I’inci Kalkınma Planında doğrudan
yabancı sermaye; ekonomide dışsal ilişkilerin geliştirilmesine yardım eden ve
kalkınma çabalarına katkıda bulunan bir unsur olarak değerlendirilmiştir
(Şen, 2003:530). Bu kapsamda; yabancı sermaye yatırımlarına
hükümler

getirilmemiş,

konu

ödemeler dengesine

sağlayacağı

özel
katkı

açısından değerlendirilmiştir (Karpat, 1987:25-26). I’inci Kalkınma Planının
uygulandığı

yıllardaki

dış

kaynak

ihtiyacı;

yüksek

büyüme

hızının

tutturulması, borç ödemeleri gibi sebeplerle artış göstermiştir. Dönemin temel
politika hedefleri arasında; kalkınma planlarının uygulanması ve ekonominin
dış

kaynaklara

olan

bağımlılığının

azaltılmasına

yönelik

çalışmalar

gelmektedir (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009:86). Ancak 1966 programı ile;
yabancı sermaye yatırımlarına yönelik getirilen bürokratik engeller, yabancı
sermayeyi ürkütmüş, sonrasında getirilen zorunlu ihracat şartı ve kar
transferlerinin sınırlandırılması ilkesi, yabancı sermayeyi teşvik politikası ile
paralel doğrultuda gelişme göstermemiştir (Karluk, 1983:52).
1968-1972 yılları arasında uygulanan II’nci Kalkınma Planında,
yabancı

sermaye

yatırımlarına

yönelik

yapılacak

girişimlerde

yerli

müteşebbislerin yeterli teknik bilgi, tecrübe ve sermayeye sahip olmadıkları
alanların öncelikli olarak değerlendirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur
(Şen, 2003:530-531). 1965-1971 dönemi hükümetinin (Demirel Hükümeti)
programında yüksek bir kalkınma hızının gerçekleştirilmesi için büyük bir
yatırım hacmine ihtiyaç duyulduğu, yatırımlar için doğrudan yabancı
sermayenin önemli bir kaynak olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle doğrudan
yabancı sermayeyi

ülkeye

çekmek için Yabancı Sermayeyi Teşvik

Kanununun dış ticaret dengesi de dikkate alınarak uygulanması ve
mevzuatla ilgili düzenlemelerin yapılarak yabancı sermaye piyasalarına
girilmesi, hükümet programda yer verilen konular arasındadır (Erdem
Şanlıoğlu, İlgün, 2009:109). II’nci plan, daha çok teknoloji transferi konusuna
ağırlık vermiştir. Yabancı sermayeye “Ödemeler Dengesi ve Dış Ekonomik
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İlişkiler Politikası” kapsamında yer verilirken, konu ödemeler dengesi
açısından değerlendirilmemiştir (Karluk, 1983:54).
Türkiye’de üçüncü kalkınma planları, dış ödemeler konusunda önemli
bir sıkıntının olmadığı dönemde hazırlanmış, bu nedenle yabancı sermayenin
çekilebilmesi

ülkeye

için

yeni

teşvik

uygulamaları

getirilmemiştir

(Karluk,1983:57). 1973-1977 yıllarında uygulanan üçüncü kalkınma planında
ise, yapılan yatırımların iç piyasada herhangi bir monopol oluşturmaması,
uluslararası

standartlarda

rekabetin

sağlanması

ve

ürünlerini

ihraç

edebilmesi kapsamındaki alanlara vurgulama yapılmıştır (Şen, 2003:531).
1971-1980 yılları arasındaki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının en
önemli etkisi yeni teknoloji, lisans ve patent transferlerini kolaylaştırması
olmuştur (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009:135). Ancak 1971-1980 hükümetleri
döneminde ülkeye giren yabancı sermaye girişi sınırlı şekilde gerçekleşmiştir.
Özellikle

1977

yılındaki

ödemeler

krizi,

söz

konusu

yatırımların

azalmasındaki önemli etkenlerden biridir. Bu dönemdeki yabancı sermaye
yatırımlarının düşük seviyede olmasının nedeni olarak, bürokrasinin tepkisi
gösterilmiştir. Dönemin hükümetleri yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında
öncelikli olarak bazı ekonomik ve sosyal reformlar yapmışlardır. Bunlar
arasında; özel teşebbüsün kontrolü, yabancı sermayenin denetlenmesi ve
kısıtlanması, petrol temininde kamu kesimine öncelik verilmesi, madenlerin
devletleştirilmesi, dış ticaretin denetim altına alınması konuları gelmektedir.
Sonraki hükümetler tarafından geniş kapsamlı devletleştirme programlarının
yerine, özel sektörün teşvik edilmesi ilkesi benimsenmişse de,

yabancı

sermaye girişleri çok düşük seviyelerde kalmıştır. Türkiye’de bu dönemde
gerçekleşen

rakamlar

beklenen

hedeflerin

altında

kalmıştır

(Erdem,

Şanlıoğlu, İlgün, 2009:115-135-156).
Bu dönem içinde gerçekleştirilen yabancı sermaye girişleri 1950-1960
dönemlerine kıyasla artış göstermiştir. İlk (1963-1967) kalkınma planının
uygulandığı yıllarda 115 milyon dolar olan yabancı sermaye girişi,

II nci
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Planda (1968 - 1972) 183 milyon dolar

ve III’üncü Plan döneminde de

(1973-1977) 362 milyon dolara yükselmiştir. Yabancı sermayenin artış
göstermesinde ithal ikameci sanayileşme politikasının uygulanması etkili
olmuştur. Bu dönemde; kotalar, ithal yasakları ve yüksek gümrük tarifeleri
nedeniyle dış pazarlara girmekte zorlanan çok uluslu şirketler, yurtiçinde
montajcı bir üretim şeklini uygulamışlardır. İthalata yönelik kısıtlamalar
yabancı ve yerli girişimcilerin imalat sektörüne yönelmelerini sağlamıştır
(Ongun, 2001:329).
Türkiye’de 1980 öncesinde; kısıtlayıcı ve korumacı ticaret ve ödemeler
rejimi ile ithal ikamesi lehinde iç piyasaya dönük bir yapı sergileyen
gelişmeler, doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde de kısıtlayıcı bir
etki oluşturmuştur. Bu rejimin uygulandığı 1960 ve 1970’li yılların ekonomik
yapısının genel özellikleri incelendiğinde;
* Yatırım kredi teşviklerinin uygulanmasında yabancı yatırımcıların
yerli firmalara göre ayırımcı bir muameleye maruz kaldığı, karların yurt dışına
transferinde de kısıtlamaların oluştuğu,
* Yerli ortaklık oranını arttırmak ve ihracata yönelmek konusunda
bireysel firmalar üzerine önemli baskılar yapıldığı,
* Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyetlerini gerçekleştirmek için
gerekli olan izni elde etmekte büyük gecikmelere maruz kaldıkları
görülmüştür (Şen, 2003:532-533).
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2.2.3.

1950 - 1980 Yılları Arasında Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı

Sermayeli Yatırımların Değerlendirilmesi
Tablo.2.2. Türkiye’de 1954 - 1980 Yılları Arasındaki Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımları
Yıllar

Yıllık

Birikimli

Milyon $

Milyon TL

Milyon $

Milyon TL

1954 Öncesi

2.8

7.9

2.8

7.9

1954

2.2.

6.1

5.0

14.0

1955

1.2

3.3

6.2

17.3

1956

3.4

9.4

9.6

26.7

1957

1.3

3.6

10.9

30.3

1958

1.1

4.5

12.0

34.8

1959

3.4

20.5

15.4

55.3

1960

1.9

16.3

17.3

71.6

1961

1.2

10.9

18.5

82.5

1962

4.2

37.4

22.7

119.9

1963

4.5

40.0

27.2

159.9

1964

11.9

103.9

39.1

263.8

1965

11.6

88.8

50.7

352.6

1966

9.7

86.9

60.4

439.5

1967

9.0

80.3

69.4

519.8

1968

13.9

107.7

83.3

627.5

1969

13.2

109.6

96.5

737.1

1970

9.0

89.4

105.5

826.5

1971

11.7

150.7

117.2

977.2

1972

12.8

173.2

130.0

1.150.4

1973

67.3

918.7

197.3

2.069.1

1974

-7.7

-106.7

189.6

1.962.4

1975

15.1

215.0

204.7

2.177.4

1976

8.9

140.3

213.6

2.317.7

1977

9.2

162.6

222.8

2.480.3

1978

11.7

275.0

234.5

2.755.3

1979

-6.4

-237.8

228.1

2.518.5

1980

53.0

---

281.1

---

Kaynak : Erçakar ve Karagöl (2011) Seta Analiz, Sayı:33, s.12
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Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için
yapılan bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Ancak yapılan düzenlemelere
rağmen, 1954-1980 yılları arasında ülkeye giren doğrudan yabancı sermaye
miktarında

önemli

bir

artış

görülmemiştir.

Tablo

2.2’deki

veriler

incelendiğinde; özellikle 1974 ve 1979 yıllarında yeni yabancı sermaye
girişinin gerçekleşmediği, aksine sermayenin yurt dışına aktarıldığı dikkati
çekmektedir (Karluk, 1983:117). Bu gelişmenin nedeninde ise; 1977‘de
yaşanan döviz sıkıntısı ve kar transferlerinin yapılamamış olmasının etkisi
büyüktür (Erçakar ve Karagöl, 2011:11).
Türkiye bu dönemler arasında; alt yapı yetersizlikleri, ekonomik ve
siyasal istikrarsızlıklar, yüksek cari işlemler, kamu finansman açıklarının
ortaya çıkması, dışa kapalı

ithal ikameci anlayış sonucu yoğun kambiyo

kontrolleri, kotalar, yüksek tarifeler, aşırı bürokrasi ve kamuoyundaki yabancı
sermaye yatırımlarına karşı oluşan olumsuz tutumların etkileri sonucunda
doğrudan yabancı sermaye yatırımları için çekici bir ülke olmamıştır
(Seyidoğlu, 2009:631). Bu gelişmelerle beraber ülkeye doğrudan yabancı
sermaye

yatırımlarının

az

gelmesinin

nedenleri

üç

aşamada

değerlendirilmektedir. Bunlar (Kılıç, 1983-30) :
Türkiye’de

yabancı

karşılaşılan

sermaye

sıkıntılardan

yatırımlarının

birisi

‘’karar

uygulanmasında
mekanizmasındaki

dağınıklık’’tır. Türkiye’de yabancı sermayenin tek muhatabının
olmaması, kuruluş sayısının çok ve dağınık olması, kuruluşlar
arasında

koordinasyon

eksikliği

ve

hangi

kuruluşun

yetkili

olduğunun bilinmemesi,
Yabancı sermayenin “faaliyet alanları” ve “izin prensiplerinin”
açıklığa kavuşturulmamış olması,
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Uygulamada yerli ve yabancı yatırımcı arasında eşitliğe yer
verilmeyişi, şeklinde belirtilmektedir.
2.3. 1980 – 2002 DÖNEMLERİ ARASINDAKİ GELİŞMELER
2.3.1. Neoliberal Gelişmelere Genel Bakış
1980’li

yıllardan

1990’lı

yılların

ortalarına

geçen

süreçte

küreselleşmeyi yeni bir dönem, yeni bir çağ, yeni bir toplum olarak ifade eden
ideoloji neoliberalizm olarak tanımlanmaktadır (Dikkaya ve Özyakışır,
2008:xiii). 1929 Dünya ekonomik krizinin ardından devletin ekonomiye
müdahalesini öngören politikalar, 1945’te Keynesyen ekonomi teorileriyle
desteklenmiştir. Ancak kapitalist dünya ekonomisinin 1945-1975 yıllarını
kapsayan bölümlenmiş yapısı, çokuluslu şirketlerin çıkarları ile uyum
sağlamamıştır (Balseven ve Önder, 2009:80-81). Bu kapsamda; 70’li yılların
sonlarında uluslararası para sistemindeki çöküş ve petrol fiyatlarındaki şoklar
karşısında terk edilen Keynesyen anlayış yerini, kur, faiz ve fiyat
politikalarına dayalı, serbest piyasanın hakim olduğu yeni iktisat politikalarına
bırakmıştır (Ekzen, 2009:97). 1929 dünya ekonomik krizinden sonra
uygulanan ‘’ithal ikameci sanayileşme’’ politikaları yerine, ihracat esaslı dışa
açık büyüme modelinin benimsenmesi, ülkelerin ekonomi politikalarının yeni
bir anlayışla şekillenmesini sağlamıştır. Böylece dünya ticareti ve finansal
sermayenin dağılımındaki sınırlayıcı etkenler, yerini serbest bir akıma
bırakmıştır (Balseven ve Önder, 2009:82).
Dünya ekonomi politikalarında gelişen bu anlayış, Türkiye’de de
etkisini göstermiştir. 1980-1988 dönemleri, neoliberal iktisat politikası
araçlarının Türkiye ekonomisi tarafından benimsenmeye çalışıldığı bir süreç
olarak gelişme göstermiştir (Ekzen, 2009:107).
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2.3.2.

24 Ocak 1980 Kararlarının Uygulanması ve Sonuçları
Türkiye, 1980’li yıllara kadar, içinde bulunduğu iç tasarruf açığını ve

döviz darboğazını aşmak için yabancı sermayeden daha çok dış borç
şeklinde yararlanmıştır (Şen,2003:521). Türkiye’de 1970’li yılların son
dönemlerinde alınan kararların çoğunluğu; ödemeler bilançosunda görülen
problemler, dış ticaret ve sermaye bilançosunun serbestleşmesine yönelik
reformlardan oluşmaktadır.
1980 öncesinde içe dönük sanayileşme stratejisi uygulayan Türkiye,
1980 sonrasında uyguladığı reformlarla liberalleşme yolunda önemli adımlar
atmıştır. Bu dönemde Türkiye; dış denge problemlerinin ortadan kaldırılması,
finansal araçlar aracılığı ile yurtiçi kaynakların yatırımlara dönüşmesine
yönelik amaçları ön plana çıkaran politikaları uygulamaya çalışmıştır
(Kula,2003:145).
Türkiye’nin liberalleşme sürecindeki önemli yapısal çalışmalarından
birisi 24 Ocak 1980 kararlarıdır. 24 Ocak 1980 tarihinde alınan ekonomik
istikrar tedbirlerinin önemli bir bölümü yabancı sermaye yatırımları ile ilgilidir.
24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan ve dışa açık piyasa
ekonomisinin tesisini amaçlayan ekonomik reform paketi dört ana politikadan
oluşmaktadır. Bunlar (Yıldırım, 2001:205) :

Reel Kur,
Reel Faiz,
Bütçe ve kamu maliyesi reformu,
Yabancı sermaye girişinin özendirilmesine yönelik kararlardır.
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Söz konusu program, yabancı sermayeyi ‘’ödemeler dengesi açığı,
tasarruf yetersizliği ve teknoloji transferi sorunlarının sağlıklı çözümünü’’
sağlamada önemli bir araç olarak değerlendirmektedir (Kepenek ve Yentürk,
2011:208). Ayrıca; istikrar tedbirlerinde yer alan; faiz oranlarının serbest
bırakılması,

para

hareketlerindeki

ve

sermaye

liberalizasyon,

piyasalarının
bankacılık

örgütlenmesi,
sektöründeki

sermaye
reformlar,

ekonominin liberalleşmesine yönelik atılmış önemli adımlardır. Bu çalışmalar
aynı zamanda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına gerekli ortamı
hazırlayan tasarruflardır. Bu çerçevede; alınan tedbirlerle devlet müdahalesi
en aza indirilmeye çalışılmış, serbest piyasa ekonomisi kurulmuş, Türk
ekonomisini dünya ekonomisi ile entegre etme yoluna gidilmiş ve Türk lirası
konvertibl hale getirilmiştir (Bozer, 2001:149-150).
Döneme ilişkin diğer bir değişiklik ise yetki ve izinlerle ilgilidir. 6224
sayılı yasaya ek 8/168 sayılı çerçeve kararname ile doğrudan yabancı
sermayeye yönelik yatırımlara verilecek yetki ve izinler için, Devlet Planlama
Teşkilatı bünyesinde Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur.
Böylece doğrudan yabancı sermayeli yatırımların, “ülkenin ekonomik
kalkınmasına yardımcı olması, Türk özel sektörüne açık faaliyet alanlarında
çalışması, tekel oluşturmaması ve özel imtiyaz sağlamaması” koşullarıyla izin
almalarına yönelik işlemler kolaylaştırılmıştır (Ongun, 2001:330-331).
24 Ocak 1980 Kararları sonrasında uygulanan liberal ekonomi
politikaları yabancı sermaye girişlerini özendirmiş,

yabancı sermaye

yasasında yapılan iyileştirmeler; bürokrasinin azaltılması, gümrüklerin
indirilmesi, kambiyo rejiminin serbestleştirilmesi şeklinde önemli gelişmeler
sağlamıştır. Ancak bu dönemde sosyo-ekonomik yapıdaki ağır dış borçlar,
mali krizler, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar yatırımlar açısından beklenen
sonuçların alınmasını engellemiştir (Seyidoğlu, 2009:631).
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2.3.3.

Türkiye’de 1980 Sonrasında Hükümetlerin Doğrudan Yabancı

Sermaye Yatırımlarına Yönelik İzledikleri Politikalar
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ilgili uygulanan
hükümet politikalarının genel görünümüne bakıldığında, yabancı sermayenin
getirdiği teknoloji, teknik eğitim, AR-GE’ye yönelme, yerli sanayiyle ileri geri
bağlantılar kurma, dış pazarla bağlantı sağlama şeklindeki yararlarına ilişkin
karar ve uygulamalara fazla yer verilmemiştir (Ongun, 2001:338). Ancak
yabancı sermayeli yatırımlar, gelişim gösterdiği belli dönemler itibariyle
değerlendirildiğinde;
* İlk dönem politikaları, genellikle yatırımlar için mevzuat ve uygulama
açısından uygun ortamın hazırlanmasına yönelik oluşturulmuştur.
* İkinci dönem politikaları, ilk politikalara ek olarak, ülkelerin ulusal
yatırım ajansları kurarak aktif tanıtım politikası uygulamaları ile geliştirilmiştir.

* Günümüzdeki politikalar ise birincil ve ikincil politikalarla birlikte
küreselleşmeyi ve ileri teknolojili sektörlerin öne çıkmasını sağlamaya yönelik
uygulamalarla yeni bir şekil kazanmıştır (Erçakar ve Karagöl, 2011:24).
Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararlarıyla yeniden düzenlenen doğrudan
yabancı sermaye mevzuatı, özellikle 1986, 1992 ve 1995 yıllarında yabancı
sermaye çerçeve kararlarında yapılan değişikliklerle daha liberal hale
getirilmiştir (Güven, 2008:83). Bu çerçevede konu; 24 Ocak 1980 Ekonomik
İstikrar Tedbirleri ve 1983-1992, 1992-1997
uygulanan

hükümet

politikaları

ve

değerlendirilmesi kapsamında incelenecektir.

alınan

ve 1997-2002 yıllarında
kararların

etkilerinin
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2.3.3.1. Türkiye’ de 1983 - 1992 Yılları Arasında Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımlara Yönelik Hükümet Politikaları
Türkiye’de 1983-1991 yıllarında iktidarda bulunan Özal Hükümetinin
programında “Yatırımların dış tasarruflar ve özellikle yabancı sermaye girişi
yoluyla arttırılmasına devam edileceği” ifadesi ile doğrudan yabancı sermaye
yatırımı

girişlerinin

geliştirilmesine

ilişkin

uygulamaların

sürdürüleceği

bildirilmiştir (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009:224). Dönemin hükümetinin
konuya ilişkin hedefleri; yurtiçi tasarruf açığını yabancı sermaye yolu ile
kapatma anlayışı kapsamında gelişmiştir.

Bu

dönemde

doğrudan

yabancı

sermaye

yatırımlarına

ilişkin

gerçekleştirilen uygulamalardan birisi 1985’te serbest ticaret bölgelerinin
kurulmasına yönelik Kanunun çıkartılmış olmasıdır. Kanunun amacı, ülkenin
belirli yerlerinde ihracata dönük doğrudan yabancı sermayeli yatırımları
teşvik etmektir. Bu kapsamda; belli bölgelerde faaliyet gösteren doğrudan
yabancı sermayeli firmalar, vergi ve grev faaliyetlerinden ve kendilerine
yönelik bir takım zorunluluklardan muaf tutulmuşlardır (Şen, 2003:533).
Dış ticaret ve sermaye bilançosundaki serbestleşmeye yönelik önemli
çalışmalardan birisi, 24 Ocak 1980 kararları ile uygulanan kur politikasındaki
değişikliklerdir. 8 Ağustos 1989’da çıkartılan 32 sayılı karar, dış dengenin
libere edildiği bir dönemdir (Ekzen, 2009:104). Bu karar ile; döviz ve efektif
hareketleri üzerindeki kısıtlamaların bir çoğu kaldırılmıştır. Karar öncesinde
kontrollü ve katlı kur politikası uygulanırken, karar sonrasında TL’ nin yabancı
paralar karşısındaki değeri düşürülerek daha gerçekçi ve esnek kur rejimine
geçilmesine karar verilmiştir (Kula, 2003:145). Bunun yanında yabancıların
İMKB'de hisse senedi satın almalarına izin verilmiştir. Bu kararın alınmasıyla
portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki çizgi
bulanmış, söz konusu sermaye hareketlerinin uygulama alanları birbirine
yaklaşmıştır (Ongun, 2001:331). Kararın uygulanması ile birlikte, kambiyo
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rejimi

serbestleştirilmiş,

ödemeler

dengesinin

sermaye

hareketleri,

kalemlerini uluslararası finans sermayesinin spekülatif hareketlerine açmıştır
(Yeldan, 2003:2). Söz konusu uygulamalar Türkiye ekonomisinin dış
ekonomilere entegrasyonunda ve yabancı sermaye yatırımlarının gelişim
sürecindeki

engellerin

kaldırılmasında

önem

ve

etkisi

büyük

olan

çalışmalardır.
Tablo.2.3. 1983-1992 Yılları Arasında İzin Verilen Yabancı Sermayenin
Sektörel Dağılımı (Milyon $)
Yıllar

İmalat

Tarım

Madencilik

Hizmetler

Toplam

Fiili Giriş

1983

88.93

0.03

0.02

13.76

102.74

87

1984

185.92

5.93

0.25

79.26

271.36

162

1985

142.89

6.37

4.26

80.97

234.49

158

1986

193.47

16.86

0.86

152.81

364.00

170

1987

293.91

13.00

1.25

347.08

655.24

239

1988

490.68

27.35

5.62

296.87

820.52

488

1989

950.13

9.36

11.86

540.59

1,511.94

855

1990

1,214.06

65.56

47.09

534.45

1,861.16

1,005

1991

1,095.48

22.41

39.82

809.55

1,967.26

1,041

1992

1,274.28

33.59

18.96

493.13

1.819,96

1,242

Kaynak : YILMAZ,Güven (2008) ‘’Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımlarının Analizi ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi’’s.85

Tablo. 2.3’de 1983-1992 yılları arasında izin verilen doğrudan yabancı
sermayenin sektörel dağılımına ilişkin veriler yer almaktadır. Söz konusu
veriler incelendiğinde; yabancı sermayenin imalat ve sonrasında hizmetler
sektörlerine yöneldiği, madencilik ve tarıma yönelik sektörlerde ise verilen
izinlerin sınırlı olduğu görülmektedir.
Türkiye 1980’li yıllarda, tüm dünyada artış gösteren doğrudan yabancı
sermaye stokundan pay alabilmek için 24 Ocak 1980 kararları çerçevesinde
dışa açık, liberal bir ekonomi politikası uygulamıştır (Karluk,1983:II). Ancak
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doğrudan

yabancı

sermaye

yatırımlarını

teşvik

etmek

için

yapılan

uygulamalarla, bir takım girişimlerde bulunulmasına rağmen, beklenilen
doğrudan yabancı sermaye girişleri gerçekleşmemiştir (Erdem, Şanlıoğlu,
İlgün, 2009:230). 1954 yılında yürürlüğe giren ve liberal hükümler taşıyan
6224 sayılı Yasa’ya rağmen, 1990 yılına kadar Türkiye’ye istenilen ölçülerde
doğrudan

yabancı

sermayenin

gelmemiş

olması,

sadece

yasal

düzenlemelerin yapılarak, ülkelerin yabancı sermayeyi çekemeyeceklerini
göstermesi bakımından önemli sonuçlar vermektedir (Karluk, 2001:104).
2.3.3.2. Türkiye’ de 1992 -1997 Yılları Arasında Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımlarına Yönelik Hükümet Politikaları
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin yapılanma ve
liberalleşme süreci, 1990’lı yıllar boyunca da devam etmiştir. DYP - SHP
Koalisyon Hükümetinin Programında

“yabancı sermayenin, açık, yapıcı ve

teşvik edici politikalarla özendirileceği ve destekleneceği” belirtilmiştir. Sık
sık hükümet değişikliklerinin yaşandığı bu yıllarda, Refahyol Koalisyon
Hükümeti

Programında

da

“ülke

ekonomisinin

dünya

ekonomisiyle

bütünleşmesi, dış pazar payının arttırılması, teknoloji temini ve dış kaynak
sağlanmasında önemli bir rolü olan yabancı sermaye konusunda liberal
politikalara devam” edileceği ifade edilmiştir (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009 :
249-250-281).
Yatırımlara yönelik iyileştirme çalışmaları bu dönemde de devam
etmiştir. 1995 tarihinde yürürlüğe giren 95/6990 sayılı Yabancı Sermaye
Çerçeve Kararı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin yapılan
düzenlemeler şunlardır (Şen, 2003 :534) :
Yabancı sermayenin tekel veya özel imtiyaz oluşturmamak şartıyla,
Türk özel sektörüne açık her alanda, her türlü mal ve hizmet
üretimine yönelik faaliyetlerde bulunabilmesi sağlanmıştır.
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Sermaye olarak getirilen dövizin, TL’ye çevrilmeden döviz tevdiat
hesabında tutulabilmesi imkanı getirilmiştir.
Lisans, “know-how”, teknik yardım ve yönetim anlaşmalarının onay
mecburiyeti kaldırılarak tescil edilmesi yeterli hale getirilmiş, kar
payı, royalti ve tasfiye şeklinde elde edilen kıymetlerin serbest
olarak transfer edilebilmesi sağlanmıştır.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını arttırmak için yapılan önemli
çalışmalardan biri de “yap-işlet-devret” modelinin uygulanmasıdır. Bu
modelde özellikle alt yapı yatırımlarına ve temel hizmetler alanına yönelik
projeler gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında Aliağa Termik Santrali, Ankara
Metrosu, Atatürk Havalimanı ve Dünya Ticaret Merkezi gibi projeler yer
almaktadır (Seyidoğlu, 2009:632). Daha sonra bu modele; köprü, otoyol,
tünel, baraj, sulama içme suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, demiryolu, deniz
ve havalimanları da dahil edilmiştir (Ongun, 2001:333).

Bu dönemde

‘’yap-işlet-devret’’ modeli ile yapılan enerji yatırımlarına yönelik girişimlere,
yabancı sermaye büyük ilgi göstermiştir (Şen, 2003:534).
Dönemin

önemli

gelişmelerinden

biri

de

1995

yılı

sonunda

imzalanarak yürürlüğe giren Gümrük Birliği Antlaşmasıdır. Antlaşmanın
yürürlüğe girmesi ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında artış
görüleceği

tahmin

edilmiş,

ancak

beklenen

sermaye

girişleri

gerçekleşmemiştir. Özellikle 1995-1996 yıllarında izin verilen ve gerçekleşen
doğrudan yabancı sermaye yatırım girişlerindeki farklılıklar, Türkiye’nin
Gümrük Birliği sürecine yönelik beklentileri ile paralellik göstermemiştir.
Türkiye’de

uzun

yıllar

yaşanan

siyasal

istikrarsızlıklar,

ekonomik

uygulamalardaki sorunlar, mevzuattaki eksiklikler ve bürokratik engeller
yabancı girişimcilerin bakış açıları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur
(Güven, 2008 : 90-91).
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Tablo.2.4. 1992-1997 Yılları Arasında İzin Verilen Yabancı Sermayenin
Sektörel Dağılımı (Milyon $)
Yıllar

İmalat

Tarım

1992

1,274.28

1993

Toplam

Fiili Giriş

Madencilik

Hizmetler

33.59

18.96

493.13

1,819.96

1,242

1,568.59

21.5

11.37

462.38

2,063.39

1,016

1994

1,107.29

28.27

6.20

335.85

1,477.61

830

1995

1,996.48

31.74

60.62

849.48

2,938.32

1,127

1996

640.59

64.10

8.54

3,122.74

3,835.97

964

1997

871.81

12.22

26.70

767.48

1,678.21

1.032

Kaynak : YILMAZ,Güven, (2008) ‘’Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımlarının Analizi ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi’’s.85

Tablo 2.4’de yer alan veriler incelendiğinde; 1992-1997 yılları
sürecinde izin verilen yabancı sermayenin, imalat sanayisine yöneldiği dikkati
çekmektedir. 1995-1997 yıllarındaki yatırımların sektörel dağılımı, otomobil
ve tekstil alanlarındaki faaliyetlerin arttığını göstermesi açısından önemlidir.
(Onarer, 1998:17). 1997 yılında izin verilen doğrudan yabancı sermaye
yatırım izinlerinin imalattaki payı %52, hizmetlerdeki payı % 45,7,
madencilikteki payı %1,6 ve tarımdaki payı %0,7 olarak tespit edilmiştir.
(DPT, 2000b:9).
Türkiye’de imalat ve hizmet sektörlerinde gelişme gösteren doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının artmasında 5 Nisan 1994 istikrar programı
sonrası

alınan

kararların

etkisi

bulunmaktadır.

Tablo.2.4’deki

veriler

incelendiğinde; 1995 yılında imalat sanayindeki yabancı sermaye tutarının
1.996 milyon dolar, 1996’da ise hizmetler sektöründeki tutarın 3.122 milyon
dolar seviyelerinde artış göstermesi, kriz döneminde alınan birtakım teşvik ve
tedbirlerin yabancı sermaye girişlerini hızlandırdığını göstermesi açısından
önemlidir (Çetinkaya, 2004:248).
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Tablo 2.5. 1992-1997 Yıllarında Ülkeye Giren Kısa Vadeli Sermaye
Miktarı
Yıllar

Kısa Vadeli Sermaye Miktarı

1992

2.411

1993

3.915

1994

1.158

1995

3.711

1996

5.945

1997

1.761

Kaynak : Erdem, Şanlıoğlu, İlgün (2009) ‘’Türkiye’de Hükümetlerin Makro Ekonomik
Performansı’’ s.251-281

Tablo.2.5’de 1992-1997 yılları arasında ülkeye giren kısa vadeli
yabancı sermaye girişleri yer almaktadır. Bu kapsamda; 1989 yılında
çıkartılan 32 sayılı karar ile, TL konvertibl hale getirilmiş, reel faizler yüksek
tutulmuş ve sıcak sermaye girişleri yolu ile cari işlemler açığı finanse
edilmeye çalışılmıştır. Bu durum; 1990’lı yıllarla beraber kısa vadeli sıcak
para girişlerinin de artmasına neden olmuştur. Özellikle 1994 krizi sonrasında
yapılan devalüasyon ile birlikte, 1995 ve 1996 yılları arasında kısa vadeli
yabancı sermaye girişleri artış göstermiştir. Bu artışın nedenleri arasında
özel sektörün yurt dışından sağladığı döviz kredilerinin etkileri de
bulunmaktadır.1997 yılında ise; kısa vadeli sıcak para girişlerinde azalma
eğilimi görülmüştür (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009 : 250- 281-282-287).
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2.3.3.3. Türkiye’de 1997 - 2002 Yılları Arasında Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımlarına Yönelik Hükümet Politikaları
1997 ve 1998 yılları arasında, Yılmaz Hükümetinin programında
‘’sermaye hareketlerinin ülkenin kalkınmasına ve üretken kapasitesinin
güçlendirilmesine katkıda bulunacak bir yapı içerisinde gelişmesine önem
verilecektir’’ ifadesi yer almaktadır. Bu dönemde uluslararası finans
piyasalarındaki olumsuz gelişmeler, önemli miktarda kısa vadeli sermaye
hareketinin ülkeden çıkmasına neden olmuştur.
Tablo 2.6. 1997- 2002 Yılları Arasında Ülkeye Giren Doğrudan Yabancı
Sermayeli ve Kısa Vadeli Sermaye Yatırımları (Milyon Dolar)
Doğrudan Yabancı

Kısa Vadeli Sermaye

Sermayeli Yatırımlar

Yatırımları

1997

554

1.634

1998

573

-6.711

1999

783

3.429

2000

982

1.022

2001

3.266

-4.515

2002

585

-593

Yıllar

Kaynak : Erdem, Şanlıoğlu, İlgün (2009) ‘’Türkiye’de Hükümetlerin Makro Ekonomik
Performansı’’ s.306-340-341

Tablo. 2.6’da 1997-2002 yılları arasındaki doğrudan yabancı sermaye
ve kısa vadeli sermaye yatırımlarına ait giriş miktarları yer almaktadır.
Özellikle 1998 yılında -6.711 olarak ülkeden çıkan sıcak para ve doğrudan
yabancı

sermaye

olmamasında,

yatırım

Türkiye’nin

girişlerinde
ekonomik

kayda
ve

değer

siyasal

bir
alanda

gelişmenin
yaşadığı

istikrarsızlıklar ile kredibilite notunun düşürülmesi etkili olmuştur. 1999-2002
dönemleri

arasında

kurulan

DSP-MHP-ANAP

Koalisyon

Hükümeti

Programında ise; “yurt içi kaynakların kalkınma için yeterli olmadığı, ülkedeki
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kalkınmanın sağlıklı finansmanı için dış piyasalara güven verecek ciddi ve
tutarlı politikaların uygulanacağı” ifade edilmiştir. Öte yandan; yabancı
sermayeli

yatırımların

artmasının

işsizlik

ve

büyüme

sorunlarının

çözümündeki önemine değinilmiştir. Ancak bu dönemde yabancı sermaye
girişlerinde hedeflenen artışlar gerçekleşmemiş, yaşanan kriz ülkede kısa
vadeli sermaye çıkışlarına neden olmuştur (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009 :
307-339-350).
Tablo.2.7. 1997- 2002 Yılları Arasında İzin Verilen Yabancı Sermayenin
Sektörel Dağılımı
Yıllar

İmalat

Tarım

Madencilik

Hizmetler

Toplam

Fiili Giriş

1997

871.81

12.22

26.70

767.48

1,678.21

1.032

1998

1,018.29

5.75

13.73

609.67

1,646.44

976

1999

1,123.22

17.19

6.76

553.40

1,699.57

817

2000

1,105.49

59.74

05.01

2,307.18

3,477.42

1,719

2001

1,244.59

134.68

29.11

1,317.20

2,725.28

3,288

2002

892.01

32.82

17.29

1,300.81

2,242.92

590

Kaynak : YILMAZ,Güven, (2008) ‘’Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımlarının Analizi ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi’’s.85

Tablo.2.7.’de 1997-2002 Yılları Arasında İzin Verilen Yabancı
Sermayenin Sektörel Dağılımı yer almaktadır. Bu yıllar arasında doğrudan
yatırım girişleri, imalat ve hizmetler sektörleri arasında gelişme göstermeye
devam etmiştir. Bu çerçevede; 1997- 1999 yılları arasındaki yabancı sermaye
girişleri imalat sektöründe artış göstermiştir. Hizmetler sektörünün payında
ise azalma görülmüştür. 1998 ve 1999 yıllarında imalat sektöründeki yabancı
sermaye girişleri daha çok imalat, lastik ve plastik, taşıt araçları, yan sanayi,
elektrikli makine, ilaç, sanayi, gıda, çimento, elektronik, hazır giyim
alanlarında faaliyet göstermiştir. Hizmetler sektöründe ise daha çok
haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı, inşaat, ticaret, taşımacılık,
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turizm ve hipermarket hizmetleri yabancı sermayeli yatırımcıların girişim
gösterdikleri alanlar olmuştur (DPT, 2000b:10).
2.4. TÜRKİYE’DE
DOĞRUDAN

1980-2002

YABANCI

YILLARI

SERMAYE

ARASINDA

GERÇEKLEŞEN

YATIRIMLARININ

SEKTÖREL

DAĞILIMINA GENEL BAKIŞ
Türkiye’de 1980 ve 2002 yılları arasında izin verilen doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının, öncelik kazandığı alan 17.930 milyon dolar tutarı ile
imalat sektörüdür. Türkiye’de imalat sektörünün önem kazanmasında, karlılık
oranlarının yüksek olması etkili olmuştur. Ancak, sanayi ve onun alt birimi
olan imalata yönelik yatırımlarda, sermayenin büyük bir kısmının alt yapı ve
AR-GE çalışmalarına yönlenmesinin maliyetler üzerindeki etkileri, doğrudan
yabancı sermayeli yatırımların faaliyetlerini sınırlandırmaktadır. Bu nedenle
yabancı girişimciler, sanayi sektöründeki temel harcamalara katlanmak
yerine hizmetler sektörünü tercih etmektedirler (Çetinkaya, 2004:248-249).
1980 sonrasında ihracata yönelik yatırım politikalarında; tarım, imalat,
maden ve turizm sektörleri yerine, uluslararası ticarete konu olmayan
sektörlere (enerji, ulaştırma, haberleşme, konut, eğitim, sağlık ve diğer
hizmetler) yönelik yatırımlara daha fazla yer verilmiştir. Bu durumun temel
nedeni ise; ticarete konu olmayan sektörlerin fiyatlarındaki artış olarak
belirtilmektedir (DİSK, 2001:22). Bunun yanında; hizmetlere ait yatırımların
artmasında sanayi sektöründeki sermaye birikiminin sınırlı olması ve
hizmetlerin birçoğunun ihraç edilemez niteliğe sahip olmasının önemi
büyüktür (Çetinkaya, 2004:246-249).
Türkiye’de hizmetler sektöründe fiyatların artış göstermesindeki bir
diğer neden ise; eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğitim vb. alanlarda
yapılan özelleştirme yatırımlarıdır. Türkiye’de hizmete yönelik bir çok alanda
kamu hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Bu durum özel sektöre, karlılık oranının
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yüksek olduğu, rekabetin

olmadığı

alternatif yatırım alanları imkanı

sağlamaktadır (DİSK, 2001:22). Bu gelişmeler doğrudan yabancı sermayenin
üretimden

uzaklaştığını,

üretim

sermayesini

ticari

sermayeye

dönüştürdüğünü göstermesi bakımından önemlidir (Kepenek ve Yentürk,
2011:370).
Tablo. 2.8 Türkiye’de 1980 - 2002 Yılları Arasında Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımlarının Genel Değerlendirmesi
İzin Verilen
Yıllar

Yabancı Sermaye
(Milyon $

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
TOPLAM

97
338
167
103
271
234
364
655
821
1.512
1.861
1.967
1.820
2.063
1.478
2.938
3.836
1.678
1.646
1.700
3.477
2.725
2.243
35.203

Yabancı Sermayeli
Firma Sayısı *
78
109
147
166
235
408
619
836
1.172
1.525
1.856
2.123
2.330
2.554
2.830
3.161
3.582
4.068
4.533
4.950
5.328
5.841
6.280
6.511

Fiili Giriş (Milyon $)

35
141
103
87
113
99
125
115
354
663
684
907
911
746
636
934
914
852
953
813
1.707
3.288
1.042
6.372

Kaynak : Erçakal ve Karagöl (2011) ‘’Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar’’ Seta Analiz
s.12
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Tablo 2.8’de 1980– 2002 yılları arasında izin verilen yabancı sermaye
ve fiili giriş tutarları yer almaktadır. Tablodaki verilerde, izin verilen yabancı
sermaye ve fiili girişlerin farklılık göstermesinin nedeninde ise; yatırım izni
alan

yabancı

sermayeli

kuruluşların,

şirketin

kurulumu

aşamasında

sermayenin küçük bir bölümünü getirmesi, kalan kısmını zamana yaymasına
yönelik uygulamaları gösterilmektedir. Ayrıca, yabancı ortağın birikmiş karları
sermayeye dahil etmesini istemesi durumunda, ülkeye yabancı sermaye
girişinin gelmeme ihtimali de yüksek olacaktır (Ongun, 2001:334). Değişik
sebepler nedeniyle verilen izinlerin yatırımlara dönüştürülememesi de diğer
bir etken olarak belirtilmektedir (Güven, 2008:84).
1970’li yılların sonlarında ülke kaynakların yetersiz kalmasının
alternatifi, dış borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları olmuştur.
Türkiye’nin liberal ekonomiye geçmesinin bir sonucu olarak doğrudan
yatırımlar sermayeli yatırımlar, ancak 1980’lerin ikinci yarısından itibaren
artış göstermiştir (İSO, 2002:63). 1980’den önce kayda değer bir artış
göstermeyen yabancı sermaye girişleri, 1980’de 97 milyon dolar olarak
belirtilmiştir. 1981’de 337 milyon dolar olan yabancı sermaye girişi, 1986 ‘da
yapılan mevzuat değişikliği sonucu 364 milyon dolar, 1987’de ise 655 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. 1992 yılına gelindiğinde ise mevzuatta yapılan
değişiklik, yabancı sermaye girişlerinin artmasında etkili olmuştur. Bu
dönemde yabancı yatırım girişleri 2 milyar dolar sınırını aşmış, 1995 yılında
ise 3 milyar dolar sınırına gelinmiştir (DPT, 2000b:9). Ancak söz konusu
artışlar, dünyadaki dağılım çerçevesinde değerlendirildiğinde, Türkiye’deki
doğrudan

yabancı

sermayeli

yatırımlar

küresel

artışla

paralellik

göstermemiştir. Gerçekleşen doğrudan yatırımlardan alınan pay, gelişmekte
olan ülkelere kıyasla düşük seviyelerde kalmıştır (İSO, 2002:63). Ayrıca
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından beklentilerin istenilen
düzeyde olmamasında yaşanan krizlerin etkisi de büyüktür. 1991 Körfez
Krizi, 1994 5 Nisan Krizi, 1998 Asya ve Rusya Krizleri, Kasım 2000 ve Şubat
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2001 krizleri önemli miktardaki sermayenin yurtdışına aktarılmasına neden
olmuştur (Güven, 2008:79).
Türkiye’de 1980 - 2002 yılları arasında gerçekleştirilen doğrudan
yabancı sermaye yatırımları, hükümet programları çerçevesinde alınan
kararlarla uygulanmıştır. Ancak söz konusu uygulamalar, doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarını çekmede çoğu zaman yetersiz kalmış ve alınan
kararlar kısa vadeli etkiler göstermiştir. Yaşanan bir takım krizler, zaman
zaman ülkeden sıcak paranın çıkmasına neden olmuş, sosyal ve ekonomik
istikrarsızlıklar yatırım ortamı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur.
2002’den günümüze kadar olan zaman aralığında ise; devamlılık gösteren
siyasi

iradenin

varlığı,

Türkiye’nin

yatırım

sürecinde

olumlu

etkiler

sağlamıştır.

2.5. 2003-2010 YILLARI ARASINDAKİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE
YATIRIMLARI VE HÜKÜMET POLİTİKALARINA GENEL BAKIŞ
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişim süreci
2003 yılı ve sonrasında uygulanan yapısal değişikliklerle devam etmiştir.
Ekonomik kalkınmada dış kaynak ihtiyacını yabancı sermayeli yatırımlar ile
karşılama anlayışı, 2002’de iktidara gelen AKP Hükümeti tarafından da
desteklenmiştir.

2.5.1.

2003-2010

Yılları

Arasında

Doğrudan

Yabancı

Sermaye

Yatırımlarına Yönelik Hükümet Kararları ve Yapılan Değişiklikler
Türkiye’de 2002 seçimleri ile iktidara gelen AK Parti hükümetinin
öncelikli konuları arasında doğrudan yabancı sermaye yatırımları yer
almaktadır. Parti programında hızlı ve istikrarlı büyümede doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının önemi vurgulanmış ve “Sakıncaları nedeniyle sadece
portföy yatırımlarına dayalı bir büyüme modeli yerine, hem portföy hem de
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doğrudan yabancı sermayenin yurda girdiği bir modelin teşvik edileceği ve
ayrıca yabancı sermayenin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılacağı”
ifade edilmiştir (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009:374). Bu çerçevedeki ilk
uygulamalardan birisi 6224 sayılı Kanunun kaldırılmasına yönelik yapılan
değişikliktir.
2.5.1.1. 4875 Sayılı Kanunun Uygulanması
Türkiye’de 1954 yılında yürürlüğe giren 6224 sayılı Yabancı Sermaye
Teşvik Kanununun uygulaması, 17 Haziran 2003 tarih ve 4875 sayılı
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun çıkartılması ile sona erdirilmiştir.
Söz

konusu

Kanunun

amacı;

“Doğrudan

yabancı

yatırımların

özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve
yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan
yabancı

yatırımların

gerçekleştirilmesinde

izin

ve

onay

sisteminin

bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla
doğrudan yabancı yatırımların arttırılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.”
(4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu)
Bu yasa ile uygulanan değişikliklerin yatırımlar üzerinde belirleyici
olanları ise şunlardır:

*

4875 sayılı yasa ile yabancı sermayenin tanımı ve yabancı

sermayeye uygulanacak kuralların uluslararası standartlarla uyumlu hale
getirilmesi sağlanmıştır. Diğer önemli bir değişiklik ise yabancı yatırımcılarla
yerli yatırımcıların eşit işleme tabi tutulmalarının güvence altına alınması ve
yabancı yatırımcıların anapara, faiz ve kazandıkları karlarını ülke dışına
çıkartmalarının tamamen serbest hale getirilmesine imkan verilmiş olmasıdır.
sağlanmış olmasıdır (Seyidoğlu, 2009:631).
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*

Kanuna ilişkin yapılan düzenlemelerden biri de “izin” konusudur.

Yatırımlar için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin alma zorunluluğu
kaldırılmıştır. Bu gelişme sonucu “’izin” yaklaşımı terk edilmiş, bunun yerine
“izleme” amacına yönelik uygulamalar ön plana çıkmıştır. Kanunun yürürlüğe
girmesi ile birlikte Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcının
şirket kurmak ve yatırım yapmak için ön izin alma zorunluluğu kaldırılmıştır.
Bunun

yanında;

şirket

kuruluşu,

ortaklığa

katılma

ve

şube

açma

durumlarında 50.000 dolar asgari yabancı sermaye getirme uygulamasına da
son verilmiştir (Erçakar ve Karagöl, 2011:18).
* Yeni Kanun ile getirilen başka bir uygulama ise; kamulaştırma ve
devletleştirmeye yöneliktir. Söz konusu maddede “ Yabancı yatırımcılar yerli
yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Doğrudan yabancı yatırımlar,
yürürlükteki mevzuat gereğince, kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları
ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez” ifadesi, kamulaştırma
ve devletleştirme yapılmaması konusunda yasal güvencenin sağlanmış
olması açısından önem taşımaktadır (4875 Sayılı Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanunu).

2.5.2.

2003 – 2010 Yılları Arasında Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı

Sermaye Yatırımlarının Değerlendirilmesi

Türkiye’de

zaman

etkilemiştir. Özellikle

zaman

yaşanan

krizler,

yatırım

kararlarını

2003 yılı sonrasındaki uygulamalar, Türkiye’de

doğrudan yabancı sermayeli yatırımların gelişim sürecinde önemli izler
bırakmıştır.

Bu

çerçevede

yapılacak

değerlendirmeler,

2001

krizi

sonrasındaki yapısal uygulamalar ve yabancı sermayenin gelişiminin genel
görünümü kapsamında incelenecektir.

61

2.5.2.1. Türkiye’de 2001 Krizinin Doğrudan Yabancı Sermayeli
Yatırımlara Etkisi
Tablo.2.9. Türkiye’de 2001 Krizinin Sektörlere Dağılımının Etkileri
2005
Yabancı Sermaye

2006

2007

Milyon Yüzde Milyon Yüzde Milyon

Girişi

dolar

Tarım
Madencilik/
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Hizmetler
Diğer
Toplam

dolar

Yüzde

dolar

5

0,1

6

0,0

5

0,0

40

0,5

122

0,7

341

1,0

789

9,2

1.868

10,6

4.199

21,9

7.699

90,2

15.537

88,1

14.090

73,4

4

0,4

112

0,6

555

2,9

8.537

100,0

17.645

100,0

19.190 100,00

Kaynak: Seyidoğlu, Hüseyin (2009) ‘’Uluslararası İktisat’’ s.632

Tablo.2.9.’da yer alan veriler incelendiğinde, Türkiye’de 2005-2007
yıllarındaki

doğrudan

yabancı

sermayeli

yatırımlarda,

bankacılık,

haberleşme, parakende, ticaret gibi hizmetler sektörünü öne çıkartan
girişimlerin olması dikkati çekmektedir. Bu durumun en önemli nedeni 2001
krizi sonrasındaki yapılanma hareketleridir (Seyidoğlu, 2001:632). Bu
çerçevede, Türkiye’deki doğrudan yabancı sermayenin gelişim sürecindeki
önemli dönemlerden birisi 2005 yılıdır. Türkiye’de 2005 yılından sonra
doğrudan yabancı sermayeli yatırımların yönelmiş oldukları sektör bankacılık
alanıdır.

Bankacılık

uygulamalarının

artmasında,

çerçevesinde; yabancı sermayeli yatırımlara yönelik

4875

sayılı

Kanun

işlemlerde sağlanan

kolaylıklar etkili olmuştur. Diğer bir neden ise; ülke ekonomisindeki düşük
faiz politikası uygulamalarının etkisidir. Türkiye’de 2001 krizi sonrasında
bankacılık sektörü,

karlılık oranının

yüksek olması sebebiyle yapılanma

sürecine girmiştir. Bu gelişmeler sonucu bankacılık sektörü, Türkiye’de 2005
yılından sonra doğrudan yabancı sermaye yatırımları için en cazip sektör
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olarak gelişme göstermiştir (Bülbül ve Emirmahmutoğlu, 2010:213). Ancak
bu aşamada üzerinde durulması gereken konular iki temel noktada
değerlendirilmektedir. Bunlar;
* 2001 krizi sonrasında Türkiye’ye gelen yabancı sermaye, yeniden bir
yatırım tesisi kurmak yerine mevcut tesisleri satın alarak faaliyet göstermiştir
(Seyidoğlu, 2009:632). Türkiye’nin 2005 ve 2006 yıllarındaki doğrudan
yabancı sermayeli yatırımların yaklaşık yüzde 75-80’i satın almalar ve
birleşmeler yoluyla yapılmıştır. 2006 yılında ülkedeki satın almalar ve
birleşmelerin

yüzde

44’ü

finans

sektöründe

ve

yüzde

40,5’i

ise

telekomünükasyon sektöründe gerçekleşmiştir. Bu çerçevede; Türkiye’ye
yapılan doğrudan yabancı sermaye girişlerinin satın almalar ve birleşmeler
şeklinde yapılması, üretim ve istihdam üzerinde daraltıcı

etkilere neden

olmaktadır. Ancak satın alma ve birleşmelerden elde edilen gelirlerin tekrar
yatırıma dönüşmesi, piyasalardaki üretim dengesini olumlu yönde etkilemesi
ve istihdamın dolaylı düzeyde de olsa gelişmesine katkı sağlaması yönüyle
değerlendirildiğinde pozitif etkiler oluşturabilecektir (Bilgin, Danış, Demir,
2009).
* Türkiye’de yabancı sermayeli yatırımlar,

bankacılık

sektörüne

yönelmiş ve yerli bankalar yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmıştır. Bu
kapsamda; yabancı sermayeli yatırımların belli sektörlere ve özellikle
bankacılık alanına yoğunlaşmasında, yabancı sermayeye uygulanan aşırı
liberal politikaların yatmış olması önemlidir. Özelleştirmeler yoluyla devlete
ait tesislerin yabancılara satılması da bunun bir başka yönüdür (Seyidoğlu,
2009:632-633).
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2.5.2.2. TÜRKİYE’DE 2003 - 2010 YILLARI ARASINDAKİ YABANCI
SERMAYENİN GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tablo. 2.10. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının
Genel Görünümü

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uluslararası Doğrudan
Yatırım Raporu, 2010,s.8

Tablo. 2.10’da 1995 - 2010 yılları arasında Türkiye’ye yapılan
uluslararası doğrudan yatırım girişleri yer almaktadır. Türkiye’de 2009 yılında
8,4 milyar dolar olarak gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım girişleri 2010
yılında 9,1 milyar dolar olarak belirlenmiştir (UDY,2011:9).
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Türkiye’de 2005 ve 2008 yılları arasında artış gösteren doğrudan
yabancı sermaye yatırımları, küresel gelişmelerin etkisiyle 2009-2010 yılları
arasında azalma eğilimi göstermiştir. 2009 ve 2010 yılları arasında dünya
ölçeğinde de küçülen doğrudan yabancı sermayeli yatırımların düşüş eğilimi
göstermesinde; çok uluslu şirketlerin yurt dışındaki bağlı şirketlerinin
karlarının düşmüş olması ve sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemlerinin
azalmış olması etkili olmuştur . Bu durum Türkiye’deki yabancı sermayeli
yatırımlar üzerinde de etkili olmuştur. Türkiye’ de 2008 yılında 13,2 milyar
dolar olan sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemleri 2009 yılında 2,8 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir (UDY, 2010:6).
2.6. ÖZELLEŞTİRMELER

VE

DOĞRUDAN

YABANCI

SERMAYE

YATIRIMLARI
Türkiye 1980’den sonra dışa açık büyüme modelini benimsemiştir. Bu
dönemin yabancı sermaye girişlerinde etkili olan gelişmelerinden birisi de
özelleştirmelerdir. Özelleştirme “devletin iktisadi hayattaki faaliyetlerinin
sonlandırılması

suretiyle

serbest

piyasa

ekonomisinin

tesisi”

olarak

tanımlanmaktadır. 1980’li yıllarda dünya serbest piyasa ekonomisindeki
gelişmeler, ekonomide devletin payının küçültülmesi amacıyla geliştirilen
özelleştirme uygulamalarının hız kazanmasına neden olmuştur (Tandırcıoğlu,
2002:198). Türkiye’de ise 1984 yılında “Tasarrufların Teşviki ve Kamu
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun” ve “233 Sayılı KİT’ler
Hakkında

KHK’lerin”

yürürlüğe

girmesi

ile

özelleştirme

çalışmaları

başlatılmıştır. Özelleştirme uygulamaları kapsamındaki yeniden yapılanma
ve yapısal reformlarla etkinliğin arttırılması ve rekabetin yerleştirilmesi
amaçlanmaktadır Bunlar;
* Özelleştirmeler yolu ile geliştirilecek yatırımlarda, özel sektördeki
firmaların, devlet firmalarından daha iyi yönetildiği, özel sektörün uluslararası
alandaki rekabet gücünün daha fazla olmasının piyasaları olumlu yönde
etkileyeceğinin düşünülmesi,
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* Bu şekildeki yatırımların mali sistemin gelişimini hızlandırması ve
özellikle sermaye piyasalarının oluşumu ve gelişimini sağlaması yanında
ülkenin mali yönden güçlenmesine de katkıda bulunacağına ilişkindir.
(Karabalık, 1998:75-77).
Türkiye’de

Özal

önemli

Hükümetinin

politikalarından

biri

olan

özelleştirme uygulamalarının başladığı 1986 yılı ile 1991 yılları arasında,
yaklaşık 889 milyon dolarlık
arasında

özelleştirme geliri elde edilmiştir.1988-1995

gerçekleşen doğrudan yabancı sermayeli yatırımların yaklaşık

olarak % 15’inin özelleştirme kaynaklı olduğu tespit edilmiştir (İSO, 2002:19).
Bu dönemin en önemli gelişmelerinden birisi; ÇİTOSAN’ın yüzde 90
seviyelerindeki payının 105 milyon dolara doğrudan yabancı girişimcilere
satılmış olmasıdır. Yine 1988 yılında USAŞ’ın yüzde (%) 70 lik bölümü de
yabancı sermayeli girişimcilere satılmıştır. Yapılan özelleştirmelerin doğrudan
yabancı sermaye girişi açısından değerlendirmesi yapıldığında, söz konusu
alanda önemli bir başlangıç yapılmakla birlikte, özelleştirmelere yönelik
çalışmalarda

istenilen

sonuçlar

elde

edilememiştir.

Özelleştirme

uygulamalarının beklentiler ile paralellik göstermemesinde çok sayıda etken
bulunmaktadır. Türkiye’de, kamu hukuku uygulamalarının geniş yer tutması,
devletçi

bir

zihniyet

ile

hukuk

ve

ekonomi

merkezli

karar

verici

mekanizmaların etkileri, bu sürecin gelişmesinde engel teşkil eden
unsurlardır (Erdem, Şanlıoğlu, İlgün, 2009 : 203-225). Diğer bir temel sorun,
özelleştirmelerden elde edilen gelirin kayıtlara yansıtılma süreci ile ilgilidir.
Doğrudan yabancı yatırımlar içine dahil edilen özelleştirme gelirleri, ayrı
olarak kayıt altına alınamamaktadır. Bu durum ; ülkemizin diğer ülkelerle
karşılaştırılmasında ne kadar başarı gösterdiğimize dair bir ölçüt vermemesi
açısından olumsuz bir durum yaratmaktadır (İSO, 2002:18-19).
Özelleştirmeler yolu ile yabancı yatırımcılara devredilecek sermaye
hareketlerinin uygulanma şekli de gelir dengesi ile yakından ilişkilidir. Bu
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kapsamda; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ortaklıklar, şirket
evlilikleri vb. şekillerde uygulanmasında, varlığa ait eski yapının devam
etmesi, büyüme ve sermayeyi arttırıcı yönde fazla bir etki yaratmayacaktır.
Aynı şekilde yapılan özelleştirmelerde de eski yapı aynen korunacaksa bu
durum ilave bir katkı sağlamayacaktır. Ancak oluşan yapının yeni teknoloji ve
üretim biçimlerini uygulaması ve rekabet ortamını sağlayarak üretim yapması
mevcut sermayenin arttırılmasında ve büyüme üzerinde

olumlu etkiler

sağlayacaktır (Uygur , 2001:31).
Tablo.2.11. Türkiye’deki Özelleştirme Uygulamalarının Genel
Görünümü ve Yıllar İtibariyle Özelleştirme Uygulamaları ( Milyon Dolar)

Kaynak: www.yased.org.tr. ( 2011 )

Tablo 2.11’de Türkiye’de 1985–2010 yılları arasındaki özelleştirme
uygulamalarının yıllara göre dağılımları yer almaktadır. Dağılımdaki veriler
değerlendirildiğinde

gerçekleştirilen

özelleştirmelerin

2005-2008

yılları
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arasında hız kazandığı, 2009 ve 2010 yıllarında düşme eğilimi gösterdiği
görülmektedir.
Tablo 2.12. Türkiye’de Özelleştirmeler ve Doğrudan Yabancı Yatırım
Girişleri
Özelleştirme Yoluyla

Yıl

Özelleştirme Gelirleri

2000

3.302

585

2001

2.489

2.369

2002

536

-

2003

187

-

2004

1.283

49

2005

8.222

1.500

2006

8.096

1.768

2007

4.259

-

2008

6.297

611

2009

2.275

232

2010

3.085

-

TOPLAM

40.031

7.114

Türkiye’ye Gelen UDY

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, (2010) Uluslararası
Doğrudan Yatırım Raporu,

Tablo.2.12. Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında özelleştirmeler
sonucu Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar ve özelleştirme tutarlarına ilişkin
verilerden oluşmaktadır. Türkiye’de 1983’den 2003’e kadar gerçekleştirilen
özelleştirme gelirleri 6.2 milyar dolar olarak belirtilmiştir. 2000’li yıllara
gelindiğinde, özelleştirme faaliyetlerine yönelik programlar hız kazanmış ve
2008 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen özelleştirme geliri 29 milyar dolar
olarak tespit edilmiştir (Ekzen, 2009:105). 2009 ve 2010 yılları arasında
gerçekleştirilen özelleştirme tutarları ise 2005 - 2008 dönemlerine kıyasla
düşme eğilimi göstermiştir. Tablo.2.12’deki veriler incelendiğinde, Türkiye’de
2010 yılı içerisinde özelleştirme yolu ile uluslararası doğrudan yatırım
girişinin yapılmadığı görülmektedir.
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Özelleştirmeler, birleşme satın almalar ya da mevcut yapının alınarak
devam ettirilmesi şeklinde gerçekleşen doğrudan yabancı sermayeli
yatırımlar, sosyo-ekonomik yapıdaki bir çok faktörü olumsuz yönde
etkilemektedir. Bunun yanında sıfırdan kurularak ülkeye yeni yatırımlar
şeklinde gelen yabancı sermayeli oluşumların getireceği faydalar ise, orta ve
uzun vadede bir çok alanda yeni ve farklı etkiler sağlamaktadır. Yatırımların
geliş şeklinden etkilenen önemli yapılar arasında ise rekabet ve istihdam
gelmektedir. Bunun yanında yatırımlara devlet tarafından bir takım ayrıcalık
ve kolaylıkların teşviklerle sağlanması, yatırım potansiyelinin arttırılmasında
önem taşıyan hususlardır. Bu kapsamda, dışarıdan gelen yatırımlar ile ülke
içindeki üretim yapısı, beşeri sermaye, rekabet, siyasi ve ekonomik yapı
arasındaki dengenin sağlanması, yatırımların genişletilmesi ve sürekliliği
açısından önemlidir.

BÖLÜM 3
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ CAZİP HALE
GETİRİLMESİNDE YAPILMASI GEREKENLERE YÖNELİK LİTERATÜR
DEĞERLENDİRMESİ
Bu bölümde, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının rekabet,
istihdam ve teşvik uygulamaları üzerindeki etkileri, literatürdeki genel durum
ve Türkiye’deki gelişimi yönüyle değerlendirilecektir. Bir sonraki aşamada ise;
Türkiye’nin yatırım potansiyelinin önündeki

engellerin varlığına yönelik

yapısal oluşumlar, literatürel değerlendirmelerle sunulacaktır.
3.1. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ REKABET,
İSTİHDAM VE TEŞVİK UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ülkelerin piyasa yapılarındaki esneklik, yabancı sermayeli yatırımların
karar süreçleri üzerinde etkilidir. Bu kapsamda; piyasaların gelişmesinde;
rekabet gücü,
istihdam yapısı ,
yatırım sürecinin teşviklerle desteklenmesinin önemi tartışılmaz bir
noktaya gelmiştir.

3.1.1.

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Rekabet Üzerindeki

Etkilerine Genel Bakış
Ticaret ve sermaye hareketlerindeki hızlı yapılanma politikaları, yerel
üretimin, uluslararası dengelerle bütünleşmesinde önemli bir işleve sahiptir.
Ülkelerin ekonomik yapılarının dünya ile entegrasyonunda, bir bölgenin
gelişebilmesi veya üretim yapan firmanın karlılığını arttırabilmesinde rekabet
faktörünün önemi büyüktür. Rekabet; “ürünleri ve hizmetleri alıcıların istediği
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şekilde, istedikleri mekanda ve zamanda sunabilme yeteneği olduğu kadar,
üretimde kullanılan kaynakların fırsat maliyetini de karşılayabilme becerisini
de içermektedir “ (Filiztekin ve Karaata, 2010:8). Bu kapsamda; firmaların
piyasayı ve piyasadaki fiyatları etkileme gücü çerçevesinde gelişen rekabet,
ulusal ve uluslararası ticaretteki yönlendirici etkisi ile de küresel pazarları
şekillendirmektedir (Karabıçak, 2009:139).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önemli özelliklerinden biri
de ev sahibi ülkeye teknoloji, girişimcilik, risk taşıma ve organizasyon
aktarımı sağlamasıdır. Yabancı sermaye yatırımlarının ev sahibi ülkeye,
işletmecilik ustalığı, “know –how” ve sağladığı diğer yenilikler, ülkede faaliyet
gösteren yerli ve yabancı firmalar arasındaki rekabet ortamının gelişmesini
de olumlu yönde etkilemektedir (Karluk, 1983:15). Yabancı yatırımlarla
ülkeye gelen birikim, yerel piyasalarda da rekabeti arttırmaktadır. Artan
rekabet ise, teknolojik gelişme ve yeni buluşların yerel piyasalar tarafından
kabulünü sağlamakta ve üretim sürecinde verimliğin geliştirilmesine katkı
sağlamaktadır. Bu nedenle rekabet; üretimde verimliliği ve teknoloji
transferini sağlayan önemli bir mekanizma işlevi görmektedir (İSO, 2002:13).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının rekabet üzerinde oluşturduğu
etkiler genel özellikleri ile aşağıda belirtilmektedir. (Türkkan, 2009:1-2).
* Yabancı sermaye girişleri, rekabetçi piyasanın temel dinamiği olan
özel girişimin, piyasaların bütününde

etkin olmasını ve

gelişmesini

sağlamıştır.
* Yabancı sermaye girişleri, kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesinde
ve kamu tekellerinin rekabete açılmasında stratejik bir rol oynamıştır.
* Yabancı sermaye girişleri, iç piyasada verilen aşırı kamu yardımları
ayrıcalıkları üzerinde sınırlı etki yapmıştır. Yabancı teşebbüslere ayrıcalık
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tanımama

yaklaşımı,

yerli

teşebbüslere

sağlanan

ayrıcalıkların

da

sınırlandırılmasını sağlayıcı yönde etki göstermiştir. Yapılan yatırımlarda yerli
ve yabancı girişimciler arasında ayrım yapılmaması, özel girişimciliğin
gelişmesine katkı sağlamıştır.
* Yabancı sermaye girişleri, her türlü rekabet ihlali ve haksız rekabet
yöntemlerini içeren “ilkel sermaye birikimi” döneminin aşılmasını sağlamış,
adil bir rekabet ortamına geçişi hızlandırmıştır.
* Yabancı sermaye girişlerinin artmasında ve dünya sermayesinden
alınacak payı arttırmada; yerli sermaye lehine olan hükümlerin ortadan
kalkması,

deregülasyon

süreçlerinin

ve

özelleştirmelerin

hızlanması,

rekabetçi piyasaların gelişimini olumlu yönde etkilemiştir.
* Yabancı sermaye girişleri, kimi zaman doğrudan, kimi zamanda
dolaylı yollarla, iç ve dış piyasaların rekabetçi bir temel üzerine geliştirilmesini
sağlayıcı yönde oluşum sergilemiştir. Dış piyasalarla bütünleşme süreçleri,
ulusal mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi eğilimleri arttırarak, rekabet
baskısı yaratıcı ve rekabet baskısına dayanma potansiyelini kuvvetlendirici
etkiler yaratmıştır.
* Yabancı sermaye girişleri istihdam, verimlilik ve refah düzeyinin de
hızla artmasına, bu sayede çok sayıda mal ve hizmet piyasasının
oluşmasına ve gelişmesine de imkan sağlamıştır.
Ülkelerin küresel değişimlere uyum sağlama sürecinde, rekabet
anlayışı da farklı görüşlerle yeni anlamlar kazanmaktadır. Bu çerçevede
yabancı yatırımların rekabet üzerindeki etkileri “Pozitif Toplam Uyum” ve
“Negatif Toplam Uyum” yaklaşımları ile açıklanmaktadır (Kaymak,2005:80).
“Pozitif Toplam Uyum” yaklaşımına göre; yabancı girişimciler tarafından
yapılacak yatırımlarda ülkenin piyasa hacmi ve iktisadi büyüme hızı, rekabet
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gücünün artmasında zengin kaynaklara, nitelikli işgücüne ve iyi altyapıya
sahip olmasının önemi ile ilişkilendirilmektedir (Aktaş ve Vural 2004:6). Bu
kapsamda hükümetlerin siyasi ve makroekonomik dengeleri sağlamasında,
beşeri sermaye ve alt yapıyı geliştirmeye yönelik yatırımlar yapması, işgücü
ve sermaye verimliliğini arttırması yönünde önem kazanmaktadır (Kaymak,
2005:80). Bu süreçte ise, ülkelerin zenginlikleri, sahip oldukları rekabet
güçleri ile benzerlik taşıyan amaç ve stratejileri ile orantılı olarak gelişme
göstermektedir (İSO, 2002:131).
“Negatif Toplam Uyum” yaklaşımına göre ise; yabancı girişimciler,
pozitif toplam uyum yaklaşımındaki temel belirleyici unsurları esas almış
olsalar da kimi zaman yatırım yapacakları ülke yöneticileri ile teşvik
pazarlığına girmektedirler. Bunun yanında; ülke yöneticileri, yabancı
girişimcilerin teşvikleri arttırma yolundaki çabalarının kendileri için uygun
olmadığını bildikleri halde, yatırımların başka ülkelere gitmesi endişesi
karşısında, talep edilen teşviklere destek vermek zorunda kalmaktadırlar
(Kaymak, 2005:80-81). Bir çok ülke, doğrudan yabancı sermayeli yatırımları
vergi teşvikleri ile ülkeye çekme konusunda farklı girişimlerde bulunmaktadır.
Bununla beraber sağlanan kolaylıklar bir takım endişeleri de beraberinde
getirmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde; doğrudan yabancı
sermayeli yatırımların teşvikine yönelik oluşan tereddütlerin nedenleri
aşağıya çıkarılmıştır. Bunlar ise (Aktaş ve Vural , 2004-5) ;
Yabancı

bağlı

şirketlerin

rekabeti

bozucu

uygulamaları

yaygınlaştırmaları,
Ödemeler dengesinin açık vermesine neden olan kısa vadeli oynak
yatırımların artması,
Yabancı bağlı şirketlerin vergiden kaçınma, suistimale yönelik
transfer fiyatlaması uygulamasına başvurmaları,
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Ulusal firmaların piyasa dışına itilmesi veya teknolojilerin transfer
edilmesi,

Çevreyi kirletici faaliyet veya teknolojilerin transfer edilmesi,
Çok zararlı sosyo-kültürel etkiler oluşturacak şekilde yerel
ürünlerin, teknolojilerin, ağların ve iş uygulamalarının piyasa dışına
itilmesi,

Özellikle özel ekonomik bölgelerde olmak üzere, çok uluslu
şirketlere

emek ve çevre düzenlemelerini kale almamalarına yol

açacak şekilde tanınan imtiyazların varlığı şeklinde tespit edilmiştir.
3.1.1.1. Doğrudan Yabancı Sermayeli Kuruluşların Tekelci Avantajları
Yatırım yapmak amacıyla başka bir ülkede faaliyette bulunan
işletmenin,

üretimde

bulunduğu

bölgede

karar

merkezinden

uzakta

faaliyetlerini sürdürmesi birtakım riskleri de beraberinde getirmektedir. Üretim
yapan firmanın elde edeceği kazanç, ülkesine kazandırdığından daha fazla
olmak zorundadır. Bu nedenle “doğrudan yatırımı yapan firma, yerli firmalara
göre avantaja sahip olmalı ve kendi avantajı üzerinde de tekele sahip
bulunmalıdır.” Üretim aşamasındaki yerli firmaların ihtiyaç duydukları girdileri
dışardan karşılayamamaları, yabancı girişimcilerin yerli girişimciler üzerindeki
tekelci avantajları kullanmalarını sağlamaktadır. Yabancı girişimcilerin sahip
olduğu tekelci avantajlar, doğrudan yabancı sermaye yatırımların teşvik
edilmesinde ise bir takım avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar Karluk (1983)
tarafından;
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Doğrudan yatırımın yapıldığı ülkelerde, ithalatın miktar kısıtlamaları
ve tarifeler ile sınırlandırılması,
Mal piyasalarında ürün farklılaştırılması, pazarlama üstünlüğü
etkenlerle tam rekabetten uzaklaşma,
Yatay ve dikey birleşme ile içsel ve dışsal ekonomilerden
yararlanma,
Teknoloji ve “know-how” yolu ile faktör piyasalarında tekel
kurulması, şeklinde ifade edilmektedir (Karluk, 1983:17-18-19).
Yabancı sermaye ve rekabet arasındaki bağıntı, dünya ekonomisine
entegre olmuş gelişmiş ülkeler

açısından, yerli ve yabancı teşebbüs

arasında anlamlı bir farkın olmaması yönüyle gelişme göstermiştir (Türkkan,
2009:2). Ancak rekabetçi bir ekonomik anlayışın tam anlamıyla yerleşmediği
piyasalarda, yerel firmaların verimlilik düzeylerindeki artış, yerli ve yabancı
firmalar arasındaki

rekabetin, yerel firmalar üzerindeki rekabet baskısını

arttırması şekliyle sonuçlanabilmektedir (TEPAV, 2007:11). Bu kapsamda;
özellikle gelişmekte olan ülkelerde yabancı sermaye kavramının önemi ve
gereğinin anlaşılması için belli bir sürenin daha geçmesinin gerektiği
değerlendirilmektedir.

3.1.2.

Türkiye’de Rekabet Ortamının

Doğrudan Yabancı Sermaye

Yatırımları Üzerindeki Etkileri

Türkiye,

1980

ve

sonrasındaki

neoliberalleşme

politikaları

ile

dünyadaki değişime uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu süreç içerisinde kamu
finansmanı, özelleştirme, doğrudan yabancı sermaye yatırımları gibi sosyoekonomik alanlarda uygulanan yapılanmaların getirdiği sonuçlar, beklentilerle
paralellik göstermemiştir. Türkiye bu yöndeki kaynak açığını kısa vadeli
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sermaye hareketleri ile kapatmaya çalışmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde,
kamu harcamalarındaki açığı kapatma da kısa vadeli dış kaynak desteği
devam etmiştir. Türkiye, ekonomik yapısındaki yüksek enflasyon, yüksek dış
borçlanma, yüksek reel faiz ve dağınık bankacılık sistemi uygulamaları
kıskacında rekabet gücünü ve üretim potansiyelini yitirmiştir (İSO, 2002:9).
Türkiye‘de faaliyet gösteren doğrudan yabancı sermayeli firmalar ve
rekabet gücü arasındaki ilişki sektörel açıdan irdelendiğinde; hammadde ve
emek-yoğun ürünlerdeki rekabet gücünün varlığı ön plana çıkmaktadır.
Ancak; doğrudan yabancı sermayeli yatırımların büyüme eğilimi gösterdiği
sermaye-yoğun ve araştırmaya yönelik ürünlerde, rekabet gücünün zayıf
olması olumsuz etkileri de beraberinde getirmiştir (TEPAV, 2007:15). Bu
nedenle; Türkiye’nin yerel ve uluslararası alandaki rekabetçi yapısının
geliştirilebilmesi için, üretim teknolojisini, yönetim anlayışını ve stratejik
yapılanma politikalarını ön plana çıkarması gerekmektedir (Bozer, 2001:152).
Türkiye’de rekabet gücünün düşük seviyelerde kalması pek çok neden
ile açıklanmaktadır. Ancak bu konudaki bazı etkenler, önemi nedeniyle
öncelik kazanmıştır. Bunlar arasında; kamuya ait tekeller ile büyük özel
sektör firmalarının çeşitli pazarlara hakim olmaları gelmektedir. İç piyasadaki
yerleşik firmaların rekabete aykırı uygulamaları, yabancı sermayeli firmalar
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Örneğin; Türk firmalarının bildirimi
yapılan (veya yapılmayan) yüksek karları ile yatırımları için olan geri ödeme
sürelerinin çok kısa olması nedeniyle, değerlerini olduğundan fazla
göstermeleri ve yüksek devralma fiyatları talep etme eğilimiyle hareket
etmeleri, rekabette olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu durum ise birleşme
ve satınalma işlemlerine yönelik uygulamalarda her yönüyle birleşme
işlemlerinin çok düşük seviyelerde gelişme göstermesine neden olmaktadır
(TEPAV, 2007:6-14).
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Türkiye’de piyasa ekonomisindeki liberalleşme hareketleri ile ticaret ve
yatırımın serbestleştirilmesine yönelik tedbir ve uygulamalar rekabet yanlısı
olsa da, küresel ölçekte değerlendirildiğinde yeterli seviyede değildir. Dış
ülkelerin bu konudaki uygulamalarından sağlanan bir takım deneyim ve
izlenimler, yerel piyasalarda yerli ve yabancı firmalar arasında meydana
getirilen karteller, münhasır bayilik ve kısıtlayıcı dağıtım sözleşmeleri, yerel
girdilerin tekelleştirilmesi, yüksek ulaşım maliyetleri gibi rekabete aykırı bir
çok uygulamanın yarattığı rekabet baskısından, yerel piyasaların uzak
kalabildiğini

göstermesi

açısından

önemlidir.

Türkiye’de

ise;

kamu

ihalelerindeki yerli fiyat tekliflerini, yabancı firmalara kıyasla yüzde (%) 15
daha fazla tercih eden bir Kanunun varlığı, “Alkollü içeceklerin ithalatında
tekel

hakkına

sahip,

devletin

dolaylı

kontrolü

altındaki

şirketin

özelleştirilmesine rağmen, zahmetli belge gerekleri, yüksek vergiler ve ithalat
politikasının idare edilmemesi” piyasa girişini sınırlandırmakta ve daha pek
çok örnek uygulama, rekabet üzerinde kısıtlayıcı bir etki oluşturmaktadır
(TEPAV, 2007:13). Bunun yanında girdi maliyetlerinin yüksek olması da
rekabetin önündeki engeller arasında değerlendirilmektedir . Türkiye’de enerji
maliyetleri ile kamunun elindeki hammadde fiyatlarının, aşırı istihdam ve
verimsizlik

nedeniyle

yüksek

oluşu,

rekabet

ve

yatırım

ortamının

gelişmesindeki engellerdir. Diğer yandan; faiz oranları ve işçi maliyetleri
üzerindeki kamu yükü şeklindeki girdi maliyetleri de rekabet üzerinde negatif
etkiler oluşturmaktadır (Güven, 2008:81).
Küresel düzeyde, ortalama net özel sermaye akışları doğrudan
yabancı sermaye akışının ortalama beş katı kadardır. Türkiye’de ise bunun
yedi kat olması, yerli sermayenin fazla oluşundan ziyade doğrudan yabancı
sermayeli yatırımların küçük boyutta olduğunu göstermesi açısından
önemlidir. Genel olarak bir ülkede üretim yapan yerli firmaların sayısı yabancı
sermeyeli firmaların sayısından çok daha fazla olmuş olsa bile ikisi arasında
yüksek bir korelasyon eğiliminin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle
“Doğrudan yabancı yatırım, yerli yatırım için bir katalizör görevi gördüğü gibi,
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yerli yatırım da DYY için katalizör konumundadır.” Ancak bu etki Türkiye’de
faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar arasında beklendiği gibi
gelişmemiştir (TEPAV, 2007:10).
Bunun yanında; ürün piyasalarının etkinliği ile rekabet gücü arasındaki
yakın ilişki ülkelerin yatırım ortamlarının şekillenmesindeki önemli yapısal
oluşumlardan biridir. Etkin çalışan ürün piyasalarına sahip ülkelerin, arz ve
talep şartları kapsamında geliştirdikleri doğru ürün ve hizmet portföyü, üretim
ve sağlıklı rekabet ortamının gelişimi açısından son derece önemlidir. Bu
açıdan; kamu müdahalelerinin en az seviyede gerçekleştiği piyasa
yapılarında, ürünlerin değişimleri daha sağlıklı yapılabilmektedir. Ancak
ülkelerin serbest piyasa yapısındaki üretim etkinliğinin yeterli derecede
gelişmemesi, rekabet üzerindeki beklentileri olumsuz etkilemektedir. Son
yıllarda küresel düzeyde yaşanan ekonomik krizler Türkiye’nin ekonomik
yapısında da daralma hareketine neden olmuştur. Ekonomideki yavaşlama
ise, kamu yönetiminin yerli firmaları koruyarak müdahil olmaları yönünde
baskı oluşturmuştur (Ulengin, Önsel, Karaata, 2009:17).
Türkiye’de rekabet ortamının gelişmesinin önündeki bir başka engel
ise bürokratik yapıdır. Yatırım ortamına yönelik alanlarda şeffaf olmayan
uygulamaların yaygınlaşması, rekabet ve rekabet gücü üzerinde olumsuz bir
etki oluşturmaktadır (FIAS, 2001:8). Bunun yanında; sürekli değişen yasa ve
yönetmeliklerin

değişik

kişilerce

farklı

anlayışlarla

yorumlanması

ve

uygulanması, haksız rekabet ve güvensiz bir yatırım ortamı için zemin
hazırlamaktadır (Bozer, 2001:154). Bu çerçevede; Türkiye’deki yatırım ve
rekabet ortamının geliştirilmesinde idari istikrar, ekonomik yapı ve hukuki
güvenliğin sağlanmasının önemi tartışılmasız bir noktaya gelmiştir (İSO,
2002:133).
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3.1.3.

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerindeki

Etkilerine Genel Bakış
Ülkelerin ekonomik yapıları ve işgücü piyasalarının şekillenmesinde
sermaye faktörünün etkisi büyüktür (Bülbül ve Emirmahmutoğlu, 2010:218).
Sermayenin gelişiminde ve ekonomik büyümede temel değişkenlerden birisi
ise istihdamdır. İstihdam aynı zamanda üretim aşamasında insan faktörünü
temsil etmektedir. Bilgi ve teknolojideki birikimlerin üretime katılması,
geliştirilmesi ve aktarılmasında insan ile birlikte, insan gücünün niteliği de ön
plana çıkmaktadır. Bu nedenle ülkelerin büyüme ve kalkınma çabalarında
istihdam, sermaye birikimi ve teknolojik gelişmeler birbirlerini tamamlayan
unsurlardır (Saygılı ve Cihan, 2008:51).
Çok uluslu şirketler tarafından gerçekleştirilen yabancı sermayeli
yatırımlar, üretim sürecinde uluslararası pazarlara erişimdeki sınırları ortadan
kaldırmaktadır. Bu şirketler, uluslararası pazarlara tek merkezde üretim
yapmak yerine, pazarın olduğu yerde faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
girişimde bulunurlar. Çok uluslu şirketlerdeki bu yapılanma, yabancı
sermayenin istihdama yönelik etkilerini göstermesi bakımından önemli
sonuçlar vermektedir. Bu etkiler; kimi zaman olumlu kimi zamanda olumsuz
bir görünüm sergilemektedir. Çok uluslu şirketlerin özellikle sermaye ve
teknoloji yoğun yatırımlar şeklindeki faaliyetleri, istihdama yönelik katkıları
sınırlandırmaktadır. Bu çerçevede; çok uluslu şirketlerin istihdam artışına
yönelik olumsuz etkileri aşağıda yer almaktadır. Bu etkiler;
Sanayi ülkelerindeki durgun ekonomik gelişmeler ve küresel
ekonomik kriz,
İşgücü tasarrufuna yönelik teknolojiler,
Sermaye yoğun yatırım politikaları,
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Ulusal ve uluslararası taşeronluk hizmetlerinin gelişmesi,
Maliyetleri azaltıcı politika izlemeleri, şeklinde belirtilmektedir.
Maliyetleri azaltmadaki alternatiflerden birisi ise işçi sayısıdır. Belirtilen
bu nedenler, istihdamın geliştirilmesini sınırlandırmakta, kimi zaman ise
durdurabilmektedir (Cömert, 2000:2-4-8).
Doğrudan yabancı yatırımlar ve istihdam arasındaki bağıntıyı
şekillendiren noktalarından biri de yatırımların ülkeye geliş biçimi ve ülkeler
arasındaki yatırım ilişkileridir. Bu kapsamda; istihdam ve doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının etkileri ;
Yabancı yatırımların ülkeye geliş biçimi,
Yatırım alan ve veren ülkeler açısından değerlendirilmektedir.
3.1.3.1. Yabancı Yatırımların Ülkeye Geliş Biçimi
Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yabancı
sermayeli yatırımları ülkelerine çekme amaçlarından biri de istihdamı
arttırmaktır. Ancak bu noktada önemli olan hususlardan biri, yatırımların
ülkeye geliş biçimidir. Ev sahibi ülkeye gelen yabancı sermaye, yatırımını
ülkedeki mevcut firmaları satın alarak gerçekleştirdiğinde, (kullanılan üretim
tekniğinin sermaye yoğun olması sonucu) yarattığı etki itibariyle istihdamı
arttırıcı yönde katkı sağlamayacaktır (Bülbül ve Emirmahmutoğlu, 2010:223).
Bunun yanında; söz konusu yatırımların şirket birleşmeleri ve satın almalar
yolu ile yapılması da istihdamı azaltıcı yönde etki yapmaktadır (DİSK,
2001:8). Aynı şekilde özelleştirmeler yolu ile ülkeye gelen yabancı
yatırımlarda, istihdam üzerinde beklenen sonuçları vermemektedir. Ancak
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bahsedilen yatırım şekilleri, her ne kadar ülkede istihdamı arttırıcı sonuçlar
vermemiş olsa da, mevcut üretimin devam etmesini sağlamaktadır (Bülbül
ve Emirmahmutoğlu, 2010:223). Konu, yatırımların ve mevcut istihdamın
devam etmesi yönüyle değerlendirildiğinde, doğrudan yabancı sermaye
yatırımları, geldiği ülkenin beklentilerini karşılayacak nitelikleri taşıyabilmesi
açısından önemlidir.
3.1.3.2. Yatırım Alan ve Veren Ülkeler Açısından Değerlendirilmesi
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdama yönelik etkileri
kaynak ülke açısından değerlendirildiğinde; üretimin başka ülkelerde
yapılması da kimi zaman istihdamın daralmasına neden olabilmektedir
(Bülbül ve Emimahmutoğlu, 2010:222). Bunun nedenleri arasında ise
yabancı sermayenin aynı zamanda ihracatı ikame etme özelliğini taşıması
gelmektedir. Yabancı sermayenin istihdam etkisine
sendikalarının, Wolkwagen firmasının

örnek olarak; Alman

yurt dışında yatırım yapmasını

istihdamı azaltacağı düşüncesinden hareketle istememeleri, örnek olarak
gösterilmektedir (Cömert, 2000:4-5).
İstihdam etkileri, yatırım alan ülkeler açısından değerlendirildiğinde,
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ön plana çıkmaktadır (Cömert, 2000:5). Çok
uluslu şirketler aracılığı ile sürdürülen bu yatırımların daha çok gelişmekte
olan ve az gelişmiş ülkeler yönüyle tercih edilmesinde, düşük ücret
politikaları,

yüksek

enflasyon

sağlanamamasına

yönelik

Emirmahmutoğlu,

2010:218).

ve

faktörler
Yabancı

yeterli
etkili

sermaye

olmaktadır

sermaye

birikiminin
(Bülbül

yatırımlarının

ve

üretim

safhasında, emek yoğun aşamalarını az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere
kaydırması, istihdam üzerinde arttırıcı etki yaratmaktadır (Candemir, 2007).
Gelişmekte olan ülkelerdeki ucuz işgücü arzı, bu ülkeler açısından önemli bir
avantaj olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu ülkelerdeki emek-yoğun
malların üretimi, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesindeki tercih nedenleri
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arasında gösterilmektedir. Ancak; 80’li yıllarla beraber bu anlayış da değişim
göstermeye başlamıştır. Bilgiye dayalı mikro-elektronik gelişmelerin imalat
sanayisine uygulanması, ucuz işgücünü tek başına avantaj olmaktan
çıkarmıştır. Bilgi teknolojisindeki ilerlemeler eğitimli ve disiplinli yeni bir
işgücünü ortaya çıkarmıştır. İşgücü verimliliğine ilaveten, ülkenin eğitim
şartları, araştırma-geliştirme kapasitesi de doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının

bir

ülkeyi

tercih

etmesinde

önemli

unsurlar

olarak

gösterilmektedir (Şen, 2003:524). Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki
işgününün, doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkileri
irdelendiğinde; yüksek nitelikli işgücü üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu
sonucuna varılmıştır (Kula, 2003:145).

3.1.4.

Türkiye’deki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının

İstihdama Yönelik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Türkiye dünyanın en büyük pazar gücüne sahip ülkeleri arasında yer
almaktadır. Türkiye nüfusunun %40‘ı 22 yaşın altındadır. Kent nüfusu
açısından da dünyanın en büyük 13’üncü kentidir. Bu bilgiler Türkiye’nin
nüfus yapısının genç ve dinamik oluşumlu bir yapıda olduğunun göstergesidir
(Ulengin, Önsel ve Karaata, 2009:10). Bu avantajla birlikte; söz konusu nüfus
yapısı, eğitilmiş insan gücü açısından değerlendirildiğinde,

karşılaşılan

sonuç, yabancı sermayeli yatırımlar açısından olumsuz bir görünüm
sergilemektedir. Türkiye ‘de eğitilmiş işgücü seviyesi çok yüksek düzeylerde
bulunmamaktadır. Oysa; doğrudan yabancı sermaye yatırımları için, ev
sahibi ülkede fiziki sermayeyi kullanacak beşeri sermayenin varlığı, yani
eğitilmiş insan gücünün yüksekliği önemli bir unsurdur. Türkiye ise; fiziki
sermayeyi, yani makineyi kullanacak , onu yeni teknolojilerle besleyecek
beşeri sermayesini

yeterince geliştirememiştir (Uygur, 2001:27). Bu

kapsamda; güçlü bir nüfus potansiyeline sahip olan Türkiye’nin beşeri
sermayesini geliştirmesi ve yeni yönetim anlayışları ile desteklenecek
projeleri uygulamaya geçirmesinin gerektiği değerlendirilmektedir. Söz
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konusu durumu tespit etmeye ve yabancı sermayeli işletmelerin bakış
açılarını yansıtmaya yönelik yaptığımız anket çalışmasında; “Şirketiniz,
yatırım yapma/yatırımları genişletme aşamasında nitelikli eleman temininde
ne derece sıkıntılarla karşılaşmaktadır?” sorusuna katılan şirketlerin % 35,9’u
bu konuyu ‘’Orta’’ düzeyde değerlendirmişlerdir. İşletmelerin nitelikli eleman
istihdamına yönelik beklentilerinin istenilen düzeyde olmaması, Türkiye’nin
yatırım potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir.
Yukarıda belirtilen mevcut durumla birlikte konu, Türkiye’nin dünyadaki
doğrudan yabancı sermayeden almış olduğu pay ve faaliyette bulunan
işletmelerin genel görünümü açısından da değerlendirildiğinde beklentiler,
gerçekleşen değerlerle paralellik göstermemektedir. Tablo.3.1. Türkiye’nin
dünyada ve gelişmekte olan ülkeler arasında, doğrudan yabancı sermayeli
yatırımlardan almış olduğu payları göstermektedir. 2010 yılında Türkiye’nin
doğrudan yabancı yatırımlardan almış olduğu pay dünya genelinde binde 7,
gelişmekte olan 173 ülke toplamında ise % 1,4 olarak açıklanmıştır. Türkiye
dünya genelinde doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler arasında ise 2010
yılında 27’nci sırada yer almaktadır (UNCTAD, 2011). Bu çerçevede;
Türkiye’nin doğrudan yabancı sermayeli yatırımlardan almış olduğu pay
2005/2008 yılları arasındaki değerler ile kıyaslandığında düşme eğilimi
göstermektedir. Diğer yandan gelişmekte olan ülkeler açısından yapılan
değerlendirmede de Türkiye’nin yabancı sermayeli yatırımları çekme
gücünün düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Bu nedenle; doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının, ev sahibi ülkeye getirmiş olduğu faydalar
arasında istihdamı arttırıcı yönde tespit edilen etkileri; Türkiye’de beklendiği
düzeyde gelişme göstermemiştir. Ayrıca; Türkiye’de faaliyet gösteren
firmaların büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli olması da istihdama
yönelik beklentiler üzerinde olumlu bir etki oluşturmamaktadır. Bunun
yanında Türkiye’ye gelen yabancı sermayeli yatırımların önemli bir kısmının
birleşme/satınalmalar şeklinde gerçekleşmiş olması da istihdam üzerinde
daraltıcı bir etki yaratmaktadır.
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Türkiye’deki istihdam ortamındaki daralmanın bir başka boyutu ise,
yabancı

sermayeli

şirketlerin

sermaye

yoğun

teknolojileri

kullanmış

olmalarıdır (Cömert, 2000:14).
Tablo.3.1. Türkiye’ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri ve
Uluslararası Doğrudan Yatırımlardan Aldığı Pay

YIL

GİRİŞ
(MİLYAR Ş)

DÜNYA
TOPLAMINDAKİ
PAY (%)

GELİŞMEKTE
OLAN ÜLKELER
TOPLAMINDAKİ

SIRALAMA

PAY

1970’ler

0,1

0,2

0,9

-

1980’ler

0,2

0,2

0,8

-

1990’lar

0,8

0,2

0,6

-

2000

1,0

0,1

0,4

53

2001

3,4

0,4

1,5

38

2002

1,1

0,2

0,6

53

2003

1,7

0,3

0,8

53

2004

2,8

0,4

0,9

38

2005

2,8

1,0

2,8

23

2006

10,0

1,4

4,2

17

2007

22,0

1,1

3,3

25

2008

19,5

1,1

2,5

20

2009

8,4

0,7

1,4

30

2010

9,1

0,7

1,4

27

Kaynak : UNCTAD (2011) “Dünya Yatırım Raporu”
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3.1.5. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Teşvik Uygulamalarına
Genel Bakış
Teşvik kavramı UNCTAD raporunda; “Belirli bir kuruluş ya da kuruluş
grubuna belirli bir biçimde davranmaya yönlendirmek için hükümetler
tarafından ya da hükümetlerin talimatı doğrultusunda sağlanan her türlü
ölçülebilir ekonomik avantajdır” şeklinde ifade edilmektedir (Kaymak,
2005:84). Teşvik uygulamaları ile sağlanan kolaylıklar, yabancı girişimcilerin
yatırım kararı verme süreçlerini etkilemektedir. Bu kapsamda; sağlam bir
teşvik politikasının oluşturulabilmesi için, her yatırıma aynı teşvikin
uygulanması

yerine,

yatırım

türlerine

ve

miktarlarına

göre

çalışma

yapılmalıdır (Hazman, 2010:274).
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarından

daha

fazla

yararlanabilmek

için,

geliştirdikleri

teşvik

uygulamaları ile yatırımlarını cazip hale getirmeye çalışmaktadırlar. Dünya
ülkelerinin teşvik uygulamaları ile yabancı sermaye yatırımlarını çekmeye
yönelik çabalarının altında yatan temel neden ise, 80’li ve 90’lı yıllardaki
petrol ve borç krizi ile ilgili sorunların çözümünün ardından, piyasaların daha
güvenilir duruma gelmiş olmasıdır (Tüylüoğlu ve Aktürk, 2006:88). Dış
piyasalardaki gelişmeler, ülkeler arasındaki rekabet olgusunun teşviklerle
güçlenmesini sağlamıştır. Bu nedenle; küresel sürecin getirdiği yeniliklere
uyum sağlama çabasında olan ülkeler, ekonomik ve sosyal gelişimlerini
teşvik politikaları ile desteklemektedirler. Ancak bu politikalar, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik, politik, siyasi, teknolojik ve kültürel
yapılarına

göre

farklılıklar

göstermektedir.

uyguladıkları teşvik politikaları ile (Polat,2004) ;

Gelişmekte

olan

ülkeler
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Ekonomik kalkınma ve sanayileşmeyi sağlamayı,
Bölgesel kalkınma ve bölgeler arası dengesizlikleri gidermeyi,
Hedef sektörlerle ilgili küresel rekabet avantajları sağlamayı,
Ülke kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamayı,
amaçlanmaktadırlar.
Gelişmiş ülkelerdeki teşvik uygulamalarında ise;
Kalkınmada geri kalmış bölgelerin kalkınmalarını sağlamak,
Teknolojik gelişmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak,
Hedef sektörlerde üretim ve verimliliği arttırmak,
İstihdamı arttırmak, öncelikli hedefler arasında sıralanmaktadır.
Ülkelerin yabancı yatırımlara yönelik uyguladıkları teşvikler ülkeden
ülkeye farklılık gösterse de genel olarak; mali teşvikler, finansal teşvikler ve
diğer teşvikler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Mali teşviklerin en önemli
özelliği yabancı girişimcinin vergi yükünü azaltmasıdır (Kaymak, 2005:85).
Bir

ülkenin

vergi

sağlanmasında

politikası,

kullanılan

piyasalar

önemli

arasındaki

araçlardan

kaynak

birisidir.

Bu

akışının
nedenle

piyasaların güçlenmesinde vergi politikalarının sağladığı etkinin önem
derecesi büyüktür (İMKB, 1994:86-87). Bu nedenle yatırımları ülkeye
çekmede ‘’vergi’’ önemli bir performans kriteri niteliği taşımaktadır (İSO,
2002:28). Finansal teşvikler ise; ‘’ yeni yabancı yatırımı finanse etmek ve
işletme

giderlerinin

sağlanması’’

finansmanına

şeklinde

katkıda

tanımlanmaktadır

bulunmak

amacıyla

(Hepkula,1998:40).

fon

Finansal

teşviklerin en önemlileri arasında; para vererek sübvanse etmek ve borcun
ödenmesini garanti etmek şeklindeki uygulamalar gelmektedir. Bu teşvik türü
daha çok işgücünün eğitimi, ücretlere yapılan sübvansiyonlar, arsa
tahsisinde sağlanan kolaylıklar,

elektrik ve su maliyetlerinde yapılan

indirimler ile uluslararası kanallardan alınan krediler için borçların garanti
edilmesi

şeklindeki

uygulamaları

içermektedir

(Tüylüoğlu

ve

Aktürk,

2006:89). Bir başka uygulama olan diğer teşvikler ise ; “yabancı yatırımcıya
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döviz kuru politikası ile avantaj sağlama, sübvansiyonlu alt yapı temini ve
yabancı yatırıma yönelik belirli hizmetlerin sübvansiyonlu olarak sağlanması”
amacıyla oluşturulan teşvik politikasıdır. (Hepkula,1998:40). Ancak özel
teşviklerin yatırımlar üzerinde gösterdiği etki fazla değildir. Bunun nedeni ise;
bu kapsama giren uygulamaların devam eden nispi dezavantajlar için bir
tazminat

olarak

değerlendirilmiş

olmasıdır.

Diğer

yandan;

yabancı

yatırımcılar üzerindeki sınırlamaların kalkması ve iş koşullarının sağlanması
ise olumlu etki oluşturmaktadır (Kurtaran, 2007:375).
Teşvik uygulamaları ile ilgili üzerinde durulması gereken konulardan
biri de ülkeler üzerinde oluşturmuş olduğu etkidir. Bu etkilerin genel özellikleri
aşağıda belirtilmiştir.
* Yatırımları çekmede önemli araçlar arasında gösterilen teşviklerin
sağladığı etkiler geçici veya kalıcı olabilmektedir. Sağlanan teşviklerin
bazıları, belirli bir zaman süreci içinde uygulanabilmekte ve firmalara sabit bir
zaman aralığında yararlanmaları için imkan verilmektedir.
* Teşviklerin etki derecesini belirlemeye yönelik başka bir konu ise;
bunların seçici veya genel özellik göstermesidir. Seçici teşvikler, yatırımın
türü, sektörü, sahibi ve yapıldığı bölgenin yapısına göre düzenlenmektedir.
Teşviklerin etkileri genel özellikler kapsamında değerlendirildiğinde ; ülkenin
sermaye piyasalarının gelişimi ile paralel bir görünüm arz etmektir. Bunun
nedeninde ise; yatırım teşviklerinin sermaye piyasalarının açıklığının bir
uzantısı olma özelliği göstermesi gelmektedir (Tüylüoğlu ve Aktürk,2006: 89).
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3.1.6.

Türkiye’de Teşvik Uygulamalarının Doğrudan Yabancı Sermaye

Yatırımları Üzerindeki Etkileri
Türkiye’de yatırım ortamını geliştirme ve küresel sürece uyum
sağlamada teşvik uygulamaları önem taşımaktadır. Bu kapsamda; uygulanan
teşvik politikaları ile bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi, sermayenin
tabana yayılması, istihdam ortamının yaratılması, yüksek ve ileri teknolojilerin
kullanımı ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması amaçlanmaktadır
(Çiloğlu, 2000:30).
Türkiye’de yatırım stratejisine yönelik politikalar arasında yer alan
teşvik uygulamaları İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde çıkartılan 933
Sayılı Teşvik Kanunu’nun uygulanması ile başlamıştır. Söz konusu Kanun’da
teşviklere yönelik; “Kalkınma Planı hedeflerine uygun olarak geliştirilmesi
öngörülen iktisadi faaliyet sektörlerine planın bölgelerarası dengeli kalkınma
ilkesi de gözönünde tutularak, genel ve katma bütçelerden ödünç verme
şeklinde transferler yapmak amacı ile fonlar tahsis edilebilir” ifadesi yer
almaktadır. Kanunun amacı ise, özel sektör yatırımlarının plan hedefleri
kapsamında özendirilmesidir. Ancak kalkınma planlarının uygulandığı
yıllardaki yatırımların belli bir performans şartına bağlı olmaması ve bu
sistemin ülkenin uzun vadeli gelişme perspektiflerine uyumlu olmaması,
beklentiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Bu süreç her şeyin teşvik
edildiği ancak hiçbir şeyin teşvik edilmediği bir teşvik dönem olarak gelişme
göstermiştir (DİSK, 2001:20).
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelik teşvik
uygulamaları, 24 Ocak 1980 Kararları ve 8/168 sayılı Yabancı Sermaye
Çerçeve Kararnamesi ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde gelişme
göstermiştir. Yatırımlarda kolaylıklar sağlamak amacıyla yapılan teşviklerde;
alt yapı, kar ve sermaye transferlerindeki kısıtlamaların kaldırılması, yapişlet-devret

modeli

vb.

şeklinde

bir

çok

uygulama

yer

almıştır
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(Hazman,2010:263). Ancak

sıkça

değişen

hükümetlerin

farklı teşvik

programları, kısa vadeli etkiler oluştururken, uzun vadede dağınık ve etkisiz
sonuçlar getirmiştir.

Türkiye’de uygulanan teşvik sistemi, muğlak, sürekli

değişen ve zaman zaman birbiriyle çelişen yasa ve yönetmeliklerle
düzenlenmiştir. Söz konusu uygulamalar bir çok kurumun görev ve
yetkilerinin de iç içe geçmesine neden olmuştur. Kurumların uyguladıkları
yasa

ve

yönetmeliklerin

farklı

olması,

aynı

konu

üzerinde

farklı

değerlendirmelerin yapılması ve sistem gereği bir çok prosedürün yerine
getirilmeye çalışılması, yatırım sürecinde zaman kaybına neden olmaktadır.
Öte yandan; Türkiye’de teşviklere yönelik uygulamalar, yatırımın niteliği,
yapılacağı yöre ve büyüklüğüne göre farklılıklar göstermekle beraber,
harcanan süredeki uzunluk bakımından bir takım sorunları da beraberinde
getirmektedir

(İSO,

2002:104).

Bu

kapsamda;

teşviklere

yönelik

uygulamalardaki karmaşık yapı, yatırımlar açısından bir takım sıkıntılar
getirmekle beraber, yatırımcıların beklentileri üzerinde de olumsuz bir
görünüm arz etmektedir. Türkiye’de yatırımlara yönelik kolaylıklar sağlamak
amacıyla uygulanan teşvik politikaları, yatırım teşvikleri ve mali teşvikler
kapsamında değerlendirilmektedir.
3.1.6.1. Yatırım Teşvikleri
Türkiye’de yatırıma yönelik üretim aşamasında daha çok gelir ve
kurumlar vergisi indirimi, KDV indirimi, lisans ve “know-how” alma kolaylıkları,
yabancı teknik personel çalıştırmada kolaylıklar sağlaması, ihracata vergi
iadesi, ihracat kredi sigortası, vergi, resim, harç istisnaları sağlama şeklindeki
uygulamalar yer almaktadır. Türkiye’de yatırımların teşviki uygulamaları,
yatırımın niteliği ve kapsamı doğrultusunda belli bir alan çerçevesinde
gelişme göstermektedir. Bunlar;
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Kalkınmada öncelikli ve normal yörelerde gerçekleştirilecek
yatırımlar ve alt yapı yatırımları
Yabancı Sermayeli Yatırımlar
Teknolojik Yatırımlar,
Yap-İşlet-Devret modelindeki yatırımlar,
Kamu yatırımları,
AR-GE yatırımları,
Enerji yatırımları,
İthalat yoluyla gerçekleştirilen yatırımlar,
Büyük çaptaki yatırımlar,
Kobi

yatırımları,

şeklindeki

uygulamalara

yönelik

sağlanan

teşviklerdir.
Ancak Türkiye’de yatırıma yönelik uygulamalara destek vermek
amacıyla sağlanacak teşviklerde; yatırım yapılmadan önce, mevcut bölgenin
ve yatırıma yönelik projelerin uygunluğunun tespit edilmesi öncelik
taşımaktadır. Bu kapsamda yatırım yapılmadan önce elektrik, yol, su,
kanalizasyon vb. bir takım alt yapı çalışmalarının devlet tarafından
yapılmasının girişimcilere sağlayacağı maliyet avantajı, firmaların yatırım
kararlarını olumlu yönde etkileyecektir (Polat, 2004).
3.1.6.2. Mali Teşvikler
Mali teşviklere yönelik uygulamalarda, yatırımcıların vergi yükünü
azaltmayı amaçlayan politikalar öncelik taşımaktadır. Bu uygulamalar
arasında; kara dayalı teşvik, sermaye yatırımına yönelik teşvik, işgücü
maliyetine ilişkin teşvik, satışa dayalı teşvik, ithalata dayalı teşvik, ihracata
dayalı teşvik, diğer masraflara yönelik teşvik, katma değer teşvikleri ve
yabancı çalışanlar için teşvik uygulamaları gelmektedir

(Kaymak, 2005: 85-

86). Bu teşvikler, bir ülkenin doğrudan yabancı yatırımları çekmesinde etkin
olan yapısal uygulamalardır. Vergi indirimleri, vergi ertelemeleri, düşük
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gümrük tarifeleri, hafifletilmiş mülkiyet kontrolleri ve basitleştirilmiş idari
prosedürler,

doğrudan

yabancı

sermayeli

yatırımcıların

kazançlarını

arttırmada ve kârlarını kendi ülkelerine aktarmada kolaylıklar sağlaması
açısından önemlidir (Şen, 2003:524).
Mali nitelikteki faktörler arasında yer alan uygulamalardan biri de
vergilerdir. Bu kapsamda; doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde en
belirgin olan uygulama vergi teşvik uygulamasıdır. Yapılan araştırmalar,
doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile vergi rejimleri arasında çok yakın
bir bağın oluştuğunu, vergi oranlarının yükselmesinin doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.
(Hazman, 2010:268). Ancak konuya yönelik farklı görüşlerde bulunmaktadır.
Bu kapsamda; vergideki değişikliklerle, doğrudan yabancı yatırım düzeyi
arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik çalışmaların çelişkili olduğu, söz
konusu yatırımlar üzerinde vergi dışında çok sayıda faktörün etkisinin
bulunduğu belirtilmektedir. Böylece; vergi sistemi, vergi politikası ve spesifik
vergilerin çok uluslu şirketlerin yatırım politikalarını çok fazla etkilemediğini,
daha çok yer seçimine yönelik kararlarda yatırımları şekillendirdiği ifade
edilmektedir (Aktan ve Vural, 2004:1).
Türkiye’de vergi teşviklerine yönelik uygulamalar arasında yer alan
yatırım teşvik belgesi, tasarrufların yatırıma dönüşmesi kapsamında; katma
değeri yüksek yatırımlara destek vermek, istihdam yaratmak ve uluslararası
rekabet gücü oluşturmak amacıyla verilen belge niteliği taşımaktadır. Bu
çerçevede; 16 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile bir çok yenilik
getirilmiştir. Çalışma kapsamındaki uygulamalar arasında, bölgesel ve
sektörel yatırımlara verilen ek destekler gelmektedir. Konuya ilişkin diğer bir
uygulama; her yatırımın, her ilde ve aynı oranda desteklenmemesidir.
Bölgesel destekler için asgari yardım şartları ve sektörler illere göre değişme
göstermektedir (Hazman, 2010: 270).
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Türkiye’de teşvik uygulamalarını arttırmak için; yatırım ve teşvik
sistemlerinin

basitleştirilmesi,

bilgi

ve

belgelerin

azaltılması,

yatırım

teşviklerinin uygulanması bakımından teşvik belgesiz sisteme geçilmesi,
yatırım indirimi üzerinden stopaj uygulanmaması, vergisel teşvikler açısından
revizyona gidilmesi kapsamındaki konuların uygulama sürecine dahil
edilmesi, yatırım sahasının genişletilmesinde olumlu sonuçlar verebilecektir
(İSO, 2001:104-105).
Türkiye’de rekabet, istihdam ve teşviklere yönelik mevcut yapı ve
uygulamalar, faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmaların, amaç ve
beklentileri üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu etkilerle beraber,
bir sonraki bölümde belirtilecek olan yapısal problemler de, Türkiye’nin
yatırım ortamı üzerinde var olan avantajlarını kullanamamasına neden
olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin yatırım ortamının önündeki engellerin
doğru olarak saptanması ve gerekli yapısal önlemlerin alınması, hem yerli
hem de yabancı üreticilerin yatırım politikalarını sağlam bir zemine
oturtmaları açısından önemlidir.
3.2. TÜRKİYE’DE YATIRIM ORTAMININ CAZİP HALE GETİRİLMESİ
İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere yönelerek kaynak dengesini
sağlamayı amaçlayan uluslararası yatırımcıların, yatırıma esas olacak temel
kriterleri arasında; siyasal istikrar yapısı, yabancı yatırım rejimi, mali teşvikler,
ucuz işgücü, iç pazar yapısı ve ev sahibi ülkenin endüstriyel yetenekleri
gelmektedir (Şen, 2003:523). Söz konusu faktörlerin sermaye yapısı
üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde, ayrı ayrı görülen bu parçaların bir
bütün olarak değerlendirilmesi, ülkelerin yatırım ve sermaye politikalarının
gelişimini ve etkilerini arttıracaktır. Bu durum aynı zamanda yeni anlayış ve
arayışları da beraberinde getirecektir. Diğer yandan; ülkelerin yatırıma
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yönelik politikalarındaki belirleyici unsur, sanayi politikalarıdır. Sanayi
politikalarına yön veren temel oluşumlar ise, o ülkenin teknoloji, rekabet,
yatırım ve bölgesel gelişme politikalarıdır. Ülkelerin küresel kalkınma
sürecinde etkin olan uluslararası ticaret politikaları da, sanayi politikasının bir
parçasıdır ve birbiriyle karşılıklı etkileşim içindedir (DİSK, 2001:20).
Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’de, sanayi ve
yatırıma yönelik bir takım politika ve uygulamalarla üretim ve tüketim dengesi
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Türkiye’nin karşılaştığı en büyük
sıkıntılardan biri kaynak açığı olmuştur. Kaynak açığını kapatmak için,
borçlanma yerine tercih edilen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının
ülkeye çekilmesi amacıyla bir takım girişimlerde bulunulmuştur. Ancak
Türkiye, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekme açısından çok
sayıda avantaja sahip olmasına rağmen bu konuda başarılı olamamıştır. Bu
nedenle; Türkiye’nin yabancı sermayeli yatırım ortamını cazip hale getirmek
için, yatırımların önündeki engelleri kaldırmaya ve teşvik edici düzenlemeleri
geliştirilmeye yönelik politikaları uygulaması gerekmektedir (Bilgin, Danış,
Demir, 2009) Türkiye’de yabancı sermayeli yatırımlara yönelik Arıman;
‘’Türkiye’nin ciddi boyutta yatırım çekebilmesi için, kara paraya yaptırımları
gündeme alması, bütçe açıklarını kapatması, uluslararası standartta kabul
edilebilir legal bir hayata yönelmesi gerekir. Bu tablo değişmedikçe yabancı
yatırımların kriz dönemi sonrasında da Türkiye’ye yönelmesi söz konusu
değildir.’’ (DİSK, 2001:30). ifadesi ile yatırımlar önündeki engellerin
kaldırılması için yapılması gereken hususlara değinmektedir. Bu çerçevede
konu; Türkiye’deki siyasal, ekonomik ve yapısal engeller karşısında
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının cazip hale getirilmesi için yapılması
gerekenler kapsamında değerlendirilecektir.
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3.2.1.

Siyasi İstikrarın Sağlanması
Siyasi

istikrarın

sağlanamamış

olduğu

bir

ülkede;

koalisyon

hükümetleri arasındaki anlaşmazlıklar, birbiriyle uyumsuz ve çelişki içinde
bulunan ekonomi politikaları ve sıkça tekrarlanan seçim uygulamaları güven
ortamını zedeleyici sonuçlar vermektedir. Bununla beraber; toplumsal
yapıdaki bozulmalar, gruplar arasındaki çatışmalar, yatırım yapacak ülkenin
yatırımlara olan beklentileri yanında, yatırımın mevcudiyeti ve faaliyeti
konularında da temkinli davranmalarını sağlayacaktır (Kaymak, 2005:88).
Konu ile ilgili yapılan araştırmalar; doğrudan yabancı sermaye girişleri ile
siyasi

istikrarsızlık

arasında

negatif

bir

ilişkinin

olduğunu,

siyasal

istikrarsızlığın görüldüğü ülkelerde doğrudan yabancı sermaye girişlerinde
azalma eğiliminin tespit edildiğini ortaya koymaktadır (Şen, 2003:523-524).
Ancak, bir ülkenin idari yapısı içerisinde hükümetin uzun yıllar kalması,
hükümet politikalarının aynı şekilde devam edeceği anlamını taşımamaktadır.
Hükümetin sıklıkla değişmesi de, o ülkenin siyasi yapısında istikrarsızlık
olacağı anlamına gelmemelidir. Bu nedenle yabancı sermayeli yatırım ve
idari istikrar arasındaki ilişkinin

temel dayanaklarından birisi

devlet

politikalarındaki devamlılık ve tutarlılık ilkeleridir (İSO, 2002:25). Diğer
yandan; uluslararası yatırımcıların, yabancı bir ülkede yatırım kararı
vermelerinde etkili olan faktörlerden biri de ülkeler arasındaki siyasi/iktisadi
ilişkiler ve hükümetlerin bu yönde uygulayacakları politikaların çizgileridir.
Yatırım alan ve veren ülkeler arasındaki siyasal ilişkiler, doğrudan yabancı
sermayeli firmaların kararları üzerinde etkili olmaktadır (Güven, 2008:94).
Türkiye’de ise; sık aralıklarla değişen hükümetler, kısa süreli seçim
uygulamaları, kısa süreli kurulan koalisyon hükümetleri vb. gelişmeler,
siyasal istikrarın sağlanması üzerinde engel teşkil edici etkiler göstermiştir.
Bu kapsamda; ülkedeki istikrar yapısı üzerinde var olan engelleri

azaltmak

amacıyla bir takım istikrar programları uygulanmıştır. İstikrar ortamının
sağlanması amacıyla geliştirilen politikalar üç temel aşamada gelişme

94

göstermiştir. Bunlar; kamu açıklarının azaltılması, döviz politikası ve yapısal
reformların hızlandırılması kapsamında şekillenmiştir (Onarer, 2000). Ancak
bu

konudaki çalışmalar sınırlı düzeyde

gelişme

göstermiş, yapılan

uygulamalar istenilen sonuçları vermemiştir. Bu kapsamda; Türkiye’de
faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin konuya ilişkin bakış açılarını
tespit etmek amacıyla yaptığımız ankette ‘’Türkiye’ye yapılacak yatırımlar
önünde siyasi istikrarsızlıklar önemli bir engel midir?’’ sorusuna 1 ve 2’nci
öncelikli olarak verilen cevapların % 37,03’ü, siyasi istikrarsızlıkları yatırım
sürecinin önündeki engeller arasında değerlendirmişlerdir. Bu engeller, yerli
ve yabancı bir çok yatırımcının karar ve üretim sürecini etkilemektedir. Çok
sayıda yatırımcı bu çerçevede; siyasal cephedeki gelişmeleri ve alınan
kararları yakından izlemekte ve değerlendirmektedir. Yatırımcıların bu
kararları ve üretim aşamasında uyguladıkları politikalar, siyasal gelişmelerle
paralel bir seyir izlemektedir.

3.2.2.

Ekonomik İstikrarın Sağlanması
Yatırım politikaları üzerinde etkili olan unsurlardan birisi de ekonomik

istikrardır.

Ekonomik

istikrar;

“yatırım

yapılacak

ülkenin

mevcut

ve

gelecekteki göstergelerinin ekonomik risklere uygun yatırım ortamını
sağlayacak şekilde en düşük seviyede tutma kabiliyetine sahip olması”
şeklinde tanımlanmaktadır (Kaymak, 2005:88). Bir ülkenin ekonomik yapısı
ile

doğrudan

yabancı

sermaye

yatırımları

arasında

yakın

bir

bağ

bulunmaktadır. Doğrudan yabancı sermayeli yatırımların ev sahibi ülkeye
yönelmesindeki amaç ve hedefler, piyasa ve üretim dengesi üzerinde bir
takım sonuçlar sağlamaktadır. Kısa-vadeli amaçlanan yatırımlar, birleşme ve
satın alma şeklindeki uygulamalarla gelişme göstermekte ve cari açığın
finansmanında önemli bir işleve sahip olmaktadır. Orta ve uzun vadeli
yatırımlarla ülkeye gelen yabancı sermaye ise; üretim sürecini teknolojiyoğun yatırımlarla sürdürmektedir. Söz konusu yatırımlar, hem ihracatın
gelişmesinde hem de cari açığın kapatılmasında üretim ve piyasaları

95

destekleyici özelliğe sahip bulunmaktadır (K.Yılmaz, 2007). Bu kapsamda;
ekonomik süreç ve doğrudan yabancı sermaye uygulamaları arasındaki
bağın güçlenmesi ve cezbedilmesine yönelik araştırmalarda iki önemli kural
tespit edilmiştir. İsviçreli üç iktisatçı tarafından belirtilen bu kurallar aşağıda
yer almaktadır.

*

Yabancı sermaye bekleyen ülkelerde, ekonomi ile ilgili yasalar ve

kararlar beklenmedik zamanlarda ve sık sık değiştirilmemelidir.
* Yasalar ve kararlar değiştirilmese bile, bu yasa ve kararların
etrafında dolanmamalıdır.” (Alkin, 2001:15). Bu kapsamda; yatırıma yönelik
stratejilerin, siyasal ve ekonomik

çerçevedeki uygulamalarla paralel

doğrultuda yürütülmesinde, hükümet kararlarının önemi ve etkisi büyüktür.
Türkiye’nin ekonomik gelişme sürecinde; döviz kurunda görülen ani
dalgalanmalar, aşırı değerlenmiş döviz kuru, kronikleşen yüksek enflasyon
ve kamunun yüksek borçlanma ihtiyacı sonucu oluşan yüksek reel faizler,
yerli ve yabancı girişimcilerin dış pazarlarla rekabet etmesinde engel teşkil
eden unsurlar olmuştur (Alper, 2004). Bu süreçteki engellerden biri de
sermaye stokundaki yetersizliktir. Türkiye’de, yatırımların gerçekleştirilmesi,
ekonomik büyümede yeterli tasarrufun sağlanamaması ve dış kaynak
sıkıntısının oluşmasının altında yatan nedenler daha çok iki temel çerçevede
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; Türkiye’de kamu kaynaklarının büyük
bir bölümünün cari harcamalara ayrılması, kalan kısmının ise borç faizi
ödemelerine gitmesi, tasarruflar için gerekli finansmanın sağlanamamasına
neden olmuştur (Erçakar ve Karagöl, 2011: 21-22 ).
Türkiye’de yatırımların önündeki engellerden biri de saydamlıktır.
Recep ÖNAL’ın; “Ülkede etkinlikte bulunacak bütün ekonomik aktörlerin karşı
karşıya olduğu risk ve belirsizlik, uygun politikalar kullanılarak azaltılmadıkça,
saydamlıkta arttırılamaz. Öyleyse, dolaysız yabancı yatırımları bir ülkeye
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çekebilmenin en önemli koşulu, saydamlığı arttıracak hukuk kurallarını ve
iktisat politikalarını vakit yitirmeden yürürlüğe koymaktır.” ifadesinde belirttiği
gibi,

ekonomik

uygulamalardaki

dengenin

sağlanmasında

saydamlık

faktörünün sağlayacağı güven ortamı, yabancı girişimcilerin ülke tercihleri
açısından önem taşımaktadır (Karluk , 2001:107).
3.2.2.1. Kayıt Dışı Ekonominin Önüne Geçilmesi
Türkiye’de yatırımların önünde engel teşkil eden uygulamalardan biri
de kayıt dışı ekonominin varlığıdır. Türkiye’de faaliyet gösteren bir çok
şirketin gerçek kazançlarının vergilendirilmemesi, başta rekabet olmak üzere
bir çok açıdan önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda;
vergi veren şirketlerin, vergi giderlerini de dikkate alarak tespit ettikleri ürün
bedellerinin, kayıt dışı çalışan firmalar tarafından düşük seviyelere çekilmesi,
kayıt dışı uygulamaları teşvik edici bir nitelik taşımaktadır (Alper, 2004).
Uygulamada karşılaşılan güçlüklerden biri de, hazırlanan mali tablolara
gerçek değerlerinin aktarılmamış olmasıdır. Yerli firmaların vergi mevzuatına
göre oluşturdukları mali tablolar yanında; resmi olmayan mali tabloları da
uygulamaya katmış olmaları, kayıtların içeriğinin doğruluğu ve denetimi
açısından büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Ayrıca yerli
firmaların bu uygulamaları, çokuluslu şirketlerin tereddütlü yaklaşımları için
geçerli sebepleri oluşturmaktadır. Türkiye’de vergi mevzuatı ve kayıt dışı
uygulamalardaki şeffaflık düzeyi değerlendirilirken; özellikle hukuki güvenlik,
firmaların raporlama standartları, yolsuzluk ve suiistimal düzeyi, mevzuatta
açıklık ve istikrar ve mali mevzuatın açıklık ve tutarlılık içermemesi, ekonomik
uygulamaların şeffaflıktan uzak bir şekilde geliştiğini göstermesi açısından
önemlidir (İSO, 2002:88). Bu nedenle Türkiye’de kayıt dışı uygulamalara
yönelik yapılacak çalışmalarda; devletin kaynak ayırarak uzun vadeli
politikalar oluşturması, ek vergiler yerine vergi tabanını genişletmesi, etkin
denetim yöntemleri oluşturması ve pazar içi kontrol sistemini yerleştirmeye
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çalışması, kayıt dışı uygulamaların önüne geçilmesinde önem derecesi
yüksek olan yapısal oluşumlardır (Alper, 2004).
3.2.3. Diğer Yapısal Uygulamalar
Yatırım ortamının geliştirilmesi ve küresel entegrasyona uyum
sağlama sürecinde, ülkelerin yatırım politikaları üzerinde etkisi olan siyasal
ve ekonomik yapı birbirini tamamlayan iki önemli faktördür. Bununla beraber;
bürokratik engeller, hukuk sistemindeki uygulamalar, vergi uygulamaları ve
mevzuat değişikliklerinin etkileri de yatırımlar üzerinde etkili olan unsurlardır.

3.2.3.1. Bürokratik Uygulamalar
Türkiye’de yatırımlara yönelik uygulamalarda en çok karşılaşılan
engellerden birisi de bürokratik uygulamalardır. Bu kapsamda Türkiye’de
yatırımlar üzerinde engel teşkil eden bürokratik uygulamaların, işletmeler
üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla yapılan anketlere görüş veren
şirketlerin % 34, 21’i bu engelleri “orta” düzeyde değerlendirmiştir. Ayrıca
ankete katılan şirketlerin bazıları da yoğun bürokrasi uygulamalarının, iş ve
yatırım

ortamı

üzerinde

zaman

kaybı

Türkiye’deki kurumlar arasındaki yoğun

oluşturduğunu

belirtmişlerdir.

bürokratik yapı,

işletmelerin

faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Türkiye’nin idari yapısında uygulamaya yönelik
karşılaşılan engellerin genel görünümü ise aşağıda belirtilmiştir. Bunlar;
İdarenin

Tavrı:

Türkiye’de

kontrol

mekanizmasının

varlığı,

uygulamaya yönelik çok sayıda denetim biriminin oluşturulması ve
devletin bir çok aşamada kontrol gücünü gerçekleştirmeye
çalışması, bürokrasinin gelişmesini sağlamıştır. Bu durum ; kontrol
uygulamaları ve denetimin fazla yapıldığı yerlerde devletin kontrol
gücünün çok az olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
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Koordinasyon Eksikliği : Türkiye’de bürokrasi üzerindeki bir
başka engel ise bakanlıklar arasındaki koordinasyon eksikliği ve
kurumlar arasındaki yetki karmaşasıdır.
Karmaşık ve Sıklıkla Değişen Kararnameler : Sürekli değişen ve
şeffaf

olmayan

kanun,

düzenleme,

yönetmelik

ve

idari

prosedürlerin fazla olması; devlet politikalarının karışıklığı ve şeffaf
olmaması yatırımların geliştirilmesinin önündeki önemli sorunlar
arasında gösterilmektedir.
Kontrol ve Denetim Eksikliği : Uygulamada aşırı kontrolün
varmış gibi görünmesi, şeffaf olmayan uygulamalar, yatırımcıların
işlerini hızlandırmak için resmi ve uygun olmayan gelişmeleri
ortaya çıkarmıştır (FIAS, 2001:11-12).

3.2.3.2. Hukuk Sistemindeki Uygulamalar

Ülkelerin

iç

ve

dış

yatırım

politikalarını

şekillendiren

önemli

etkenlerden biri olan hukuk sistemi, güven ve adaletin temsilcisidir. Bu
nedenle,

yabancı

yatırımcıların

yönelik

ülkelere

yatırım

kararlarının

verilmesinde, siyasi ve ekonomik yapının yanında hukuki zeminin de sağlam
olması gerekmektedir.

Ev sahibi ülkenin

uygun

bir yatırım

ortamı

oluşturmasında sağlayacağı hukuki alt yapısı, yabancı yatırımcıların öncelik
verdikleri konular arasındadır (Tiryakioğlu, 2001:167-168).
Türkiye’de işleyen hukuk mekanizması yabancı yatırımcılar için güven
ortamı sağlamamaktadır. Yabancı sermaye ev sahibi ülkeye geldiğinde kağıt
üzerinde uygulanan ekonomik güvenceler

yanında, adalet güvencesi de

beklemektedir (Uygur, 2001:28). Türkiye’de hukuk sistemindeki işleyişe
yönelik sıkıntılar “uygulamaya ilişkin sorunlar” ve “mevzuata ilişkin sorunlar”
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ancak işletmeler daha çok uygulamaya
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yönelik sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar (İSO, 2002:97). Hukuk ve adalet
sistemine yönelik işleyişteki negatif oluşum ve ihtisas mahkemelerinin
olmaması yatırımların cazip hale gelmesine engel teşkil eden diğer
oluşumlardır (DPT, 2000b:12). Adalet ve hukuk mekanizmasındaki bu
durumla birlikte fikri ve mülkiyet hakları, taklit mallar ve telif hakları
konularında da önemli sorunlar yaşanmaktadır (Alper, 2004). Sonuç olarak;
Türk hukuk sisteminde mevzuat ve uygulamaya yönelik işleyişin bütünlük
göstermemesi, yatırımcıların kararlarını olumsuz etkilemektedir.
3.2.3.4. Vergi Uygulamaları
Türkiye’de yatırımcıların karşılaştıkları önemli yapısal sorunlardan biri
de, vergi uygulamaları ve enflasyon muhasebesi anlayışının yerleşmemiş
olmasıdır (İSO, 2002:100-101). Türkiye’de vergiye yönelik karşılaşılan
problemlerin varlığı, prosedürlerdeki uygulamalarda yoğunluk kazanmıştır.
Bu engeller aynı zamanda politikada, yasamada ve idarede de belirgin etkiler
göstermiştir (FIAS, 2001:14).
Türkiye’de vergi uygulamalarının geliştirilmesi yönündeki bir başka
engel

ise

enflasyon

muhasebesinin

uygulanmamasıdır.

Enflasyon

muhasebesinin uygulanmadığı ve enflasyon oranının yüksek olduğu
ülkelerde, uluslararası yatırımcılar, yatırımlarını sermayeyi arttırmaktan
ziyade, şirketlere borç vermek suretiyle gerçekleştirmektedirler. Bunun
nedeninde ise; yüksek enflasyonun mevcut sermayeyi yıllar içinde eritmesi
gelmektedir. Söz konusu yatırımların bu şekilde gelişmesi, doğrudan yabancı
yatırım giriş istatistiklerine dahil olmayan bir çok yatırımın varlığını da ortaya
koymaktadır. Bu uygulama Türkiye’deki sistem içerisinde de kendini
göstermektedir (İSO, 2002:18). Uzun yıllar yüksek enflasyonla mücadele
eden Türkiye’nin vergi sisteminde enflasyon muhasebesinin uygulanmamış
olması “enflasyondan arındırılmış karlar yerine enflasyon sebebiyle fiktif
olarak aşırı ölçüde şişmiş karların” vergilendirilmesinde caydırıcı olmaktadır.
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Bu durum elde edilen vergilerin sağlıklı şekilde değerlendirilememesine
neden olmaktadır (DPT, 2000b:11). Türkiye’de faaliyet

gösteren bir çok

şirketin muhasebe altyapısı ve raporlama standartları ise uluslararası
standartların altında kalmaktadır. Halka açık olmayan şirketlerin muhasebe
alt yapıları, vergi amaçlı mali tabloları üretmekte sınırlı kalmaktadır. Bu
nedenle, şirket yönetimi için gerekli raporlama çok sınırlı düzeylerde
gerçekleşmekte, hatta bir çok şirkette mali tablolar sadece geçici vergi
dönemlerinde hazırlanmaktadır (İSO, 2002:89). Bu gelişmeler, Türkiye’de
karmaşık bir görünüm sergileyen uygulamaların ve kurum yapılarının yatırım
ve iş ortamının geliştirilmesi üzerindeki engellerini daha da arttırmaktadır.
Türkiye’deki vergi mevzuatına göre düzenlemiş mali tablolar, şirketlerin
karlılık

durumlarının

tespitine

yönelik

değerlendirmeleri

de

olumsuz

etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye’ye yönelik yatırım kararı alan uluslararası
yatırımcılar, karar öncesinde uluslararası standartlara göre tanzim edilmiş
mali tablolardaki verilerden yola çıkarak şirketlerin karlılık düzeylerini tespit
etmektedirler. Bu şirketler, yaptıkları özel araştırma ve analiz sonuçları
sayesinde karlılık oranlarını tespit etmektedirler. Bu çerçevede Türkiye’nin
vergi sisteminin uluslararası standartlara uyum sağlayabilmesinde enflasyon
muhasebesi uygulamasına geçilmesi atılacak önemli adımlardan biridir (İSO,
2002:100).
Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırımların önünün açılabilmesinde
vergi ve teşvik uygulamalarında rekabetçi sistemlerin geliştirilmesinin önemi
büyüktür (Uysal, 2007). Ayrıca şirketlerin muhasebe alt yapılarının
geliştirilmesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi,

vergi tabanının

genişletilmesi,

ve

bürokrasi

uygulamalarının

azaltılması

şeffaflığın

sağlanması, yatırım ve iş ortamının geliştirilmesi açısından değerlendirilmesi
gereken hususlar arasındadır (İSO, 2002:99).
Türkiye’de yatırım ortamının önündeki yapısal engellerin tespit
edilmesinde; yabancı sermayeli şirketlerin bakış açılarının da yansıtılması
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sorunların çözümüne yönelik atılması gereken önemli adımlar arasında
değerlendirilmelidir. Bu amaçla yapmış olduğumuz anket, mevcut sorunların
tespit

edilmesi

persperktifinde

ve

çözüme

şirketlerin

yönelik
bakış

öncelikli

alanların

açıları

ile

belirlenmesi

şekillendirilmiştir.

BÖLÜM 4
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDE YABANCI
SERMAYELİ ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARININ AMPİRİK
DEĞERLENDİRMESİ
4.1. TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN YABANCI SERMAYELİ
ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANKET UYGULAMASI İLE İNCELENMESİ

4.1.1.

Yöntem
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin yatırım

yapma ve üretim aşamasında karşılaşmış oldukları sorunların tespit edilmesi
ve doğrudan yabancı sermayeli yatırımların rekabet, teşvik ve istihdama
yönelik etkilerini tespit etmek amacıyla büyük ve orta ölçekli şirket yöneticileri
üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Yapmış olduğumuz araştırma yarı
niteliksel

ve

yarı

niceliksel

özellik

taşıyan

bir

yöntem

üzerinde

oluşturulmuştur. Mevcut anket verileri SSPS programı kullanılarak analiz
edilmiştir.
4.1.2. Anket Uygulamasının Kapsamı ve Araştırmaya Yönelik Genel
Değerlendirme
4.1.2.1. Anketin Kapsamı ve İçeriği : Türkiye’de mevcut bulunan yabancı
sermayeli şirketlere yönelik uyguladığımız anket aşağıda belirtilen kapsam ve
içerikten oluşmaktadır. Söz konusu araştırma;
Mevzuat değişiklikleri ve hükümet politikalarının etkileri,
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Türkiye’nin yatırım sahasında karşılaşılan engel ve zorlukların
tespit edilmesi,
Yatırım ortamındaki mevcut durumun, yatırım sahası ve pazar
yapısı üzerindeki etkileri,
Türkiye’de rekabet ortamının, teşvik uygulamalarının ve istihdamın,
yabancı sermayeli firmaların üretim ve yatırım süreçleri üzerindeki
etkilerinin tespit edilmesi çerçevesinde yapılmıştır.
4.1.2.2. Anket Uygulamasının Genel Görünümü : Yapmış olduğumuz
anketin uygulama sahasında şirketlerin faaliyet alanlarına yönelik sektörel bir
ayrım

yapılmamıştır.

Bununla

beraber,

araştırmamıza

destek

veren

şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlar; inşaat, otomotiv, sanayi, enerji, sağlık,
bilişim, toptan eşya, turizm, gıda, tekstil, plastik , elektrik

elektronik ve

danışmanlık sektörlerinden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda, 41 şirket
üzerinden aldığımız anketin genel görünümü yer almaktadır.
Tablo 4.1. Yabancı Sermayeli Şirketlere Uygulanan Anketin Genel
Görünümü
ŞİRKETİN FAALİYET ALANI
İNŞAAT
OTOMOTİV
SANAYİ
ENERJİ
SAĞLIK
BİLİŞİM
TOPTAN EŞYA
TURİZM
GIDA
TEKSTİL
PLASTİK
ELEKTRİK ELEKTRONİK
DANIŞMANLIK

ANKETE KATILIM SAYISI
2
4
12
2
2
3
5
1
3
1
2
3
1
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4.1.2.3. Ankete İlişkin Araştırmanın Gelişim Süreci: Doğrudan yabancı
sermayeli şirketler üzerinde yapmış olduğumuz anket uygulaması aşağıda
belirtilen aşamalardan oluşmaktadır :
4.1.2.3.1. Şirketlere Yönelik Adres Bilgilerinin Alınması: Türkiye’de
işlevini sürdüren doğrudan yabancı sermayeli şirketler üzerinde uygulanan
anketin ilk aşaması, isim ve adres bilgilerinin tespit edilmesine yönelik
olmuştur.
adresinde

Bu

kapsamda;

mevcut

Ekonomi

bulunan

isim

Bakanlığının
listelerinin

www.ekonomi.gov.tr

alınması

ile

anketin

uygulanmasına yönelik araştırma süreci başlamıştır. Ekonomi Bakanlığının
sayfasında bulunan 27.444 şirketin 1030 tanesi örnek seçilmiş, adres ve
telefon numaralarına firmaların internet üzerinde yer alan bilgileri aracılığı ile
ulaşılmaya çalışılmıştır.
4.1.2.3.2. Şirket Yöneticileri İle Anketlerin Yapılması: Ankete yönelik
çalışmamız sırasında; özellikle telefon aracılığı ile ulaşılarak iletişim kurmaya
çalıştığımız şirketlerde görüşme yaptığımız kişiler; sermayelerinin yerli
olduğunu, telefon numaralarının doğru olmadığını belirterek telefonlarımıza
ve göndermiş olduğumuz elektronik postalarımıza cevap vermemişlerdir.
Telefon ve adres bilgilerine ulaştığımız 464 şirketin yöneticileri ile yapılan
telefon

görüşmelerinde;

ankete

yönelik

çalışmalara

destek

veremeyeceklerini, bu türdeki çalışmaları şirketin merkezinde (yurt dışında)
bulunan yöneticilerinin uygun bulmadıklarını, soruları cevaplayacak teknik
personelin bulunmadığını, iş yoğunluğu sebebiyle vakit ayıramayacaklarını
belirterek araştırmamıza katılmamaları, konu üzerine yaptığımız anket
araştırmasının sınırlarını küçültmüştür. Bu kapsamda; araştırmamıza destek
vermeyen

orta

ve

büyük

ölçekli

şirketlerin

akademik

çalışmalara

katılmamaları ve bu yöndeki olumsuz bakış açıları, bilimsel çalışmaların
genişletilmesini engelleyici bir niteliğe dönüşmektedir. Çalışmamız da örnek
aldığımız 464 şirket, 100’lü gruplara ayrılmıştır. Ortalama olarak her 100
şirketin 8 ile 10 tanesinden ankete katılım olmuştur. Ankete yönelik
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araştırmamızda 41 şirketin yöneticisinin katılımı ile sonuçlanan çalışmamıza
destek veren şirketlerin ise katkıları, birikimleri ve samimi yaklaşımlarının
etkileri, araştırmamızın bilimsel bir nitelik kazanmasında etkili olmuştur.
4.1.2.3.3. Konu İle İlgili Kurumlarla İrtibata Geçilmesi :

Ankete

yönelik

ilgili firmalara ulaşma aşamasında YASED ile irtibata geçilerek destek
alınmaya çalışılmıştır. Ancak telefonla bir çok defa irtibat kurmaya
çalıştığımız yetkililerin, YASED’in bu kapsamda görevinin olmadığını, anket
çalışmalarına ayıracak vakitlerinin bulunmadığını belirterek, çalışmamıza
destek vermemeleri üzüntü vericidir. Bu kapsamda; YASED’in akademik ve
bilimsel

çalışma

yapan

insanlara

destek

olması

gerektiği

değerlendirilmektedir.
Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4.1.3.

Yabancı sermayeli şirketlere yönelik yaptığımız anket sonucunda, 41
şirketin

üst

düzey

değerlendirdiğimiz

yöneticilerinin

araştırmamıza

bilgi

ait

ve

deneyimleri

ışığında

sonuçları

aşağıya

bulguların

çıkarılmıştır :
4.1.3.1. Mevzuat Değişiklikleri ve Hükümet Politikalarının Etkileri
Türkiye’de 1954 yılında yürürlüğe giren 6224 sayılı Kanuna yönelik
uygulamalar, 2003 yılında yapılan değişiklikle 4875 sayılı Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımları Kanunu çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan
çalışmada,

yabancı

sermayeli

şirketlerin

eski

Kanuna

ilişkin

değerlendirmeleri ile yeni uygulanan Kanuna yönelik beklentilerini tespit
etmek amaçlanmıştır. Anket çalışmasına görüş veren şirket yöneticilerinin
yüzde (%) 50’si 6224 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamaları “Kötü” olarak
değerlendirmiştir.

Yeni

Kanuna

yönelik

uygulama

ve

beklentilerin

değerlendirilmesi amacına yönelik ankete katılanların yüzde (%) 50’si ise
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yapılan mevzuat uygulamalarını “İyi” olarak nitelendirmiştir. Anket verileri ile
elde edilen bulgular, yeni Kanuna yönelik bir çok uygulamanın işletmeler
tarafından olumlu karşılandığını göstermektedir.
Kanunlara yönelik uygulama ve değişiklikler ise hükümet politikaları ile
şekillenmektedir. Bu kapsamda; yabancı sermayeli yatırımların kurulması ve
genişletilmesindeki hükümet politikalarının etkilerini tespit etmek amacıyla
yaptığımız ankete katılanların yüzde (%) 51,28’i, bu konudaki uygulamaları
“iyi” seviyede değerlendirmiştir. Anket sonuçları ile elde edilen bulgular;
hükümet politikaları ve mevzuata yönelik uygulamalar arasındaki paralel
ilişkiyi doğrulamaktadır. Hükümet politikaları ve mevzuat çalışmaları
arasındaki paralel yapı, aynı zamanda kontrol mekanizmasının da etkin
olması anlamına gelmektedir. Türkiye’de devletin yabancı sermayeli
yatırımlar üzerindeki kontrol gücünün etkinlik derecesini belirlemek amacıyla
oluşturulan ankete görüş verenlerin yüzde (%) 45‘i, bu etkiyi “İyi” olarak
değerlendirmiş ve olumlu şekilde karşılamışlardır.
4.1.3.2. Türkiye’nin Yatırım Sahasında Karşılaşılan Engel ve Zorlukların
Tespit Edilmesi
4.1.3.2.1. Yatırımların Önündeki Engellerin Tespit Edilmesi
Türkiye’de yabancı sermayeli yatırımcıların, yatırıma yönelik kararları
üzerinde etkili olan bir takım engeller bulunmaktadır. Bu engeller, yatırım
yapmayı veya yatırım alanlarını genişletmeyi düşünen işletmelerin kararları
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı
sermayeli firmaların yatırım yapma ve geliştirme aşamalarında karşılaştıkları
engelleri tespit etmeye yönelik bulgularda önceliği yüzde (%) 69,23 oranı ile
vergi uygulamaları almaktadır. Vergi uygulamalarını yüzde (%) 59,09 ile
makroekonomik istikrarsızlıklar, yüzde (%) 56,24 ile bürokrasi, yüzde (%)
45,00 ile altyapı eksikliği ve %33,34 ile siyasi istikrarsızlıklar takip etmektedir.
Söz konusu bulguların dağılım durumu Grafik 4.1.’de yer almaktadır.
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Grafik.4.1.

Türkiye’de Yatırımların Önündeki Engeller

Analiz sonuçları, Türkiye’de yabancı sermayeli yatırımların önünde
vergi uygulamalarının önemli bir engel olduğunu göstermesi açısından
önemlidir. Bu kapsamda ankete katılan yöneticiler; yüksek vergi oranları ile
birlikte, sık sık değişen mevzuat uygulamalarının ve bu konuda karşılaştıkları
zorlukların şirketin yatırım sürecinde kendileri açısından zaman kaybı ve iş
yoğunluğu yarattığını belirterek, konuya yönelik bir takım düzenlemelerin
yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Vergi Uygulamaları ile birlikte öne çıkan
engellerden birisi de makroekonomik istikrarsızlıklardır. Türkiye’de yatırım ve
üretim faaliyetlerinin sağlam bir ekonomik gelişim süreciyle devam etmesi
için bu hassas yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bulgularda dikkati
çeken diğer bir engel de bürokrasinin varlığıdır. Yatırım amacıyla ülkemize
gelen girişimcilerin karşılaşmış oldukları yoğun bir bürokrasi yapısının varlığı
da bu sürecin gelişiminde karşımıza çıkan engeller arasında yerini
almaktadır.
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4.1.3.2.2. Kaynakları Kullanma veya Kaynaklara Ulaşmadaki Engellerin
Tespit Edilmesi
Türkiye’de yatırımlar önündeki engellerden biri de finansmana erişim
sıkıntısıdır. Bu kapsamda; yapmış olduğumuz ankete katılan işletmeler,
kaynakları kullanma veya kaynaklara ulaşmada bir takım zorluklarla
karşılaştıklarını belirtmişlerdir.

Ankete görüş verenlerin 1 ve 2’nci öncelik

dereceli olarak değerlendirdikleri engellerde; altyapı sorunu yüzde (%) 85,19,
yetersiz eğitilmiş işgücü yüzde (%) 61,54, bankacılık ve finans uygulamaları
yüzde (%) 56,52 ve istihdam yüzde (%) 26,32 olarak tespit edilmiştir. Ortaya
çıkan

bulgular

Türkiye’de

var

olan

potansiyelin

yeterli

derecede

kullanılamadığının gösterilmesi açısından önemlidir. Dağılım durumuna ilişkin
veriler Grafik 4.2’de yer almaktadır.
Grafik.4.2 . Kaynaklara Ulaşmada Karşılaşılan Engeller
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4.1.3.2.3. Vergilendirme Sistemi ve Yatırımlar Arasındaki İlişkinin
Tespit Edilmesi
Türkiye’de vergi sisteminin uluslararası uygulamalardan uzak olması,
karmaşık ve sıklıkla değişen bir yapı göstermesi, enflasyon muhasebesinin
uygulanmaması ve ekonomide kayıt dışı uygulamaların yaygın olması,
yabancı sermayeli şirketlerin bakış açılarını olumsuz etkilemektedir. Bu
kapsamda Türkiye’de vergilendirme sisteminin yatırım yapma cazibesi
üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılan ankete katılanların (yüzde)
(yüzde) % 34, 21’i konuyu orta düzeyde, (yüzde) % 31, 58’i ise az olarak
değerlendirmiştir. Türkiye’deki vergilendirme sisteminde, sıklıkla değişen
mevzuat ve karmaşık uygulamalar ankete katılan işletmeler açısından
olumsuz bakış açıları ile dile getirilmiştir.

4.1.3.3. Yatırım Ortamındaki Mevcut Durumun Yatırım Sahası ve Pazar
Yapısı Üzerindeki Etkileri
Türkiye’de piyasa ile kurumsal yapı arasındaki sınırın birbirine yakın
olması, üretim ve tüketim dengesi arasındaki açıklık, alt yapı, hukuki
boşluklar, vergi uygulamalarına yönelik yaşanan sıkıntılar, yatırım ve pazar
ortamının geliştirmesi için yapılan pek çok uygulamada , kısa ve uzun vadeli
engelleri karşımıza çıkarmaktadır. Ancak Türkiye geniş iç pazar yapısı,
zengin coğrafi yapısı, stratejik konumu, nüfus yapısı ve küresel düzeyde
rekabet gücü yüksek bir ülkedir. Bu kapsamda, Türkiye’de faaliyet gösteren
işletmelerin bu konudaki bakış açılarını yansıtabilmek amacı ile yaptığımız
çalışma, var olan potansiyelin değerlendirilmesi açısından irdelenmiştir.
“Türkiye’ye yatırım yapan bir işletme olarak sektörel alanınızı genişletmeyi
düşünüyor musunuz?” sorusuna katılanların yüzde (%) 66.67’sinin vermiş
olduğu “Evet” yanıtı, bahsedilen engeller karşısında işletmelerin yatırıma
yönelik bakış açılarının son derece olumlu olduğunu göstermesi açısından
önem taşımaktadır. Bu bağlamda ise ‘’Yeni yatırım yapma veya yatırımları
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genişletme

aşamasında

Türkiye’nin

mevcut

cazibesini

nasıl

değerlendiriyorsunuz? sorusuna katılan yöneticilerin yüzde (%) 47,50’si bu
konuyu “İyi” derecede değerlendirmişlerdir. Yatırım önündeki bir takım
engellere rağmen elde ettiğimiz bu bulgular, Türkiye’de

faaliyet gösteren

şirketlerin üretim yapma sürecinde farklı sektörlere yönelerek yatırımlarını
genişletmeye

yönelik

girişimleri

desteklediklerini

göstermektedir.

Bu

çerçevede Türkiye’nin yatırım potansiyelinin geliştirilmesi ve karlılık alanı
yüksek olan yeni sektörlerin iş alanına katılmasının önemini tespit etmek
amacıyla yaptığımız ankete katılan şirket yöneticilerine yöneltilen “Türkiye’de
yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için desteklenmesini gerekli gördüğünüz
alanlar hangileridir?” sorusuna yönelik tespit edilen bulgular Grafik 4.3’de yer
almaktadır.

Grafik.4.3.

Yatırımların Geliştirilmesinde Desteklenecek Alanlar
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Yabancı sermayeli işletmelerin ülkeye çekilmesinde ve yatırım
potansiyelinin geliştirilmesinde mevcut kaynakların varlığı ve kullanım
alanlarının etkinliği, üretim sürecinin şekillenmesinde son derece önemlidir.
Ankete katılan şirket yöneticilerinin görüşleri ile edilen bulgular; söz konusu
kaynaklar ve yatırımlar arasındaki yakın ilişkinin üretim üzerindeki etkisini
göstermesi açısından önemlidir. Türkiye yatırım alanlarının genişletilmesi ve
üretim potansiyelinin arttırılması için elverişli şartlara sahiptir. Ancak enerji
ve hammadde potansiyeli ile geniş pazar yapısının farklı yatırım alanlarına
dönüştürülmesine yönelik yapılan çalışmaların az olması, üretim sürecinin
geliştirilmesini sınırlandırmaktadır.

Grafik.4.4.

Yeni Kurulacak Bir İşletmenin Karşılaştığı Engeller

İLGİLİ SORUYU İŞARETLEYENLERİN SAYISI
1 VE 2 NCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ İŞARETLENENLERİN ORANI
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Yatırım sürecinde, yeni kurulacak bir işletmenin arazi ve yer imarı
konusunda karşılaştığı engelleri tespit etmek amacı ile yapılan ankete görüş
veren şirket yöneticilerinin 1 ve 2’nci öncelikli olarak değerlendirdikleri
bulgular Grafik.4.4’de yer almaktadır. Konuya yönelik yaptığımız ankete
katılım sayısı düşük seviyelerde kalmıştır. Ankete katılan yöneticilerin
çoğunluğu; yaptıkları yatırımların yeni bir kurulum şeklinde gerçekleşmemesi
nedeniyle ilgili soruya yanıt vermediklerini belirtmişlerdir. Ankete

yönelik

bulgular, işletmelerin ‘’Arazi ve Yer İmarı’’ aşamasında karşılaştıkları yoğun
bürokratik uygulamaların varlığını ve hukuki yapıdaki engelleri ön plana
çıkarması yönüyle dikkati çekmektedir. Bu kapsamda işletme yöneticileri yeni
kurulacak bir işletme için “Arazi ve Yer İmarı” konusunda karşılaştıkları
bürokratik uygulamaların varlığını, kendileri için önemli bir

engel olarak

görmektedirler.
4.1.3.4. Türkiye’de Rekabet, Teşvik ve İstihdamın Doğrudan Yabancı
Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkilerinin Tespit Edilmesi
Türkiye’de üretim sürecinin ve piyasa yapısının genişletilmesinde
rekabet, istihdam ve teşvik uygulamalarının etkisi ve önemi büyüktür. Bu
kapsamda, yapmış olduğumuz araştırma ile; yabancı sermayeli şirketlerin
Türkiye’deki rekabet ve istihdam ortamı ile teşvik uygulamalarına yönelik
bakış açılarını yansıtabilmek amaçlanmıştır.
4.1.3.4.1.Türkiye’deki Rekabet Ortamına Yönelik Araştırma Bulguları
Türkiye’nin küresel rekabetteki gelişmelere uyum sağlayabilmesinin ön
şartlarından biri de, yerel piyasalardaki yerli ve yabancı sermayeli şirketler
üzerinde rekabete engel teşkil eden uygulamaların azaltılması/kaldırılması
gerektiğidir. Bu nedenle ‘’Türkiye’de rekabet ortamının geliştirilmesinin
önündeki engeller hangisidir?’’ sorusuna katılan şirketlerin yüzde (%) 79,31’i
vergi

mevzuatındaki

uygulamaların

rekabet

ortamı

üzerinde

engel
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oluşturduğunu belirtmişlerdir. Vergi Uygulamalarını yüzde (%) 75,00 ile
bürokratik ve idari engeller, yüzde (%) 56,00 ile siyasi ve ekonomik
istikrarsızlıklar ve sonrasında yüzde (%) 16 ile tanıtımdaki eksiklikler takip
etmektedir. Analiz bulgularında öne çıkan vergi mevzuatındaki uygulamalar
ile bürokratik ve idari uygulamalar, rekabet ortamının geliştirilmesinin
önündeki önemli engeller arasında değerlendirilmektedir. Yapmış olduğumuz
çalışmasının bir çok noktasında olduğu gibi bu aşamada da öne çıkan vergi
uygulamaları ve bürokratik engeller Türkiye’de rekabet ortamının gelişimi
üzerinde olumsuz sonuçlar vermektedir. Türkiye’de rekabet ortamının
önündeki engelleri gösteren bulgular Grafik 4.5.’te yer almıştır.
Grafik.4.5. Türkiye’de Rekabet Ortamının Önündeki Engeller
İLGİLİ SORUYU İŞARETLEYENLERİN SAYISI
1 VE 2'NCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ İŞARETLENENLERİN ORANI
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Yapmış olduğumuz anket analizlerinden elde ettiğimiz önemli
sonuçlardan birisi de tanıtıma yönelik eksikliklerdir. Araştırma kapsamında
ortaya çıkan sonuçlarda, ankete katılan şirket yöneticilerinin 15 tanesinin
4’üncü öncelikli olarak değerlendirdiği tanıtım eksikliği bulgusu (% 60),
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rekabet sürecinin gelişiminde tanıtım eksikliğinin önemini ortaya çıkarması
yönüyle dikkati çekmektedir. Bu kapsamda yapmış olduğumuz anket
araştırmasında 15 şirket yöneticisi tarafından rekabetin önündeki engeller
arasında değerlendirilen tanıtımdaki eksikliklere yönelik faaliyet alanının
giderilmesi

yönünde

bir

takım

çalışmaların

yapılması

gerektiği

değerlendirilmektedir.
Rekabete yönelik yaptığımız çalışmanın bir başka boyutu ise;
Türkiye’deki rekabet ortamının işletmenin çalıştığı diğer ülkelere

kıyasla

hangi düzeyde olduğunu tespit etmektir. Bu kapsamda araştırmaya katılan
şirket yöneticilerinin yüzde (%) 45’i mevcut durumu ‘’orta’’ düzeyde
değerlendirmiş ve elde edilen bulgular Grafik.4.6’da yer almıştır. Bir ülkenin
rekabet yapısı, iç piyasayı geliştirdiği gibi, dış piyasalardaki etkinliğinin
sağlanması açısından da son derece önemlidir. Bu çerçevede; Türkiye’nin
rekabet ortamının dünya ile entegrasyonunda, engel olarak değerlendirilen
unsurlara yönelik yeni perspektiflerin oluşturulması, orta ve uzun vadeli
sonuçların kazanılması açısından önem taşımaktadır.

Grafik.4.6.

Türkiye’deki Rekabet Ortamının Şirketin Çalıştığı Ülkelerle

Karşılaştırılması
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Bir ülkede üretim yapan yerli ve yabancı firmalar arasındaki rekabetin
derecesi, yatırımların genişletilmesinde, verimliliğin arttırılmasında, yeni
teknoloji ve yönetim anlayışlarının yerleşmesinde önemlidir. Bu kapsamda
Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler arasındaki rekabetin ne
derece yeterli olduğuna yönelik araştırmamıza katılan yöneticilerin yüzde (%)
46,15’i mevcut durumu “Orta” seviyede değerlendirmişlerdir. Türkiye’deki
yerli ve yabancı sermayeli şirketler arasındaki rekabet ortamının arttırılması
yönündeki çalışmalar firmaların yatırım ve üretim süreçleri üzerinde olumlu
etkiler oluşturabilecektir.
4.1.3.4.2. Türkiye’de

Teşvik

Uygulamalarına

Yönelik

Araştırma

Bulguları
Yatırımcıyı üretime yönlendirmedeki önemli aşamalardan biri de
sağlanan kolaylıklardır. Firmaların yatırım sürecinde karşılaşmış oldukları bir
takım engellerin verilecek teşviklerle ortadan kaldırılması ya da azaltılması
devlet ile yatırımcı firmalar arasındaki dengenin sağlanmasında da önemli
basamaklardan biridir. Bu kapsamda “Türkiye’de yerli ve yabancı şirketlere
uygulanan teşvik uygulamalarını ne derece yeterli buluyorsunuz?” şeklindeki
anket sorumuza görüş veren şirket yöneticilerinin yüzde (%) 70‘i, teşvik
uygulamalarını ‘’Orta‘’ düzeyde değerlendirmişlerdir. Ankete yönelik verilen
görüşler, Türkiye’de yatırıma yönelik teşvik uygulamalarının işletmelerin
beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını göstermesi açısından önemlidir.
Türkiye’de

teşvik uygulamaları kapsamında yapılan çalışmaların sınırlı

olması, yatırım ve üretim sürecinin işleyişi açısından önemli bir sorun olarak
değerlendirilmektedir. Bu engelleri tespit etmek maksadıyla “ Türkiye’de
teşvik sistemlerinin uygulanması ile ilgili en çok hangi engeller ön plana
çıkmaktadır ?” sorusuna cevap veren işletmelerin bakış açılarını yansıtan
bulgular Grafik.4.7’de belirtilmiştir.
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Grafik.4.7.

Teşvik Sistemlerinin Uygulanmasındaki Engeller

Türkiye’de

teşvik

uygulamalarının

önündeki

engellere

yönelik

yaptığımız ankete katılan şirket yöneticilerinin 1 ve 2’nci öncelikli olarak
değerlendirdikleri engellerde önceliği yüzde (%) 67,75 ile vergi uygulamaları
almaktadır. Yüzde (%) 57,14 olan İdari uygulamaları, yüzde (%) 41,37 ile
hukuki mevzuat, yüzde (%) 38,09 ile ekonomik istikrarsızlık, yüzde (%)
33,33 ile gümrük tarifeleri ve yüzde (%) 19,04 ile siyasi istikrarsızlık takip
etmektedir.

Türkiye’nin

yatırım

sürecindeki

bu

engeller

teşvik

uygulamalarında da işletmelerin faaliyetlerini olumsuz etkileyen yapısal
oluşumlardır.
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4.1.3.4.3. Türkiye’de İstihdam Ortamını Araştırmaya Yönelik Araştırma
Bulguları
Türkiye nüfus yapısı bakımından zengin bir ülkedir. Ancak beşeri
nüfus yapısındaki gelişme hızının düşük seviyelerde olması, yatırım ortamı
önündeki

önemli

engeller

arasında

değerlendirilmektedir.

Türkiye’de

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdam üzerindeki etkilerini tespit
etmeye yönelik araştırma bulguları ise çok az seviyededir. Bu kapsamda
Türkiye’de beşeri nüfus yapısı ve ücretler ile yabancı sermayeli şirketler
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yaptığımız anket çalışmasında;
“Türkiye’de yapmış olduğunuz sektörle ilgili eğitilmiş, yetkili personel bulma
aşamasında ne derece sıkıntı yaşıyorsunuz?” sorusuna cevap veren şirket
yöneticilerinin

yüzde

(%)

36,84’ü

mevcut

durumu

“Orta”

düzeyde

değerlendirmişlerdir. Bu çerçevede ise konuyu ücret dengesi üzerinde
geliştirmek amacıyla başvuruda bulunduğumuz şirketlere “Sektörünüzde
eğitilmiş işgücünün almakta olduğu ücretlerin beklentileri ne derecede
karşıladığına” ilişkin araştırmamıza katılanların yüzde (%) 47,5’i ücret
beklentilerini “İyi” bulduklarını belirtmişlerdir. Türkiye’de eğitilmiş insan gücü
yapısı, üretimle birlikte gelişen her aşamanın yapısını şekillendiren temel
öğedir. Bu nedenle, beşeri sermayenin, özellikle teknolojik gelişmelerle ile
beraber değerlendirilmesi, engel olarak nitelenen pek çok aşamanın ortadan
kalkmasını sağlayacaktır.
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmaların nitelikli
eleman

istihdam

etmede

karşılaşmış

oldukları

bir

takım

sıkıntılar

bulunmaktadır. Bu kapsamda yapmış olduğumuz araştırma bulgularına ait
sonuçlar Grafik.4.8’de yer almaktadır. Ankete katılan şirket yöneticilerinin 1
ve 2’nci öncelikli olarak değerlendirdikleri bulgularda önceliği yüzde (%)
88,57 ile yetişmiş eleman eksikliği, yüzde (%) 67,85’i ile eleman hareketliliği
ve sonrasında yüzde (%) 53,85’i ise yüksek ücret talebi almaktadır.
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Grafik.4.8

Nitelikli Eleman İstihdamında Karşılaşılan Sıkıntılar

İstihdamın mevcut yapısı, faaliyette bulunan işletmelerin üretim yapısı
üzerinde etkilidir. Üretimi şekillendiren önemli etkenlerden biri de insandır. Bu
kapsamda işletmelere “Yapmakta olduğunuz işte istihdamın niteliği ve kalitesi
üretimde ne derece etkilidir?” sorusuna katılanların yüzde (%) 53,85’i mevcut
durumu ‘”İyi” düzeyde değerlendirmiştir. Elde edilen anket bulgusunun,
Türkiye’deki mevcut istihdam yapısının, nitelik ve kalite açısından üretim
süreci üzerinde engel teşkil edecek düzeyde bulunmadığını göstermesi
açısıyla önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Bu aşamada; Türkiye’deki
beşeri ve nitelikli nüfus yapısının sınırlı olması, istihdam önünde bir takım
kısıtlayıcı nitelikleri taşımış olsa da yatırımların geliştirilmesinde engelleyici
bir özellik taşımamaktadır.
Türkiye’nin yatırım ortamındaki yapısal sorunların varlığını tespit
etmek amacıyla yaptığımız ankette ; soruna yönelik öncelikli alanlar işletme
yöneticilerinin bakış açıları ile yansıtılmıştır. Bu kapsamda öncelik verilmesi
gerektiği değerlendirilen alanlar ve çözüm önerileri aşağıda yer almaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Küresel entegrasyon süreci, rekabetçi ekonomilerin sermaye, üretim
ve tüketim dengesi paralelindeki yeni arayış ve stratejilerini, sınırlı kaynaklar
çerçevesinde yeniden şekillendirmiştir. Bu kapsamda, yeryüzü kaynaklarını
amaç ve hedefleri doğrultusunda paylaşan ülkelerin sahip oldukları güç ve
stratejileri, dünya ekonomisinden aldıkları payı büyütme çerçevesinde
ilerleme göstermektedir. II’nci Dünya Savaşı sonrasında, sahip oldukları
güçlerini ve birikimlerini farklı ülkelerde kullanarak yeni bir üretim süreci
başlatan gelişmiş ülkeler, dünya ekonomisini de farklı bir yöne çekmişlerdir.
Uluslararası ekonomideki bu değişim, gelişmekte olan bir çok ülke tarafından
da

benimsenmiştir.

Doğrudan

yabancı

sermaye

yatırımları

şeklinde

biçimlenen bu anlayış, daha çok gelişmekte olan ülkelerin, iç kaynak
yetersizliğini karşılamak amacıyla talep ettikleri özel bir finansman türü olarak
gelişme göstermiştir.
Gelişmekte olan ülkeler arasındaki Türkiye’nin kaynak arayışına
girmesinin temel nedeni iç tasarrufların yetersizliğidir. Bu nedenle iç kaynak
dengesini dış kaynaklarla destekleme ihtiyacı, yatırım anlayışlarının da
sürekli değişmesine neden olmaktadır. Dış kaynak temininde, borç ve
yardımlar yerine doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi,
orta ve uzun vadede getireceği sonuçlar açısından değerlendirilmesi gereken
önemli yapısal oluşumlardır. Bu kapsamda; Türkiye 1954’den 2003 yılına
kadar yürürlükte bulunan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve 2003‘de
yürürlüğe girerek devam eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
çerçevesinde uygulamalarını sürdürmüştür. Çeşitli dönemlerde kurulan
hükümetler tarafından yapılan mevzuat değişiklikleri çerçevesinde, yabancı
sermaye yatırımları teşvik edilmeye çalışılmıştır. Özellikle 1980 sonrası
neoliberal anlayışın yerleşmesi ve serbest piyasa uygulamasına geçiş süreci,
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artış göstermesinde etkili olmuştur.
Ancak Türkiye’nin yabancı sermayeli yatırımları çekmesine yönelik girişimleri,
dünya ülkeleri ile kıyaslandığında

çok düşük seviyelerde seyir izlemiştir.
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Türkiye’nin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekmedeki başarısızlığı
daha çok iç yapıdaki bir takım etmenlere bağlanmıştır. Bununla beraber,
dünya konjoktüründeki bir takım gelişmelerde yabancı sermayeli yatırımların
çekilmesinde veya düşük seviyede tutulmasında engel teşkil eden dış
gelişmelerdir. Türkiye geniş iç pazar yapısı, mevcut coğrafi konumu ve geniş
nüfus yapısı ile yatırım potansiyeli yüksek bir ülkedir. Ancak uzun yıllar
yabancı sermayeli yatırımlar için tercih edilen bir ülke olmamıştır. Bunun
nedenleri arasında; uzun yıllar devam eden siyasal istikrarsızlıklar,
makroekonomik yapıdaki uyumsuz politikalar, yoğun bir bürokrasi yapısının
varlığı, vergi uygulamalarının uluslararası standartlara uygun olmaması, arazi
ve alt yapıya yönelik çalışmalardaki eksiklikler, beşeri nüfusun sınırlılığı,
hukuki uygulamalara daha çok mevzuat üzerinde yer verilmesi, devam eden
terör, yolsuzluk, rüşvet gibi toplumsal yapıdaki sorunların güven ortamını
zedelemesi, teşvik uygulamalarının yeterli olmaması gibi etkenler yer
almaktadır. Mevcut olan bu durum yatırımcı ülkeler açısından Türkiye’nin
riskli ülkeler arasında değerlendirilmesine neden olmuştur.
Türkiye’nin

dünya

ölçeğinde

doğrudan

yabancı

sermayeli

yatırımlardan almış olduğu pay çok düşük seviyededir. Bu çerçevede;
Türkiye’nin yatırım sürecinde engel olarak değerlendirilen siyasi, ekonomik
ve toplumsal yapısında yer alan sorunlara yönelik yapılacak çalışmalar,
devletin öncelikli olarak değerlendirmesi gereken konular arasındadır.
Türkiye’de yatırımlara yönelik karşılaşılan sorunlar kısa vadeli çözümlerle
aşılmaya çalışılmıştır. Zemini olmayan uygulamalar, yabancı sermayeli
yatırımları zaman zaman olumlu yönde geliştirse de bu etkiler sınırlı
düzeylerde kalmış, orta ve uzun vadede gelişme göstermemiştir.
Bu noktada önemli olan hususlardan biri de ülkeye gelen yatırımların
sürekliliğinin olmasıdır. Türkiye’de ise kısa vadeli kar amacıyla gelen, yerli
şirketlerle birleşme / satınalmalar yoluyla yatırım yapan veya mevcut yapıyı
alarak devam ettiren şirketlerin yatırım biçimleri üzerinde durulmalıdır. Bu
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kapsamda, devletin öncelikle arazi ve alt yapı uygulamalarına yönelik
çalışmalarda bulunması önemi açısından öncelikli olarak değerlendirilmesi
gereken konular arasındadır. Türkiye’nin yatırım sahasındaki ulaşım, su,
elektrik, haberleşme, kanalizasyon vb. alt yapı sorunları ile yatırıma uygun
arazilerin tespitinde yaşanan sıkıntılar ve yoğun bürokrasi yapısı, yatırım
yapma amacıyla ülkeye yönelen işletmelerin geri adım atmalarına sebep
olmaktadır.
Türkiye’de

vergi

uygulamalarına

yönelik

hükümet

politikalarının

olumsuz etkileri , üretim ve yatırım kapsamında yapılan bir çok faaliyetin kısa
vadeli hedeflerle sürdürülmesine neden olmaktadır. Yüksek vergi oranları ve
sıklıkla değişen mevzuat uygulamaları yatırım amacıyla planlanan pek çok
girişimi sınırlandırmaktadır.
Türkiye’de eğitilmiş işgücü yapısı, yatırımlar üzerinde olumsuz etki
yapan diğer bir oluşumdur. Bu kapsamda, mevcut işgücü üzerinde devlet ve
özel sektör kanalıyla yürütülen sınırlayıcı uygulamalar, istihdam ortamının
geliştirilmesinin önündeki temel engellerdir. Üretimi etkileyen diğer bir etken
de rekabet ortamıdır. Türkiye’deki yerli ve yabancı şirketler arasındaki
rekabet ortamının tekelci anlayışla devam etmesi, yerli firmaların taklitçi bir
anlayışla üretim yapmaları, yabancı sermayeli firmaların Türkiye üzerindeki
yatırım anlayışlarını olumsuz etkilemektedir..
Bu kapsamda devletin; özellikle alt yapı, vergi, rekabet, istihdam,
AR-GE çalışmaları ve teşvik uygulamalarını, belirleyeceği yatırım stratejileri
zeminine paralel olarak yürütmesinin uzun vadede önemli çözümleri
beraberinde getireceği değerlendirilmektedir.
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ÖNERİLER
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ülkeye Çekilmesinde
Değerlendirilmesi Gereken Öncelikli Konular
Türkiye’nin uzun yıllar doğrudan yabancı sermayeli yatırımları
çekememesinin ana nedeni olarak, sosyo-ekonomik istikrarsızlıkların varlığı
gösterilmiştir. Yapılan çalışmaların çoğunluğunda, siyasal ve ekonomik
istikrarsızlıklar öncelikli sebepler olarak belirtilmiştir. Türkiye’de; siyasal
istikrarsızlıklar, kriz dönemleri, yüksek enflasyon, yüksek faizler ve ekonomik
uygulamalardaki boşluklar, yabancı sermayenin ülkeye gelmemesindeki
önemli yapısal engellerdir.

Ancak Türkiye’de, hükümetlerin doğrudan

yabancı sermayeli yatırımlara yönelik uygulamaları, mevzuatlar kapsamında
sürdürülmüş, özellikle alt yapıya, AR-GE çalışmalarına, beşeri sermayenin
geliştirilmesine,

rekabet

ortamının

düzenlenmesine

ve

yeni

yatırım

stratejilerinin belirlenmesine yönelik uygulamalara fazla destek verilmemiştir.
Yabancı sermayeli yatırımların ülkeye çekilememesi belirli nedenlerle
açıklanmış, konunun zeminine ilişkin uygulamalar ve öncelik verilmesi
gereken konulara ilişkin değerlendirmeler sınırlı seviyelerde gelişme
göstermiştir.

Bu

kapsamda

Türkiye’de

doğrudan

yabancı

sermayeli

yatırımları çekmek için hükümetlerin öncelik vermesi gerektiği değerlendirilen
konular aşağıya çıkarılmıştır.
Arazi ve Alt Yapıya Yönelik Proje ve Uygulamalardaki Eksiklikler
Türkiye coğrafi konumu açısından sahip olduğu avantajları, üretime
dönük bir strateji ile kullanamamıştır. Bu alandaki en büyük eksikliklerden biri
de, arazi ve alt yapıya yönelik proje ve çalışmaların sınırlı düzeyde
kalmasıdır. Yabancı bir ülkede, sıfırdan bir oluşum sergilemek isteyen
girişimcilerin öncelikli olarak değerlendirdikleri konulardan birisi; yatırım
yapacakları sahanın arazi ve alt yapısıdır. Yabancı sermayeli kuruluşların
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çoğunluğu, yatırım yapılacak alana yönelik alt yapı maliyetlerini üstlenmek
istememektedir. Yatırımların geliş şeklini belirleyen bu anlayış, var olan
tesislerin devamı üzerinden yapılan uygulamalarla gelişim göstermektedir.
Bu çerçevede; arazi ve alt yapı problemlerinin devlet kanalıyla geliştirilmesi,
hem yerli hem de yabancı sermayeli girişimcilerin üretim süreçlerini
kolaylaştıracaktır. Devlet üzerinde önemli bir yük olarak değerlendirilen alt
yapı çalışmaları, sağlayacağı etkileri kapsamında orta ve uzun vadeli
getirileri ile değerlendirildiğinde, büyük ve orta ölçekli doğrudan yabancı
sermayeli yatırımların ülkeye çekilmesinde cazip bir etken olarak tercih
edilebilecektir.
Türkiye yatırım potansiyeli geniş olan bir ülkedir. Geniş bir iç pazara
sahip olan ülkemiz, yabancı yatırımcıların ilgi duyduğu ülkeler arasında
değerlendirilmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu avantajlardan faydalanmak
isteyen çok sayıda yabancı sermayeli kuruluş, var olan sorunlara rağmen,
yatırımlarını genişletme yönünde olumlu bir anlayış içerisindedir.

Ancak

arazi ve alt yapı eksikliğinin neden olduğu zorluklar, işletmelerin bir çok
aşamada geri adımlar atmasına sebebiyet vermektedir. Bu çerçevede;
devletin önemli projelerle arazi ve alt yapı alanını desteklemesi ve bürokratik
uygulamaları azaltma yönünde çalışmalar yapması, yatırımların önündeki
engellerin tespitinde değerlendirilecek öncelikli konular arasındadır.
Vergi Uygulamalarındaki Sorunların Giderilmesi
Türkiye’de

faaliyet

gösteren

işletmelerin

karşılaştıkları

önemli

sorunlardan birisi de vergiye yönelik uygulamalardaki zorluklardır. Vergi
alanında var olan eksiklikler ve karmaşık mevzuat uygulamaları, devletin
öncelikli olarak değerlendirmesi gereken konular arasındadır. Konu ile ilgili
yapılan anket çalışmasına katılan işletmeler, karşılaştıkları sıkıntıları anket
formlarında da yazılı olarak belirtmişlerdir. Bu kapsamda elde ettiğimiz anket
bulguları

da,

mevcut

sorun

alanının

varlığını

bir

çok

noktada
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desteklemektedir. Özellikle işletmelerin yatırım yapma ve genişletme
kararlarında ve rekabet ortamı üzerinde, olumsuz etkiler oluşturan yüksek
vergi oranları, yabancı girişimcilerin bir çok aşamada geri adım atmalarına
sebebiyet vermektedir. Uluslararası standartlara uygun ve karmaşık bir
görünümden arındırılarak hazırlanacak vergi reformu, çözüme yönelik
öncelikli alanların belirlenmesinde, devlet cephesinden değerlendirilmesi
gereken sorun alanıdır.
Rekabet Ortamındaki Eksiklikler
Türkiye’de yerli ve yabancı sermayeli firmalar arasındaki rekabet
ortamının istenilen düzeyde gelişmemesi, üretim, verimlilik ve teknoloji
alanındaki bir çok gelişmeyi de sınırlamaktadır. Bu kapsamda iç piyasada
daha ölçülebilir bir rekabet ortamının geliştirilmesi için, tekelci anlayışın
yerine rekabetçi bir ekonomik anlayışın yerleşmesinin öneminin kavranması
gereklidir. Türkiye’de yerli ve yabancı sermayeli firmalar arasındaki rekabet
anlayışı ise aksak rekabet uygulamalarıyla

gelişme göstermektedir. Yerli

firmaların üretim aşamasında teknoloji ve verimlilikten uzaklaşmaları,
dışarıdan gelen ürünlere benzer yan sanayiler oluşturarak yeni sanayi
alanları geliştirmeleri, iç piyasa yapısında daralmaya sebebiyet vermektedir.
Bu kapsamda yerli firmaların geliştirdikleri ucuz üretim anlayışı, ülkeye gelen
yabancı sermayeli firmaların amaç ve beklentileri ile ters yönde gelişme
göstermektedir. Türkiye’de yerli firmalar üretim yapmak adına geliştirdikleri
yan sanayi kolları ile ürettikleri ürünleri yüksek fiyatlarla tüketiciye
sunmaktadır. Bu durum Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli
firmaların faaliyetlerini sınırlandırmakta, rekabet ortamının gelişmesini
engellemektedir. Türkiye’de yerli ve yabancı sermayeli şirketler üzerindeki
tekelci rekabet anlayışı, özellikle piyasaların işleyişi ve verimlilik açısından
olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu kapsamda Rekabet Kurumunun yapmış
olduğu çalışmaları daha geniş ölçekli değerlendirmesi ve yerli / yabancı
sermayeli şirketler üzerinde var olan yapay rekabeti gerçek bir rekabet

125

sürecine taşıması için bir takım yapısal uygulamaları gündemine alması
gerektiği değerlendirilmektedir.
Türkiye’de rekabetin önündeki önemli engellerden birisi de yüksek
vergi

uygulamalarıdır.

Bu

kapsamda

yapmış

olduğumuz

anket

araştırmasından elde ettiğimiz bulgular, konuya ilişkin görüşümüzle paralellik
göstermektedir. Rekabet ortamının güçlenmesi ve yapaylıktan kurtulabilmesi
için devletin vergi uygulamalarına yönelik bir takım düzenlemeleri yapması
gerekmektedir. Vergiye yönelik yapılacak düzenlemelerde küresel değişimler
ile belirlenecek hedeflerin orta ve uzun vadeli olarak değerlendirilmesinin ,
rekabet ortamının ve piyasaların güçlenmesi ile verimliliğin arttırılması
kapsamında

önemli

sonuçları

da

beraberinde

getireceği

değerlendirilmektedir.

Beşeri Sermayenin ve Eğitilmiş İşgücünün Geliştirilmesi
Türkiye nüfus potansiyeli açısından yüksek bir ülkedir. Ancak eğitilmiş
işgücü açısından değerlendirildiğinde, bu konuda devlet tarafından verilen
desteğin sınırlı olması, genç nüfusun büyük çoğunluğunun hizmet içi alt
sektörlerde çalışması, yabancı sermayeli yatırımların ülkeye çekilmesindeki
önemli sorun alanlarından biridir. Bu nedenle işletmelerin nitelikli eleman
temininde karşılaştıkları sıkıntılar, bir çok firmanın eleman temininde yurt
dışına

yönelmesine neden olmaktadır. Doğrudan yabancı sermayeli

yatırımların geliştiği dönemlerde, ucuz işgücü cazip bir faktör olarak
değerlendirilmiştir. Ancak günümüzde çalışan kesimin yabancı dil bilen,
eğitim seviyesi yüksek, yeni gelişmelere çabuk uyum sağlayabilen bireyler
şeklinde yetişmesinin önemi tartışılmaz bir duruma gelmiştir. Ayrıca
Türkiye’de profesyonel yönetici kesiminin de sınırlı olması, kurulan şirketlerin
aile şirketi görünümünde gelişmesi ve genç nüfusun yeterli teknolojik birikime
sahip olamadan yetişmesi, devletin bu konudaki çalışmalarının sınırlı olması
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ile ilişkilendirilmelidir. İşletmelerin nitelikli eleman temin etmede karşılaştıkları
sıkıntıları yansıtan % 88,57 oranındaki anket bulguları da mevcut durumu
desteklemektedir. Bu durum Türkiye’nin yetişmiş eleman eksikliği sorununa
karşılık bir takım önlemler almasının

gerekliliğini göstermesi açısından

önemlidir.
Teşvik Uygulamaları
Bir ülkede, yatırımlara devlet tarafından sağlanan kolaylıklar, teşvik
uygulamaları ile desteklenmektedir. Türkiye’de teşvik uygulamalarının
karmaşık yapısı, yatırımların işlevsel yönlerinin dikkate alınmaması ve genel
düzeyde uygulanması, devletin çözüme yönelik değerlendirmesi gereken
öncelikli konuları arasındadır. Teşvik uygulamalarının geliştirilememesinin
önemli nedenlerinden biri de bürokrasidir. Türkiye’de teşvikler ve bürokrasi
arasındaki ilişkinin varlığı da yatırım sürecinin önündeki engeller arasındadır.
Bu sürecin aşılmasında, devletin yabancı girişimcilere yönelik hazırlayacağı
teşvik paketlerinde bölgesel özellikleri göz önünde bulundurması, söz konusu
yatırımların

nitelikleri

ile

uyumlu

olarak

hazırlanması

ve

bürokratik

uygulamaları azaltmaya yönelik çalışmaları yapmasının etkili sonuçlar
sağlayacağı değerlendirilmektedir.
AR-GE Çalışmalarının Teşvik Edilmesindeki Eksiklikler
Yatırımlar teknolojik birikimlerle gelişme gösterir ve yeni anlamlar
kazanır. Türkiye’de AR-GE projeleri kapsamındaki uygulamaların yüksek
maliyetli olması ve uzun yıllar devlet tarafından kısıtlı şartlarla desteklenmesi,
bilimsel ve teknolojik alandaki çalışmalarımızın sınırlı düzeyde kalmasına
neden olmuştur. Bu aşamada; devletin AR-GE çalışmalarına sağlayacağı
katkının özel sektör eliyle desteklenmesi, hem dışarından gelen yabancı
yatırımcıların ülkemize dönük bakış açılarını değiştirecek, hem de yerli
üreticilerin üretim anlayışlarının değişmesine neden olacaktır.
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Yatırım Stratejilerinin Belirlenmesindeki Eksiklikler
Türkiye’de
sorunların

yabancı

temelinde,

sermayeli

yatırıma

yatırımlar

yönelik

açısından

stratejilerin

karşılaşılan

belirlenmesindeki

eksiklikler yer almaktadır. Türkiye’de yapılan yatırımlar, belli dönemlerde ve
belli sektörlerde gelişme göstermiştir. Özellikle 80’li yıllardan sonra hizmetler
sektörüne yönelen yabancı sermayeli yatırımların bir çok faaliyeti üretim
amacından uzaklaşmıştır. Bu nedenle, yatırımlar için yeni üretim sahalarının
açılması ve bu uygulamaların yeni projelerle desteklenmesi, yatırımcıların
farklı sektörlere yönelmelerini sağlayacaktır. Bu kapsamda, rekabet gücü ve
katma değeri yüksek ürünleri kapsayan

alanlara yönelmek ise verimliliği

arttıracaktır. Ayrıca yatırım süreçlerindeki kısa, orta ve uzun vadeli hedefler,
dünya konjoktöründeki gelişmelere paralel bir seyir izlemelidir. Bu kapsamda
devlet öncülüğünde yeni yatırım stratejilerinin belirlenmesine yönelik
yapılacak çalışmalar, yabancı sermayeli yatırımların ülkeye çekilmesinde
önemli etkiler sağlayacaktır.
Yatırım Promosyon Ajanslarının Kurulması
Günümüzde daha çok gelişmekte olan ülkelerde kurulan Yatırım
Promosyon Ajansları (IPA) doğrudan yabancı sermayeli yatırımların gelişim
sürecindeki son basamaklardan biridir. Bu kuruluşlar, ülkenin yurt dışındaki
imajının geliştirilmesinde, yatırımcıların ülke içinde karşılaştıkları sorunların
çözümünde, yatırım yapılacak bölgeleri ve sektörleri seçmede, seçilen
sektörlere verilecek teşviklerin ve çeşitlerinin belirlenmesinde ve aynı
zamanda finansmanın sağlanmasında, kamu ve özel sektörün birlikte
yönetimde söz sahibi olabildiği bölgesel veya ulusal bazda çalışan
yapılanmalar olarak tanımlanmaktadır. (Tüylüoğlu ve Aktürk, 2006:89-90)
Türkiye’de ise bu kapsamda yapılan çalışmalar çok sınırlıdır. Türkiye’nin
dışarıdaki

imajının

değiştirilmesinde

ve

aynı

zamanda

rekabetin

geliştirilmesinde yatırım promosyon ajanslarının önemli katkılar sağlayacağı
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değerlendirilmektedir.

Bu

nedenle

yatırım

promosyon

kurulumuna yönelik çalışmaların hükümet politikaları ile

ajanslarının

desteklenmesi,

yabancı sermayeli yatırımlar üzerinde olumlu etkiler sağlayacaktır.
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4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Sermaye Kanunu.

EKLER

EK-1

: Yabancı Sermaye Anket Formu

ŞİRKETİN ÜNVANI VE AÇIK ADRESİ :

SEKTÖRÜ

:

ŞİRKETİN KURULUŞ YERİ VE TARİHİ :
ANKETİ CEVAPLANDIRAN YÖNETİCİNİN ADI, SOYADI : (Açıklanmayacaktır,
tezde gizli olacaktır.)
ANKETİ CEVAPLANDIRAN KİŞİNİN ÜNVANI :
ANKETE CEVAP VERİLEN TARİH

SORULAR

:

:

1. 2003 yılında yürürlüğe giren 4875 sayılı Yabancı Sermaye Mevzuatı
uygulamasının beklentilere uygunluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?
a) Çok İyi

(b) İyi

(c) Orta

(ç) Kötü

(d) Çok Kötü

Uygulamaya ilişkin görüşleriniz nelerdir ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Daha önce uygulanan 6224 sayılı Kanunu nasıl değerlendiriyorsunuz
(a) Çok İyi

(b) İyi

(c) (Orta)

(ç) Kötü

(d) Çok Kötü

Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Türkiye’de yeni kurulan yabancı sermeyeli bir işletme için bürokratik
uygulamaların ne derecede engel oluşturduğunu düşünüyorsunuz ?
(a) Çok Fazla

(b) Çok

(c) Orta

(ç) Az

(d) Çok Az

Uygulama ile ilgili düşünce ve beklentileriniz nelerdir ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Türkiye’ye yatırım yapan bir işletme olarak sektörel alanınızı
genişletmeyi düşünüyor musunuz ?
Evet

Hayır

Cevabınıza yönelik düşünceleriniz nelerdir ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Türkiye’de yapılan yatırımlarınızın genişletilmesinde en çok hangi
alanlarda güçlüklerle karşılaşıyorsunuz ? (en önemliden en önemsize
doğru numara vererek değerlendiriniz)

(a) Bürokrasi
(b) Siyasi İstikrarsızlık
(c) Makroekonomik İstikrarsızlık
(ç) Alt Yapı Eksikliği
(d) Vergi Uygulamaları
(e) Diğer-----------------6. Yatırım yapma aşamasında kaynakları kullanma veya kaynaklara
ulaşmada (alt yapı/ bankacılık/arazi /işgücü----- vb.) en çok hangi
engellerle karşılaşmaktasınız ?
(en önemliden en önemsize doğru numara vererek değerlendiriniz)

(a)
(b)
(c)
(ç)

Al Yapı
Bankacılık ve Finans
Yetersiz Eğitilmiş İşgücü
İstihdam

(d) Diğer ------------
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7. Türkiye’ye yapılacak yatırımlar önündeki engellerden en önemli
bulduğunuz alan hangisidir ? (en önemliden en önemsize doğru numara
vererek değerlendiriniz)

(a) Siyasi İstikrarsızlık
(b) Hukuki Yapı
(c) Ekonomik İstikrarsızlık
(ç) Bürokratik Engeller
(d) Vergi Uygulamaları
(e) Diğer ----------------8. Yeni yatırım yapma veya yatırımları genişletmeyi düşündüğünüz zaman
Türkiye’nin yapacağınız yatırımlarla ilgili mevcut cazibesini nasıl
değerlendiriyorsunuz ?
(a) Çok İyi

(b) İyi

(c) (Orta) (ç) Kötü (d)

Çok Kötü

Cevabınıza yönelik görüşleriniz nelerdir ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Türkiye’deki yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için en çok
desteklediğiniz alanlar hangileridir ? (en önemliden en önemsize doğru
numara vererek değerlendiriniz)

(a) Enerji ve Hammadde
(b) Pazar Büyüklüğü
(c) Alt Yapı
(ç) Coğrafi Yapı
(d) İşgücü
(e) Diğer ----------------10. Türkiye’deki yatırım potansiyelinin geliştirilmesinde en çok engel
olarak gördüğünüz alanlar hangileridir ? (en önemliden en önemsize
doğru numara vererek değerlendiriniz)

(a) Hukuki Mevzuat
(b) Siyasi İstikrarsızlık
(c) Ekonomik İstikrarsızlık
(ç) Arazi ve Alt Yapı Uygulamaları
(d) Bürokrasi
(e) Diğer -----------------
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11. Türkiye’de yabancı yatırımların kurulması ve genişletilmesine karşı
uygulanan hükümet politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?
(a) Çok İyi

(b) İyi

(c) (Orta)

(ç) Kötü

(d)

Çok Kötü

Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Yeni kurulan bir işletme için devletten alınan arazi ve yer imarı
aşamasında en çok hangi engellerle karşılaşıyorsunuz ? (ilgili ise
yanıtlansın) (en önemliden en önemsize doğru numara vererek
değerlendiriniz)

(a) Bürokratik Yapı
(b) Hukuki Yapı
(c) Siyasi Yapı
(ç) Bankacılık Uygulamaları
(d) Coğrafi Yapı ve Ulaşım
13. Uygulanan vergilendirme sistemi ülkede yatırım yapma cazibesini ne
derece arttırmaktadır ?
(a) Çok Fazla (b) Çok

(c) Orta (ç) Az

(d) Çok Az

Konu ile ilgili düşünce ve önerileriniz nelerdir ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Yatırım yapmış olduğunuz sektörle ilgili eğitilmiş, yetkili personel
bulma aşamasında ne derece sıkıntı yaşıyorsunuz ?
(a) Çok Fazla (b) Çok

(c) Orta (ç) Az

(d) Çok Az

15. Yapmakta olduğunuz işte istihdamın niteliği ve kalitesi işletmenizin
üretiminde ne derece etkilidir ?
(a) Çok İyi

(b) İyi

(c) (Orta) (ç) Kötü (d)

Çok Kötü
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16. Sektörünüzde eğitilmiş işgücünün almakta olduğu ücretlerin,
beklentileri ne derecede karşıladığını düşünüyorsunuz ?
(a) Çok İyi

(b) İyi

(c) (Orta)

(ç) Kötü

(d) Çok Kötü

17. Türkiye’de rekabet ortamı şirketinizin çalışmakta olduğu diğer ülkelere
kıyasla hangi düzeydedir?
(a) Yüksek

(b) Orta

(c) Düşük

Konu ile ilgili düşünceleriniz ve beklentileriniz nelerdir ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Şirketiniz, yatırım yapma / yatırımları genişletme aşamasında nitelikli
eleman temininde ne derecede sıkıntılarla karşılaşmaktadır ?
(a) Çok Fazla (b) Çok

(c) Orta

(ç) Az

(d) Çok Az

19. Türkiye’de nitelikli eleman istihdam etmede hangi tip sıkıntılarla
karşılaşıyorsunuz?
(en önemliden en önemsize doğru numara vererek değerlendiriniz)

(a) Yetişmiş eleman eksikliği
(b) Yüksek ücret talebi
(c) Eleman hareketliliği
(ç) Diğer ----------------Konu ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Türkiye’de yerli ve yabancı sermayeli şirketlere uygulanan teşvik
uygulamalarını ne derece yeterli buluyorsunuz ?
(a) Çok Fazla (b) Çok

(c) Orta (ç) Az

(d) Çok Az

21. Teşvik sistemlerinin uygulanması ile ilgili en çok hangi engeller ön
plana çıkmaktadır ?
(en önemliden en önemsize doğru numara vererek değerlendiriniz)
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(a)
(b)
(c)
(ç)

Hukuki Mevzuat
Siyasi İstikrarsızlık
İdari Uygulamalar
Gümrük Tarifeleri

(d) Vergi Uygulamaları
(e) Ekonomik İstikrarsızlık
(f) Diğer ----------------------22. Sektörünüzde yerli ve yabancı şirketler arasındaki rekabet ortamını ne
derece yeterli buluyorsunuz ?
(a) Çok İyi

(b) İyi

(c) (Orta)

(ç) Kötü (d)

Çok Kötü

Konu ile ilgili düşünce ve beklentileriniz nelerdir ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Türkiye’de rekabet ortamının geliştirilmesi için karşılaşılan engeller en
çok hangi alanlardadır ? (en önemliden en önemsize doğru numara
vererek değerlendiriniz)

(a)
(b)
(c)
(ç)

Bürokratik ve İdari Engeller
Vergi Mevzuatındaki Uygulamalar
Siyasi ve Ekonomik İstikrarsızlıklar
Tanıtımdaki Eksiklikler

(d) Diğer ----------------------Konu ile ilgili düşünce ve beklentileriniz nelerdir ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Türkiye’de devletin yabancı yatırımlar üzerindeki kontrol gücünün ne
derecede olduğunu düşünüyorsunuz ?
(a) Çok İyi

(b) İyi

(c) (Orta)

(ç) Kötü

(d) Çok Kötü

Uygulama ile ilgili düşünceleriniz ve beklentileriniz nelerdir? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EK-2

Anket Bulguları

Tek Seçenekli Anket Bulguları
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Toplam

Sayı
2
17
13
2
0
34

Yüzde
5,88
50
38,24
5,88
0
100

Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Toplam

Sayı
0
2
11
15
2
30

Yüzde
0
6,67
36,67
50
6,67
100

Çok fazla
Çok
Orta
Az
Çok az
Toplam

Sayı
5
11
13
9
0
38

Yüzde
13,16
28,95
34,21
23,68
0
100

Evet

Sayı
26

Yüzde
66,67

Hayır

13

33,33

Toplam

39

100

Sayı
2
19
14
5
0
40

Yüzde
5
47,5
35
12,5
0
100

SORU 1
2003 yılında yürürlüğe giren 4875 sayılı
Yabancı Sermaye Mevzuatı uygulamasının
beklentilere uygunluğunu nasıl
değerlendiriyorsunuz ?

SORU 2
Daha önce uygulanan 6224 sayılı Kanunu
nasıl değerlendiriyorsunuz ?

SORU 3
Türkiye’de yeni kurulan yabancı sermeyeli bir
işletme için bürokratik uygulamaların ne
derecede engel oluşturduğunu
düşünüyorsunuz ?

SORU 4
Türkiye’ye yatırım yapan bir işletme olarak
sektörel alanınızı genişletmeyi düşünüyor
musunuz ?

SORU 8
Çok iyi
Yeni yatırım yapma veya yatırımları
İyi
genişletmeyi düşündüğünüz zaman
Orta
Türkiye’nin yapacağınız yatırımlarla ilgili
mevcut cazibesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kötü
Çok kötü
Toplam
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Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Toplam

Sayı
1
20
11
5
2
39

Yüzde
2,56
51,28
28,21
12,82
5,13
100

Çok fazla
Çok
Orta
Az
Çok az
Toplam

Sayı
2
8
13
12
3
38

Yüzde
5,26
21,05
34,21
31,58
7,89
100

Çok fazla
Çok
Orta
Az
Çok az
Toplam

Sayı
2
12
14
9
1
38

Yüzde
5,26
31,58
36,84
23,68
2,63
100

Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Toplam

Sayı
14
21
2
2
0
39

Yüzde
35,9
53,85
5,13
5,13
0
100

Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Toplam

Sayı
0
19
14
5
2
40

Yüzde
0
47,5
35
12,5
5
100

SORU 11
Türkiye’de yabancı yatırımların kurulması ve
genişletilmesine karşı uygulanan hükümet
politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?

SORU 13
Uygulanan vergilendirme sistemi ülkede
yatırım yapma cazibesini ne derece
arttırmaktadır ?

SORU 14
Yatırım yapmış olduğunuz sektörle ilgili
eğitilmiş, yetkili personel bulma aşamasında
ne derece sıkıntı yaşıyorsunuz ?

SORU 15
Yapmakta olduğunuz işte istihdamın niteliği
ve kalitesi işletmenizin üretiminde ne derece
etkilidir ?

SORU 16
Sektörünüzde eğitilmiş işgücünün almakta
olduğu ücretlerin, beklentileri ne derecede
karşıladığını düşünüyorsunuz ?
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Sayı
16
18
6
40

Yüzde
40
45
15
100

Çok fazla
Çok
Orta
Az
Çok az
Toplam

Sayı
8
8
14
8
1
39

Yüzde
20,51
20,51
35,9
20,51
2,56
100

Çok fazla
Çok
Orta
Az
Çok az
Toplam

Sayı
1
4
28
6
1
40

Yüzde
2,5
10
70
15
2,5
100

Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Toplam

Sayı
4
12
18
3
2
39

Yüzde
10,26
30,77
46,15
7,69
5,13
100

Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Toplam

Sayı
1
18
12
8
1
40

Yüzde
2,50
45,00
30,00
20,00
2,50
100

SORU 17
Yüksek
Türkiye’de rekabet ortamı şirketinizin
çalışmakta olduğu diğer ülkelere kıyasla hangi Orta
düzeydedir?
Düşük
Toplam

SORU 18
Şirketiniz, yatırım yapma / yatırımları
genişletme aşamasında nitelikli eleman
temininde ne derecede sıkıntılarla
karşılaşmaktadır ?

SORU 20
Türkiye’de yerli ve yabancı sermayeli
şirketlere uygulanan teşvik uygulamalarını ne
derece yeterli buluyorsunuz ?

SORU 22
Sektörünüzde yerli ve yabancı şirketler
arasındaki rekabet ortamını ne derece yeterli
buluyorsunuz ?

SORU 24
Türkiye'de devletin yabancı sermaye
yatırımları üzerindeki kontrol gücünün ne
derecede etkin olduğunu düşünüyorsunuz ?
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Çok Seçenekli Anket Bulguları
SORU 5
Türkiye’de yapılan yatırımlarınızın
genişletilmesinde bürokrasi alanında güçlüklerle
karşılaşıyor musunuz ?

Türkiye’de yapılan yatırımlarınızın
genişletilmesinde siyasi istikrarsızlık alanında
güçlüklerle karşılaşıyor musunuz ?

Türkiye’de yapılan yatırımlarınızın
genişletilmesinde makro ekonomik istikrarsızlık
alanında güçlüklerle karşılaşıyor musunuz ?

Türkiye’de yapılan yatırımlarınızın
genişletilmesinde Alt Yapı Eksikliği alanında
güçlüklerle karşılaşıyor musunuz ?

Türkiye’de yapılan yatırımlarınızın
genişletilmesinde vergi uygulamaları alanında
güçlüklerle karşılaşıyor musunuz ?

Türkiye’de yapılan yatırımlarınızın
genişletilmesinde diğer alanlarda güçlüklerle
karşılaşıyor musunuz ?

1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
6
Toplam
1
2
5
6
Toplam

Sayı
17
1
6
7
1
32
4
3
2
2
10
21
10
3
3
5
1
22
3
6
7
2
2
20
4
14
3
2
2
1
26
2
1
1
1
5

Yüzde
53,12
3,12
18,75
21,88
3,12
100
19,05
14,29
9,52
9,52
47,62
100
45,45
13,64
13,64
22,73
4,55
100
15,00
30,00
35,00
10,00
10,00
100
15,38
53,85
11,54
7,69
7,69
3,85
100
40,00
20,00
20,00
20,00
100
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1
2
3
4
Toplam
1
2
3
4
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
Toplam
1
2
5
Toplam

Sayı
15
8
2
2
27
9
4
4
6
23
10
6
8
1
1
26
2
3
6
8
19
2
2
2
6

Yüzde
55,56
29,63
7,41
7,41
100
39,13
17,39
17,39
26,09
100
38,46
23,08
30,77
3,85
3,85
100
10,53
15,79
31,58
42,11
100
33,33
33,33
33,33
100

1
2
4
5
6
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam

Sayı
6
4
3
13
1
27
3
6
9
3
8
29
15
4
2
7
2
30

Yüzde
22,22
14,81
11,11
48,15
3,7
100
10,34
20,69
31,03
10,34
27,59
100
50
13,33
6,67
23,33
6,67
100

SORU 6
Yatırım yapma aşamasında kaynakları kullanma
veya kaynaklara ulaşmada altyapı engelleriyle
karşılaşmakta mısınız ?

Yatırım yapma aşamasında kaynakları kullanma
veya kaynaklara ulaşmada bankacılık ve finans
engelleriyle karşılaşmakta mısınız ?

Yatırım yapma aşamasında kaynakları kullanma
veya kaynaklara ulaşmada yetersiz eğitilmiş
işgücü engelleriyle karşılaşmakta mısınız ?

Yatırım yapma aşamasında kaynakları kullanma
veya kaynaklara ulaşmada istihdam engelleriyle
karşılaşmakta mısınız ?

Yatırım yapma aşamasında kaynakları kullanma
veya kaynaklara ulaşmada diğer engellerle
karşılaşmakta mısınız ?

SORU 7
Türkiye’ye yapılacak yatırımlar önünde siyasi
istikrarsızlık önemli bir engel midir?

Türkiye’ye yapılacak yatırımlar önünde hukuki
yapı önemli bir engel midir?

Türkiye’ye yapılacak yatırımlar önünde ekonomik
istikrarsızlık önemli bir engel midir?
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Türkiye’ye yapılacak yatırımlar önünde
bürokratik engeller önemli bir engel midir?

Türkiye’ye yapılacak yatırımlar önünde vergi
uygulamaları önemli bir engel midir?

Türkiye’ye yapılacak yatırımlar önünde diğer
uygulamalar önemli bir engel midir?

1
2
3
4
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
3
6
Toplam

11
7
10
7
35
5
13
6
5
1
30
2
1
1
4

31,43
20
28,57
20
100
16,67
43,33
20
16,67
3,33
100
50
25
25
100

1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
2
6
Toplam

Sayı
14
7
3
1
4
29
15
6
6
1
2
30
5
10
4
5
2
26
4
1
5
4
8
22
2
4
7
10
4
27
1
3
4

Yüzde
48,28
24,14
10,34
3,45
13,79
100
50,00
20,00
20,00
3,33
6,67
100
19,23
38,46
15,38
19,23
7,69
100
18,18
4,55
22,73
18,18
36,36
100
7,41
14,81
25,93
37,04
14,81
100
25,00
75,00
100

SORU 9
Türkiye’deki yatırım potansiyelinin geliştirilmesi
için enerji ve hammadde desteklenmeli midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin geliştirilmesi
için pazar büyüklüğü desteklenmeli midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin geliştirilmesi
için alt yapı desteklenmeli midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin geliştirilmesi
için coğrafi yapı desteklenmeli midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin geliştirilmesi
için işgücü desteklenmeli midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin geliştirilmesi
için diğer alanlar desteklenmeli midir?
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SORU 10

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin
geliştirilmesinde hukuki mevzuat engel midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin
geliştirilmesinde siyasi istikrarsızlık engel midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin
geliştirilmesinde ekonomik istikrarsızlık engel
midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin
geliştirilmesinde arazi ve alt yapı uygulamaları
engel midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin
geliştirilmesinde bürokrasi engel midir?

Türkiye’deki yatırım potansiyelinin
geliştirilmesinde diğer konular engel midir?

SORU 12
Yeni kurulan bir işletme için devletten alınan
arazi ve yer imarı aşamasında en çok bürokratik
yapı engeliyle mi karşılaşıyorsunuz ?

Yeni kurulan bir işletme için devletten alınan
arazi ve yer imarı aşamasında en çok hukuki
yapı engeliyle mi karşılaşıyorsunuz ?

1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
6
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
5
6
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
2
6
Toplam

Sayı
3
11
7
3
4
28
4
3
4
3
7
1
22
16
3
1
5
2
27
5
6
9
1
5
1
27
13
5
6
8
1
33
3
2
5

Yüzde
10,71
39,29
25,00
10,71
14,29
100
18,18
13,64
18,18
13,64
31,82
4,55
100
59,26
11,11
3,70
18,52
7,41
100
18,52
22,22
33,33
3,70
18,52
3,70
100
39,39
15,15
18,18
24,24
3,03
100
60,00
40,00
100

1
2
4
Toplam
1
2
3
4
Toplam

Sayı
12
1
1
14
2
6
1
1
10

Yüzde
85,71
7,14
7,14
100
20,00
60,00
10,00
10,00
100
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Yeni kurulan bir işletme için devletten alınan
arazi ve yer imarı aşamasında en çok siyasi yapı
engeliyle mi karşılaşıyorsunuz ?

Yeni kurulan bir işletme için devletten alınan
arazi ve yer imarı aşamasında en çok bankacılık
uygulamaları engeliyle mi karşılaşıyorsunuz ?

Yeni kurulan bir işletme için devletten alınan
arazi ve yer imarı aşamasında en çok coğrafi
yapı ve ulaşım engeliyle mi karşılaşıyorsunuz ?

1
2
4
5
Toplam
1
3
4
5
Toplam
1
2
3
5
Toplam

1
1
3
3
8
1
1
2
3
7
2
2
5
1
10

12,50
12,50
37,50
37,50
100
14,29
14,29
28,57
42,86
100
20,00
20,00
50,00
10,00
100

1
2
3
4
Toplam
1
2
3
Toplam
1
2
3
4
Toplam
1
2
4
Toplam

Sayı
24
7
3
1
35
9
10
9
28
5
9
11
1
26
1
2
2
5

Yüzde
68,57
20,00
8,57
2,86
100
32,14
35,71
32,14
100
19,23
34,62
42,31
3,85
100
20,00
40,00
40,00
100

SORU 19
Türkiye’de nitelikli eleman istihdam etmede
yetişmiş eleman eksikliği sıkıntısıyla karşılaşıyor
musunuz?

Türkiye’de nitelikli eleman istihdam etmede
yüksek ücret talebi sıkıntısıyla karşılaşıyor
musunuz?

Türkiye’de nitelikli eleman istihdam etmede
eleman hareketliliği sıkıntısıyla karşılaşıyor
musunuz?

Türkiye’de nitelikli eleman istihdam etmede diğer
sıkıntılarla karşılaşıyor musunuz?

153

SORU 21

Teşvik sistemlerinin uygulanması ile ilgili en çok
hukuki mevzuat engeli mi ön plana çıkmaktadır?

Teşvik sistemlerinin uygulanması ile ilgili en çok
siyasi istikrarsızlık engeli mi ön plana
çıkmaktadır ?

Teşvik sistemlerinin uygulanması ile ilgili en çok
idari uygulamalar engeli mi ön plana
çıkmaktadır ?

Teşvik sistemlerinin uygulanması ile ilgili en çok
gümrük tarifeleri engeli mi ön plana çıkmaktadır
?

Teşvik sistemlerinin uygulanması ile ilgili en çok
vergi uygulamaları engeli mi ön plana
çıkmaktadır ?

Teşvik sistemlerinin uygulanması ile ilgili en çok
ekonomik istikrarsızlık engeli mi ön plana
çıkmaktadır ?

Teşvik sistemlerinin uygulanması ile ilgili en çok
diğer engeller mi ön plana çıkmaktadır ?

1
2
3
4
5
6
Toplam
2
4
5
6
Toplam
1
2
3
4
5
6
Toplam
1
2
3
4
5
7
Toplam
1
2
3
4
5
6
Toplam
1
2
3
4
5
6
Toplam
1
3
7
Toplam

Sayı
9
3
6
5
5
1
29
2
2
4
13
21
9
7
7
3
1
1
28
4
5
6
8
3
1
27
8
13
4
3
2
1
31
7
1
2
2
5
4
21
1
1
1
3

Yüzde
31,03
10,34
20,69
17,24
17,24
3,45
100
9,52
9,52
19,05
61,90
100
32,14
25,00
25,00
10,71
3,57
3,57
100
14,81
18,52
22,22
29,63
11,11
3,70
100
25,81
41,94
12,90
9,68
6,45
3,23
100
33,33
4,76
9,52
9,52
23,81
19,05
100
33,33
33,33
33,33
100
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SORU 23
Türkiye’de rekabet ortamının geliştirilmesinin
önünde en büyük engel bürokratik ve idari
engeller midir ?

Türkiye’de rekabet ortamının geliştirilmesinin
önünde en büyük engel vergi mevzuatındaki
uygulamalar mıdır ?

Türkiye’de rekabet ortamının geliştirilmesinin
önünde en büyük engel siyasi ve ekonomik
istikrarsızlıklar mıdır ?

Türkiye’de rekabet ortamının geliştirilmesinin
önünde en büyük engel tanıtımdaki eksiklikler
midir ?

Türkiye’de rekabet ortamının geliştirilmesinin
önünde en büyük engel diğer engeller midir ?

1
2
3
4
Toplam
1
2
3
Toplam
1
2
3
4
5
Toplam
1
2
3
4
Toplam
1
4
5
Toplam

Sayı
16
8
6
2
32
9
14
6
29
9
5
7
3
1
25
3
1
6
15
25
1
1
4
6

Yüzde
50,00
25,00
18,75
6,25
100
31,03
48,28
20,69
100
36,00
20,00
28,00
12,00
4,00
100
12,00
4,00
24,00
60,00
100
16,67
16,67
66,67
100
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ÖZET
TÜRKİYEDE HÜKÜMET POLİTİKALARININ DOĞRUDAN YABANCI
SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SONUÇLARINA
DAİR ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN ALGILARI
Şadan Elçin YAZICI
Yüksek Lisans Tezi
Ankara 2012
Sermaye ve ticaret yapısındaki küresel gelişmeler, ülkelerin yatırım
politikalarının da sürekli değişerek, yeni anlayışlarla şekillenmesine neden
olmaktadır. Küresel yapıda görülen hızlı değişim süreci, sermayenin
dağılımının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında akışkanlık
göstermesi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, iç
kaynakların yetersiz kalması nedeniyle, dış kaynak arayışı içerisine
girmişlerdir. II’nci Dünya Savaşından sonra hızlanan bu süreç, gelişmiş
ülkelerin kar elde etme amacı çerçevesinde bilgi ve birikimlerini gelişmekte
olan ülkelere yeni yatırım anlayışları ile getirmeleri şeklinde gelişmiştir. Bu
kapsamda

gelişen

doğrudan

yabancı

sermaye

yatırımları,

özellikle

gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sermaye kaynağı durumuna gelmiştir.
Bu çalışmada; özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından dış
finansman kaynağı olarak değerlendirilen doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının

Türkiye’deki

gelişim

süreci,

devlet

politikalarının

etkisi

açısından incelenmiştir. Çalışmanın amacı; doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarına yönelik alınan siyasal ve ekonomik kararların sonuçlarının,
yatırım ortamı üzerindeki etkilerini tespit ederek, mevcut durumun neden ve
sonuçlarına ilişkin çözüm önerileri sunmaktır. Bu çerçevede araştırmamız;
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde özellikle belirli
dönemlerde alınan hükümet kararlarının etki ve sonuçlarının rekabet,
istihdam, teşvik uygulamaları ve yatırım ortamının önünde engel teşkil eden
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diğer

yapısal

geliştirilmiştir.

uygulamalarla
Söz

konusu

olan

ilişkisini

çalışmada,

tespit

yapmış

etmek

amacıyla

olduğumuz

anket

araştırmasından elde edilen bulgularla geliştirilen sonuç ve çözüm önerileri,
orta ve büyük ölçekli şirket yöneticilerinin vermiş olduğu katkılarla daha da
somut hale gelmiştir.
“Türkiye’de Hükümet Politikaların Doğrudan Yabancı Sermaye
Yatırımları Üzerindeki Etkileri ve Sonuçlarına Dair Şirket Yöneticilerinin
Algıları’’ adlı tez çalışmamızda izlenen yöntem ve teknikler aşağıya
çıkarılmıştır : Yapmış olduğumuz çalışma;
Konuya ilişkin literatür taraması,
Yabancı sermayeli şirket yöneticileri üzerinde anket uygulaması,
Anketlerin analiz edilmesi,
Analiz değerlerinin değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin
sunulması çerçevesinde geliştirilmiştir.
Çalışmamızın son bölümünde ise; Türkiye’de doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarını çekebilmek için öncelik verilmesi gereken alanlar
üzerine yaptığımız çözüm önerileri anket bulguları ile desteklenmiştir. Bu
kapsamda hükümetin; arazi ve alt yapı, vergi, rekabet, AR-GE uygulamaları,
yeni

yatırım

stratejilerinin

belirlenmesi,

teşvik

uygulamalarında

yeni

çalışmaların yapılması, yatırım promosyon ajansları aracılığı ile tanıtım
sorununu çözmesine yönelik uygulamaları geliştirmesi öncelik verilmesi
gereken konular olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler :
1. Küreselleşme
2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
3. Hükümet Politikaları
4. Rekabet, Teşvik ve İstihdam Uygulamaları
5. Yabancı Sermayeli Şirketler
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ABSTRACT

THE DIRECT EFFECTS OF GOVERNMENT POLICIES ON FOREIGN
CAPITAL INVESTMENTS IN TURKEY AND THE PERCEPTIONS OF
CORPORATE EXECUTIVES REGARDING THEIR CONSEQUENCES
Şadan Elçin YAZICI
Postgraduate Thesis
Ankara 2012

Global developments within capital and trade, by investment policies
constantly

changing,

cause

countries

to

take

shape

with

new

understandings. The process of rapid transformation seen globally has
gained a new dimension with the distribution of capital becoming routine
among developed and developing countries. Due to domestic resources
being insufficient, developing countries in particular have started seeking
external resources. This process, which has gained momentum following
World War II, has developed within the framework of developed countries
aiming to gain profit, with brining their information and knowledge to the
developing countries through new understandings of investment. Direct
foreign capital investments, which have developed in this respect, have
become an important source of capital especially for developing countries.

In this study; the development process of direct foreign capital
investments in Turkey, which are especially considered by developing
countries as a source of external financing, have been addressed from the
aspect of the effects of government policies. The goal of this study is; by
determining the effects of the consequences of political and economic
decisions taken towards direct foreign capital investments on the investment
environment, to offer solutions concerning the reason and consequences of
the existing situation. Within this framework, the research has been
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developed with the purpose of determining the relationship between the
effects and consequences of government decisions, taken particularly in
certain periods, towards direct foreign capital investments in Turkey and
methods of competition, employment, incentives and other structural
practices which pose an obstacle to the investment environment. The
conclusion and proposals for a solution, which have been reached in the
research through the findings obtained from the survey conducted, have
become more concrete through the contributions of medium and large scaled
corporate executives.
The method and techniques used in the dissertation entitled “The
Direct Effects of Government Policies on Foreign Capital Investments in
Turkey and the Perceptions of Corporate Executives Regarding Their
Consequences” has been provided below: This study has developed within
the framework of;

A literature review regarding the subject,
Conducting a survey on executives of companies with foreign
capital,
Analysis of the surveys,
Evaluating the values of analysis and presenting proposals for a
solution.

In the last section of our study, the proposals for a solution on the
areas which should first be given priority for direct foreign capital investments
in Turkey being withdrawn have been supported with the findings from the
surveys. In this respect, issues of land and infrastructure, taxation,
competition, research-development methods, determining of new investment
strategies, new works being conducted towards incentive practices,
developing practices towards solving the issue of presentation through
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investment promotion agencies have been considered as being among the
issues which require prioritization.

Key Words:
1. Globalization
2. Direct Foreign Capital Investments
3. Government Policies
4. Methods of Competition, Incentive and employment
5. Companies with Foreign Capital
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