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GİRİŞ 

Günümüzde Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan 

ülkelerde dışa açık bir ekonomik yapıya sahip olmanın öne

mi kavra:runış olduğundan, dış pazarlama faali;y·etleri de gi-

derek önem kazamnaktadır. 

Özellikle, geliş .• ıekte olan ülkelerde ilrracatın art-

tır ıl:nas ı , dış ticaretin geliştirilmesi çabaları içinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü, ihracatın arttırılması 
/ 

bu ülkelerin dış ticaret açıldarının azaımasına ve döviz 

darboğazının atıatılmasına büyük katkıda bulund~~u gibi 

ülke kalkıru.o.asını..-·1. ve refahının artmasını da sağlamaktadır. 

Ülkemizde 1980 yılına kadar u;yı;ıulamnış olan dış ticaret 

ve sanayileşme politikaları belli dönenlerdeki liberalleşme 

girişimlerine rağmen genel olarak içe clönü.k ve müdahaleci 

olma özelliği taşımıştır. 1980 yılındon i tibaren uygulamaya 

konalan ekonomi politikaları ise tersine dışa açılmayı teş-
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vik edici ve ihracatı arttırıcı olma özelliğini taı::ırrıı~;tır. - _, 

Bu ar"-ıaçla çeşitli ihracatı teşvik tedbi.:_~ leri a:Lınmış ve 

Dış Ticaret Se.nııaye Şirketleri moclelLıin diğer ülkelerdeki 

başar:ı:.lı 'l;ıyeulanıalarına dayanılarak TU.rkiye 'de de DTSŞ 'nin 

oluşturulıimsı öngörülmüştür. 

1980'li yıllarda dtillya dış ticaretindeki gelişmelere 

bakıldığında korumacılık tedbirlerinin geliştirildiğini ve 

ticareti ~~ürütmede tekelci güçlerin etkinliğinin arttığı 

görülmektedir. Bu arada özellikle Amerika Birleşik Devlet

leri 'nde ve Batı Avrupa ülkelerinde büy'LUc sanayi kuruluşla

rının veya bankaların uluslararası ticarette ihtisaslaşan 

güçlü gruplar yarattıkları izlenmektedir. Ayrıca, Doğu Blo

ku ülkelerinde de dıç ticaret, benzer nitelikte, ihtisaslaş

mış şirketler eliyle yürütülmektedir. 

Böylesine bir orteJnda, uluslararası pazarlarda reka

bet edebilmek için nitelikli pazarlama elemanlarına, gele

neksel pazarların genişletilmesinden, stu~ekli pazar araştır-

maları yaparak yeni pazarların bulunmasına, mamul geliştir-

me, standardizasyon, arnbalajlama nakliye ve satış sonrası 

hizmetlere kadar, geniş bir faaliyetler ve işlemler dizisi-

ni yürütebilecek güç ve yapıda, iyi organize olmuş dış tica

ret kuruluşlarına ihtiyaç duyulduğu herkes tarafından kabul 

edi1ınektedir. 
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Türkiye gibi gelişmekte olan ve ihracata yoğun b ir 

şekilde yöhelmeye daha yeni başlamış bir ülkede de bu denli 

karmaşık bir faaliyetin yürütülmesi için güçlü örgütlere 

ger ek var dır • 

İşte bugün nnış Ticaret Sermaye ş irketlerin olarak 

adlandırılan bu tür örgütler, özellikle maddi kaynakların 

yetersizliği ve bilgi-teeriibe eksikliği gibi nedenlerle 

geniş bir pazarlama faaliyetlerine girişerneyen küçük ve 

orta boy boy işletmelere dış pazar bulma, onları ihracata 

yönlendirme, karşılaştıkları. soruıüarı çözme, fiİıansman 

sağlama, gümrük,· baiıka, tescil iŞlemlerini yürütme gibi 

·hizmetleri sur.ımayı amaçlamaktadırlar. 

Bu çalışmada esas itibariyle DTSŞ modeli üzerinae 

durulmuş ve konu üç ana bölüm içerisinde incelenmiştir. 

Birinci bölümde, DTSŞ modeli'nin ana hatları ve dünya uy

gulamasından Japonya ve Güney Kore modelleri detaylı bir 

şekilde incelenmiş, diğerzillke modellerine ise kısaca de

ğinilmiş tir. İkinci bölümde, DTSŞ modelinin Türkiye uygula

ması incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, birinci ve ikinci 

bö~ümd~ incel_enen DTSŞ modellerinin karşılaştırılması, Tür

kiye'de bu şirketlerin karşılaştıkları sorunlar ve daha et

kin_ çaJ..ışabilmeleri için alınması gereken önlemler üzerinde 

durulmuştur. 



Birinci Bölüm 

DIŞ TİCARET SERMAYE Ş İRKETLER İ VE DlTh'Y .A UYGUL.AJ'ı'IASI 

I. DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLJ1Rİ (DTSŞ) 

A. T.A11TMI 

Genel olarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), 

kendileri üretici olmadıkları halde, her, türlü ürünü, dün

yanın her tarafında pazarlamek için çaba gösteren şirket

lerdir(l). Bu şirketler arasında ithalat ve ihracata ila

veten finansman ve yatırım konularında geniş faaliyet gös

terenler de vardır. 

İhracatı arttırmak 'iÇin DTSŞ kuran ülkelerde ise 

DTSŞ, "üretilen mal ve h izmetleri :ihraç etmek veya sağla

dığı hizmetler sayesinde diğer firmaların mal ve hizmet 

ihracatını kolaylaştırmak amacı ile kurulan ticari kuruluş-

(1) Uğur ERCElT, "Türki,ve'de Sınai Ürün İhracatıyla İlgili 
İthalat Ayrıcalıkları, Vergi İadeleri ve İhracatı Teş
vik İçin Diğer Mal i Önlemler" T .C. TİCARET BAJ(ANLIGI 
İLE UNI 00 TAR AFI l'i"TT AN ORT .AKL AŞ A DÜZENLENEN S /I.N AY İ ÜR ÜN
LERİ DIŞSATIMININ GELİŞTİRİLMESİ SEMİNERİ, Ankara,4-8 
Aralık 1978, s.l42. 
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1 ardır ( 2)" şeklinde t arıımı arımakt adır. 

İşlevleri açısından yapılan diğer bir tarıımlam~ya 

göre "DTSŞ ticari işlemlerde kaçınılmaz olan riskleri da

ğı tarak azaltabilme özelliğine sahip; ölçek ekonomilerden 

yararlanarak maliyetleri minimuına indirebilen; ve bu iki 

özelliğinin verdiği avantajla sermayeyi daha verimli kulla

nabilen iktisadi kuruluşlardır'(3). 

DTSŞ çok uluşlu sirketlerle aynı anlamda kı.:ulanıla

maz. DTSŞ 'ni çok ulualu şirketlerden ey~ran en önemli özel

likler, çok çeşitli alarıı arda faaliyet göstermeleri ve hiç 

bir zaman doğrudan imalat işine girişmemeleridir. İlke ola

rak çok uluslu şirketler gibi mal üretmek veya alınan malı 

çeşitli .' şekillerde işlernekten ziyade, çeşitli malların arz 

ve talebinde ortaya çıkan dengesizlikleri çözümleyerek ti

caretin akışını düzenlerler .. Dolayısıyla, DTSŞ 'nin bütün 

yatırımları sanayi değil fakat ticaretle doğrudan ilgili 

bulunmaktadır ( 4 ) • 

Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren DTSŞ için farklı 

isimler kullarıılmaktadı~. Bu şirketler Japonya'da Genel Ti

caret Şirketleri (General Trading Companies) veya Sp-go Shos

ha, A.B .D.' de İhracat-Ticaret Şirketleri (Export - Trading · 

(2) Tuna UÇANSU, "Dün;va'da ve Türki,ye'de Genel Ticaret Şir
ketleri'', DIŞ TİCARETTE GELİŞMEI,ER VE İHRACAT POiıİTİKA
LARI SEMPOZYUMU, İstanbul, l6 Ocak 1985, s .25. 

(3) Mustafa ÖZEL, "Japonya ve Güney Kore'de Genel Ticaret 
Şirketleri Modeli", DIŞ TİCARETTE GELİŞMEI,ER VE İHRACAT 
POLİTİKAlıARI SEMPOZYUMU, İstanbul, 16 Ocak 1985, s .31. 

(4) UÇANSU, s.25. 



Companies), T·ürkiye'de Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (Fo

reign Trade Corporate Companies), Dış Ticaret Şirketleri 

(Foreign Trade Companies), İllracat Şirketleri (Export Com

panies) seklinde adlandırılmaktadır. 

B. YAPISI 

6 

DTSŞ bugünkü durumlarına endüstri devrimü:d.r:ı üzerin

den yüzyıldan fazla zaman. geçtikten sonra kavuşmuşlardır. 

Başlangıçta, yeni fabrikaların bammadde ihtiyaçlarını kar

şılamak için tüccar gemiciler, tropikal mallar itbelatçı

ları ve işadanüarının kurduğu şirketler msş 1 nin de temel

lerini oluşturmuştur. 

Bu şirketler 2. Dünya Savaşı 'nı izleyen yıllarda da

ha da büyüdüler. Faaliyetlerine ilave olarak uluslararası:_ 

şube zincirleri, bürolar ve etkin haberleşme sistemleri 

kurarak kuruluş yapılarını geliştirdiler. Daha sonra 1970' 

lerin enflasyonist ortamında üreticiler ve tüketiciler ara

sında canlı ve etkin bir bağ kurarak her türlü ürünün ulus

lararası pazaı""laması konusunda gelişmeler sağlayarak k§r 

mar jlarını önemli ölçiJde arttırdılar. 

DTSŞ 'nin oluşumu her ülkede farklı kurumlara bağlı 

olarak sağlarunaktadır. Japonya, Güney Kore, Tayland ve 

Türkiye'de büyük müteşebbis gruplarının öncülüğünde kuru

lan DTSŞ, ABD ve Tayvan'da büyük bankalar, Brezilya ve Çin' 

de devlet kuruluşları, Malezya' da ise kooperatifler ·_tara

fından tesis edilmiştir (5). 

(5) Mustafa ÖZEL, "Japon Genel Ticaret Şirketleri" DÜNYA 
EKONOMİ, Yıl .2, S .13 (?), s .23. 
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Bununla birlikte tüm ülkelerde DTSS hükümetlerin 

iktisat politik:.ılarının bir ürür1ü olarak ortaya çıkmıştır. 

Hükümetler yerli inalat firmalarınca üretilen malların,dış 

piyasalarda daha etkin biçimde pazarlamasını sağlamak amacı 

ile bu tür ticari müesseselerin oluşumuna ihtiyaç duymuş

lardır (6). 

DTSŞ'nin ülkeleregöre değişen öncelikli kuruluş a

maçları ise su baslıklar altında toplanabilir: 
·' J 

- Ülkenin dış ticaretini yabancı şirketlerin teke

linden kurtarmak (Japonya, Tayvan). 

- Ülke ili.racatını arttırarak ödemeler dengesini dü

zel tmek (Kore, Tayland, Türkiye, Filipinler, Malezya). 

- Büyük ölçekli imalat şirketleriyle dünya üzerinde 

yaygın bir teŞkilatı bulunan bankaları ili.racata yardımcı 

olmaya yöneltmek ( A .:s .D.) . 

- İm.aJ.at sektörüne :ihracat konusunda yardımcı olma

nın yanısıra yabancı firmaların ülkede faaliyet göstermele

r ini teşvik etmek (Br ez ily a) . 

DTSŞ modelinin oluşturulması aşamasında hep iki se

çenekle karşılaşılmıştır. Ya eşitlikten yada yüksek verim

lilikten fedakfu'lık yapmak. Dengeleri sarsınamak kaydıyla, 

firmalararası eşitliği bir dönem ."için erteleyen ülkeler 

(Japonya, Kore, Tayland, Brezilya) ili.racatta önemli meışıa

feler katetmişlerdir. Bu ülkeler firmalara, bÜyüdükl&i 

ölçüde artan teşvikler sağlayarak, büyük ölçekli ticaret 

firmalarının ol uşuriıuna öncel ik vermişler dir ( 7) • 

(6) a ~g .m. 
( 7) a.g .m. 



c. işrmviıE::ü: 

DTSŞ 'nce yapılan işlemlerin temelini oir malın alış 

fiyatıyla satış fiyatı arasınQaki farka day~~n bir tür ko

misyonculuk oluşturmaktadır (8). Bu farka k~r denilmesine 

karşın üretime dayanan 'oir kfu' değildir. Jretimde geçerli 

olan serıi1ayenin daha az akışkan olması, uzı.m vadeli olması 
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ve en önemlisi karıılığın temelini oluşturan teknolojik yeni-

likler, DTSŞ için geçerli değildir. DTSŞ'nde sermaye mümkün 

olduğu kadar kısa zamanda, daha az riskle dönebilmekte ve 

geniş anlamda bir yeniliğe gereksinim duyulmaktadır. DTSŞ'nin 

faaliyetleri daha çok dağıtıma dayalı oldugundan bU şirket

ler için en son ve doğru bilgiler üzerinde tekel kurabilmek 

önemlidir. Bu tekel yitirildiğinde ve aynı bilgiler daha çok 

kişi ve firma tarafından elde edildi~inde k~r marjlarıda aynı 

oranda düşmektedir. Bu yüzden DTSŞ'nin pazarların genişletil-

mesi, ürün çeşitliliği ve yeni pazar ~röntemleri üzerindeki 

çalış~alarının sürekli olması gerekmektedir. 

DTSŞ, uluslararası ticarette mal alım ve satımını, 

diğer iş aktivitelerini, yapını projeleri yönetimini, pazar

lama ve pazar araştırmasını ve benzeri geniş bir fonksiyon

lar dizisini yerine getirirler. En önemli avantajları ise 

denizaşırı pazarlardaki uzmanlıkları, büyük çapta harrunadde 

ticaretlerindendoğan kazançları ile son derece değerli iş 

baJlantılarıdır (9). 

(8) ÖZEL, "Japonya ve Güney ••• , s.29. 
(9) Foreign Trade Assocation of Turkey , 1985, s.2. 



II. DÜl\lYADA DTSŞ'NİN DOGUSU, GELİŞİMİ VE ÜLKE TİCARETİNİN 

GELİŞMESİNDEKİ :ııtOLÜ 

Kuruluşlarından günümüze DTSŞ 'n ir: önemi ve sayısı 
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gün geçtikçe hızla artmaktadır. Bugün Japonya, Güney Kore, 

A.B.D., Tayvan, Brezilya, Kosta Rika gibi çeşitli ülkeler

de DTSŞ modeli uygulanmaktadır. Bu modelin en köklü geçmişe 

Sahip olduğu ve ilk ortaya çıktığı ülke ise JapOn;)ra'dır. 

İkinci olarak Güney Kore Japor:ya'yı örr:ek alarak başarılı 

bir p,ekilde DTSŞ modeli uygulamasına geçmistir. Büyük ölçü

de Japonya'nın başarısından etkilenen diğer ülkeler ve bu 

arada er: son olarak A.B .D. bu sürece katılmışlardır. 

Japonya ve Güney Kore, DTSŞ modellerinir: en belirgin 

özelliklerini bünyelerinde toplamaktadırlar. Bu iki ülkedeki 

DTSŞ modellerini incelemek diğer ülkelerdeki modeller hak

kında.· da .. ·.b ir fikir edinilm es ini sağlayacağından bu çalışma

da sadece bu iki ülke modeli detaylı bir şekilde incelene

cek diğer ülke modellerine ise kısaca değinilmekle yetini

lecektir. 

A. JAPONYA'DA DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 

DOGUŞU GELİŞİMİ VE ÜLKE TİCARETİNİN GELİŞMESİN

DEKİ R'OLÜ 

1. Kapsamı 

Japonya• da Genel Ticaret Şirketleri Olarak adlan

dırılan. DTSŞkavramı, Japonların "Sogo Shosha" deyimlerin

den türetilmiştir • Sogo Shosha deyimi genellikle "genel" 

veya "entegre" ticaret şeklinde tercüme edilirse de Japonya' 



ya özgü bir kurulu~ oları Sogo Shosha'nın hiç bir dilde 

kelime olarak tam karşılığı yoktur. japonya' da 9000 dola

yında tico.ret ı:;ıirketi bulunmasına karşılık, iç ticaretin 

lO 

~~, 20'si, dış ticaretin ise yaklaşık 'fı_, 60'ı dokuz büyük DTSŞ' 

nin elindedir ve bu dokuz dev şirkete, Genel Ticaret Şirke

t i ''So go Shosha" denilmektedir (lO). 

Yıllık ciroları japon GSMH'nın üçte birini aşan, 80 

b inin üzerinde personel istihdam eden, dünyanın b emen hemen 

bütün ülkelerinde 1200 'den fazla bağlı şirket veya temsilci

liği bulunan, her birinin pazarladığı mal kalemleri 20 bini 

aşan dokuz Genel Ticaret Şirketi son çeyrek yüzyılın en 

önemli dış ticaret olgusu olarak değerlendir ilmektedir. O 

kadar ki, "Sogo shosha" özel birisim olmaktan çıkıp "cins 

isim" haline gelmiş, her ülke kendi sogo shosha'sını oluş-
, 

turma çabasına girmiştir. Geniş alanlara yayılmış olan bu 

şirketlerin başlıca amaçları ise, ticaret ve endüstriyel 

faaliyetleri ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek ve 

kolaylaştırmaktır (ll) . 

Japonya'da DTSŞ yabancı malların ithalatında da çok 

önemli rol oynarlar. İş çevrelerinde coğrafi ve kültürel 

nedenlerle yabancı dil bilen ve imalatçı malları üzerinde 

iyice ihtisaslaşmış uzmanlara güçlü bir güven eğilimi var

dır. İmalatçı mallarının düzenli transferini sağlamak için 

büyük çapta sermayeye ve iş organizasyonu tecruôesine sahip 

olma..'~{ gerekli oldu,~ı;urıdan, birçok yerel şirket için uluslar-

(10) UÇANSU, s.25. 
(ll). Frank MEISSNER, "Sogo Shosha Skill, Hustle Can Aid 

Inexperienced U .S. Exporters", MARKETING NEWS, 9 Mart 
1979' s .4. 
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arası bapo,lantıları olan ticaret şirketlerinin yardımını is

temek hemen hemen kaçınılmazdır. Özellikle üretimi süreldi 

mal akımına dqy anan firmalar iç in b amrnadden in düzenli ola

r ak transferi, gereken parçaların değiş eb ilirl iği ve maki

na-Teçhizatın yeterli bakımı, ekonomik açıdan önem ta:;,ıımak

tadır. Bu nedenle büyük firmaların çoğu belirtilen ihti,yaç

lcıxını karşılayabilmek için denizaşırı firmalarla işbirli

ği görevini yapan, DTSŞ ile anlaşma yapmışlardır (12) .Japon 

DTSŞ bu denizaşırı ülkelerdeki ortaklıklarıyla Japon ekono

misine önemli katkılar sağla~aktadırlar. Yabancı sermaye 

ve teknolojiyi ülkelerine getirmekte, yabancı şirketlerı e 

ortak girişimlerde bulunmaktadırlar. Japon sanayiinin uıus

lararası pazarlara tanı tılmasına yardım ettikleri gibi, bu 

firmaların dış pazarlarda gelişmesini sağlayacak önlemleri 

almakta ve gerekli bilgileri sağlamaktadırlar. 

Bu şirketlerin herhangi bir ülkeye ait bilgileri 

çoğu zaman Japonya Dışişleri Bakanlığı 'ndan bile daha ça

buk ve daha doğru olarak sağladıkları söylenmekted:ir. 

2. DTSŞ 'nin Tarihsel Gel iş imi 

Japonya'da DTSŞ'nin doğuşu, ülkenin 250 yıllık dışa 

kapanma döneminden sonra dünyaya açıldığı 1868 Meiji döne

mine .kadar uzanır. Meiji Jııükümetinin sanayileşme programı, 

· hammadde sağlamak, Japon mallarına pazar bulmak ve özellik-

(12) Tsugio KUSAJ:rMA, "Japon Deneyimi" T .C .TİCARET BAKA.l\lLIGI 
VE tTh'IDO TARAFINDAN ORTAKLAŞA DÜZENLENEN SANAYİ ÜRÜN
LERİ DIŞSATIMININ GELİŞTİRİLMESİ SEMİNERİ, ·Ankara,4-8 
Aralık. 1978' s .269. 
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le ticaretin denetimini yabancıların elinden almak amacıyla 

japon ticın-et şirketlerinin gel iştirilmesini öngörüyordu(l3). 

japon DTSŞ bu ülkeye özgü tarihsel koşullar içinde 

ortaya çıkmıstır. japonya toprak büyüklüğü açısından küçük 

bir ül.kedir. Bir ada ülkesi olması nedeniyle izole bir du

rumda olmasının yanında doğal kaynakları kıt ve toprakla

rının çok azı tarıma elverişli olduğundan, gereksinim duy

duğu hammadde ve doğal kayna"!(tarın yaklaşık tümünü ithal 

etmek zorundadır. Bu nedenlerden dolayı, japonya'nın endüst

riyel üretimi için vazgeçilmez durumdaki hammaddeleri ve 

yakı tı ithal etmede ihtiyaç duyduğu döviz, ancak bu hammad

delerin yüksek katma değer ile işlenerek dışarıya satılma

sı yoluyla sağlanabilirdi_. Diğer yandan ülkenin dünya eko

nomisine açıldığı 1870'li yıllarda, uzun bir dışa kapal:i·

lık döneminden çıkan japonlar dil ve ticaret kurallarını da 

bilmemekteydiler. Ticarete konu olan malların dünya fiyat

ları hakkında bilgisi olan Japonlar parmakla sayılabilecek 

kadar azdı. İki ticari muameleyi aynı anda yapabilecek veya 

birini diğerine bağlayabilecek kadar sermayesi olan dış ti

caretçiye ras.tlamak mümkün değildi. 

Tokugawa döiıeminin sonu ile Meiji döneminin başla

rında Japon tüccarlarının dış ticarette etkin olması için 

hükümetler bünyesinde yapılan girişimler batılıların şid

detli baskıları altında sonuçsuz kaldı. 1870' den senra 

Meiji hükümeti gücünü arttırmaya başlayınca, yerli tüccar

ları desteklemeye yöneldi. Bu :ilk destek faaliyetlerinin 

başlıcaları ı::ıunlardır (14): 

(13) "Sogo Shosha", BÜYÜTEÇ, Yeni Dizi 6 (13 Şubat 1984), 
s .31. 

(14) ÖZEL, "japon Genel .•. , s.25. 
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- tnuslararası tesl: irlere katılmak (1873 Vj~yarıa,l876 

Ph il ad el :ph ia s erp;il er i FT i b i) • 

- japon tüccarlarının önemsiz denecek kadar küçük 

miktarlarda da olsa, dışarıya direkt olarak yaptıkları sa

tışların bedellerini toplaya-cak olan konsilller atamak. 

-Yeni kurulan dış ticaret sirketlerini sübvanse~ 

etmek ve risklerinin bir kısımını üstlenmek. 

- Sübvansiyon yol cyl a ilk denize il ik s igorta ş irke;;;; 

tinin ku.rvlma.sını sağlamak (Tokyo Marine Insurance Company, 

1878). 

- tnuslararası işlemler için bankacılık hizmetleri 

verecek olan Yokohama Specie Bank 1 ı kurmak (1880). 

1877 yılına kadar japon tüccarlarının dışarıya. direkt 

dlarak yaptıkları ihracatın toplam içindeki payı sadece % 
3,6 'ya çıkabilmişti. On yıl sonra, bu oran ancak % 12,5 1 e 

yükselebilmişti. Direkt ithalatın payı ise giderek azalmış

tır. [1877' de "f, 25, 1887 1 de %, ll, 5) (1 5) • 

Bu olumsuz durumlar karşısında, devlet daha sonra 

"ZAİBATSU" (16) haline p-el ecek büyük endüstri gruplarım 

ticaret şirketlerini kurmakla görevlendirdi. 

Başlangıçta Mi tsui ve Mi tsub ish i gibi büyük grupla

rın kurduğu özel ticaret şirketleri japonya'nın sanayileşme

si için gereken modern teknoloji, tesis ve teçhizatı ithal 

(1 5) a .g .m. 
(16) Zaibatsu: Üretim, finansman ve ticaretle uğraşan büyük 

gruplara ver il en is im dir . 



14 

ettiler. 18goılarda Japon,ya'nın gelisen pamuk ipliği sana

yiinin girdilerinin ihracatıp..ı üstlenen bu şirketler, günü

müzün en büyük DTSŞ ı nin (So go Shosha) doğmasına neden oldu. 

Daha sorı..ra ortaya çıkan çel ik endüstrisinin hammadde 

gereksinimi de yeni DTSŞ 'nin (1 7) doğuşunu sağlamıştır .··Baş

langıçta bu şirketler hammadde ithal ederek, yerli sanayiye 

ve dış ticarete finansman sağlayarak Japon ekonomisine kat

kıda bul ur.~.ıııuşl ardır (18) • 

Bu firmaların olusum süreçlerirıde iki önemli.olgu 

göze çarpmaktadır. Bunlar, DTSŞ ı nin bazılarının devletten 

direkt yardım alarak dış ticareti sürdürdükleri ve dış 

ticaretin, ihracattan çok ithalat ve iç ticaretin canlılığı 

oranında gelişme gösterdiği olgularıdır (19). 

DTSŞ ı nin ithalatı ve ihracatı yabancı. firmaların 

tekelinden kurtarmak için sürdürdükleri yoğun çabalar so

nucı_ında, Birinci Dünya Savaşı öncesinde yerli firmaların 

dış ticaretteki payı% 50ıyi aşmaya başlamıştır. 

(17) DTSS içindeki her firma ayrı bir grubu temsil etmek
tedir. Mitsui, Zaibatsu büyük aile şirketlerini (Mit
subishi ve Sumitomo), C. Itoh tekstil ticaretiyle 
gelişen firmal-arı (Nichi.men, Tomen, Marubeni ve Kane
matsu Gosho) ~ Iwai ise demir-çelik ticaretiyle geli
şen firmaları ( Ataka) temsil etmektedir. 

(18) Ruhat GEVECİ - Nursun BEŞELİ, Dış Ticaret Sermaye Şir
ketleri, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, İhracat 
Bülten i Eki, Rapor No . 101, N is an 19 86, s .ı. 

(19) ÖZEL, " Japonya ve Güney .•. , s .33. 



Tablo: 1- Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Yerli ve Yabancı 

Firmaların Dış Ticaretteki Payı 

İHRACAT C%) İTHALAT (%) 
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Yıllar Yerli Firmalar Yabancılar Yerli Firmalar Yabancılar 

1880 13.6 86 .4 2.6 97.4 

1887 13 .J 87.0 11~9 88.1 

1897 18.4 81.6 29 .2 70.8 

1900 37.1 6 2 ·9 39 .4 60.6 

1911 51.5 48.5 63.8 36 .2 

Kaynak: Mustafa ÖZEL, "japonya ve Güney Kore' de Genel! Tica
ret Şirketleri Modeli" DIŞ TİC.ARETTE GELİŞMEI,ER VE 
İHRACAT POLİT İKALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, 16 Ocak 
1985, s.J3. 

Görüldüğü gibi l880'lerde yerli firmaların :ihracat 

ve ithalat içindeki payı düşük düzeyde kalırken, Birinci 

Dünya Savaşı 'na doğru artma eğilimi göstermektedir. Yaban

cı firmaların :ihracat ve ithalat içindeki payı ise yerli 

firmaların tersine azalma eğilimi göstermektedir. 

Birinci Dünya Savaşı 'ndan sonra hızlı gelişmelerini 

sürdüren DTSŞ, hem mali yapılarını güçlendirdiler hem de 

mevcut elemanlarını çok daha büyük çapta işler yapabilecek 

niteliklere erişmiş bir düzeye getirdiler. Örneğin İkinci 

Dünya Savaşı öncesinde Mitsui'nin dış büro sayısı 59'u,buı, 

bürolarda veya merkeze bağlı olarak yurt dışında görev ya

pan elemanların seyısı ise 7000'i bulmuştu (20). 

( 20) a.g .m. 
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İkinci Dür::ya Savaşı 'ndan sor..ra bütün büyük DTSŞ ve 

sanayii g-rupları A.B .D. kuvvetleri tarafından dağıtıldı. 

Ancak, Japonya'nın ba,~ımsızlığını kazanmasından sonraki yıl

larda bu firmalar tekrar ortaya çıkmıştır. 

DTSŞ'nin gelişimleri son derece hızlı olmuştur. 1874' 

yılında bu şirketler dış ticaretin % 1' ini gerçekleştirirken 

bu oran 1918 yılında % 80' e yükselmiştir ( 21). 

Başlangıçta çelik, kimyasal madde ve dokumacılık a

lar.J.arında faaliyet gösteren Japon DTSŞ, daha sonra bu alan

ların imalatçılar için yeterince kfu'lı olmaması karşısında 

yavaş yavaş özellikle yüksek teknoıo ji kullanımı gerektiren 

sektörlerde sermaye yatırımı yapmaya başladılar (22). Bu: 

ş irketler bugün olgunlaşan bazı temel endüstri dallarında 

faaliyet göstermektedirler. Özellikle elektronik ve otomotiv 

sektörlerinde faaliyet gösteren bu şirketler kendi denizaşı

rı pazarlama şebekelerine sahiptirler. Ayrıca bu şirketler 

kendi ba.rı..kacılık işlemlerini yürütmekte ve net kfu'lılık 

oranları genellikle % 1 'in al tırıda olmaktadır ( 23). 

3. DTSŞ 'nin Başlıca Özellikleri: 

Japon DTSŞ'nin en önemli özelliği mal, ülke ve fonk

siyon bazında çeşitlerneye gitmiş olmalarıdır. Örneğin tipik 

bir sogo shosha yaklaşık 20 bin adet mal alıp satmakta,l50' 

den fazla ülkeyle iş yapmakta ve en az 10-15 değişik ( :ih-

(21) GEVECİ- BEŞELİ, s.l-7. 
(22) "Jaı:ıo.n's Traders Seek House Repairs", ECONOMiST, 

9 December 1983, s.8o. 
(23) David FAİRLAMB, "The Sogo Shosha Flex Their Muscles", 

DUN:'3 BUSİNESS MONTH, July 1986, s .44-46. 
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faaliyet göstermektedir ( 24) . 
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Bu şirketlerin di<'!,er bir özelliği satış yapılarındaki 

dengedir. Tipik bir Japon DTSŞ 'de ithalat % 25, ihracat % 20, 

iç ticaret %· 40, üçüncü ülke ticareti ise % 15'lik bir paya 

Sahiptir (25) • 

Japon DTSŞ 'nin satış yapıları aşağıdaki şemada daha 

açık bir şekilde görülmektedir. 

Şekil :1 - Japon DTSŞ 'nin Toplam İş Hacimlerinin Dağılımı 

% 15 

[• .. .-• ... ! İç Ticaret C:J İ:b..racat foOo r İthalat 
Üçüncü Üllie 
Ticareti 

Ayrıca bu şirketler çok küçük komisyonlarla büyük 

çaplı ve uluslararası alım satım işlerini gerçekleştirmek

tediİ'ler. örneğin, 1980' de dokuz Japon JJ.rSŞ (Sogo Shosha)' nm 

cirosu 334 milyar doları geçmiştir (26). 

(24) ÖZEL, nJapon Genel •.. , s.23. 

( 2 5 ) UÇ ANSU, s . 2 5 • 
(26) "Japon İhracat Şirketleri· (Sogo Shosha)", GÖRÜş,C.l2, 

S.2 (Şubat 1984), s.21 
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Japonya'nın en büyük dokuz DTSŞ 'nin 31 Mart 1983 

tarihinde gerçekleştirmiş Oldukları kfu' ora:rüarı aşağıdaki 

tabloda yer alma1ctadır. 

Tablo: 2 - Sogo Shosha'ların Kfu' Oranları (1.983) 

(Milyon A .B .D. Doları) 

Vergi sonrası % Kfu' (x) 
Şirketler Satışlar Kfu' Satışlar 

Mitsubishi 63.600 77,2 0,121 

Mitsui 59 '700 44,0 0,073 

C .:rtoh 52.900 13 .o 0,024 

Marubeni 49.000 1,5 0,003 

Sumitomo 4B.ıoo 72,8 0,151 

Nissho/Iwai 33.970 33,7 0,099 

Toyo Menka _, 
Kaisha 16 .600 8,1 0,048 

Kanematsu-
Go sh o 14.700 4,2 0,028 

Nichimen 13,800 5,9 0,042 

(x) Kfu' Oranları tarafımızdan hesaplanmı.ştır. 

Kaynak: "İhracatçı Serma.ye Şirketleri", Uluslararası En

düstri ve Ticaret Bankası Yayını, İstanbul ,1984, 

s .11 den "Tougher Times For Japon's Giant Traders", 

International Business Week, 12 Mart 1984, s .39. 
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Görüldüğü gibi dokuz büyük msş 'nin kfu' oranı arı 

% 0,1 - 0,2 arasında değişmektedir. Mitsubishi ve Sumitomo 

firmaları dışındaki firmalar bu or ana b ile ulaşamamaktadır

lar. En yüksek kfu- oranını ise % 0,15 ile Sumitomo firması 

elde etmektedir. 

Diğer yandan bu şirketler sermaye yapıları itibarı 

ile halk şirketi olma özelliği taşımaktadırlar. Örneğin, 

bu şirketlerm en büyüğü olan Mitsubishi 'nin hisselerinin 

% 99 'unu 56 .800 ortak el inde tutmaktadır. Toplam ortak a

dedi ise 57.500'dür (27). 

japon DTSŞ 'nin diğer önemli özelliklerini şöyle sıra

l ay ab il ir iz : ( 28 ) 

-Değişen koşullara kolayca uyum gösterebilmeleri. 

- Anında bilgi aktarımı için uluslararası bir haber-

leşme ağına sahip olmaları (sogo shosha'lardan yalnız biri

nin 77 ülkede 187 ofisi vardır.) 

- Tica:retıe uğraşan çok sayıda ve nitelikli eleman 

çalıştırmaları (Dünyada toplam 81.000 kişi istihdam etmek

tedirler.) 

- .Ayrıntıları dahil ticari ilişkilerin her yönü ile 

ilgilenmeleri (Takas usulüyle ticaret, ürünlerini pazarla

dıkları yurtiçi imalatçılara belli dış pazar peylarını ga

ranti etme, dış ticaretle ilgili hukuki konularda araştırma 

yapma, ulaşım, sigortacılık, gemi taşımacılığı, kambiyo vb. 

işlerle uğraşma). 

( 27) ERCEN, s .143. 
( 28) Hasan AŞKAN, "Dışsatım Teşviklerinde GTŞ 'ler in Payı", 

DÜNYA EKONOMİ, Yıl .2, S .13 (?), s .21. 
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4. DTSŞ' ne Sağlanan Teşvikler 

Japonya' da, Meiji hükümeti döneminden bu yana hükü

met iliracat çabası içinde olan firmaları çok güçlü bir şe

kilde destekle:mekted:ir (29). Ancak Japon hükümeti DTSŞ'ne 

diğer şirketlerden eyrı teşvikler uygulamamaktadır. İhraca

tı teşvik tedbirlerinden bütün şirketler eşit surette ya~. 

rarlanmaktadırlar. 

Bu ihracatı teşvik tedbirlerini, çalışmamız açısın

dan önem taşıyan iki gruba indirgeyerek inceleyebiliriz. 

a. İhracat Kredisi ve İhracat Sigortası 

Japon ihracatçıları, OECO kredi düzenlemelerine göre 

belirlenen faiz oranlarının da altında bir maliyetle fi

nansman sağleyab ilmektedirler. 1980 'li yıllara gelinceye 

kadar ihracat firmalarını çok güçlü bir şekilde destekle

yen Japon hükümetleri, korumacılığın artmeya başladığı 

dönemlerde daha dalaylı (ve gizli) destek yöntemlerine 

b aşvurmeyı tercih etmektedirler ( 30). Bu delaylı teşvik 

yöntemleri şunlardır: 

- Japon Ex-Im Bank, OECD kredi düzenlemelerine göre 

alıcı ve satıcı kredileri sağlamaktadır. Krediler özel sek

töre ticari bankalar aracılığıyla kullandırılmaktadır. 

- Ex-Im Bank, Japon hükümeti adına diğer hükümetle

re, Japon mallarının ithalatı için% 7'nin altında bir fa

iz haddiyle kredi vermektedir. 

( 29) Japon Meijl hükümeti dönemindeki destekler için bkz .s •. 
( 30) "İhracata Tesvik ve Devlet", EKONOMİDE DİY ALOG, Yıl, 3, 

s.23 (Mayıs 1985), s.)8. 
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- Ex-Im Bank, ınuslararası kurallarla uyumlu olaral\:, 

gemi ve teknik hizmetler iliracı için kredi sağlamaktadır. 

-Bank of japon'ın ihracatçılara verdiği kısa-vadeli 

krediler, ihtiyaç halinde ticari bankalara reeskont edilmek

tedir. 

- Dış Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) ve Ex-Im 

Ban_l{, dış ticaretle ilgili tüm normal riskleri karşılayan 

bir ihracat sigortası sunmal{tadırlar. 

- MITI aynı zamanda Yen' in dı ş para b irimler i üz e

rinden yapılan sözleşmelere kur garantisi temin etmektedir. 

b. Vergi Muafiyetleri 

japon hükümeti ihracat şirketlerine bir dizi vergi 

muafiyeti uygulamaktadır' 

-Yurt dışı pazar geliştirmesi amacıyla yerli fir

maların ihracat kfu-larının % 1-2 's i vergi matrahından dü

şülür. Bu miktar daha sonra vergilendirilir. 

- Belirli bir yurtdışı te$ebbüsün (tüzel kişi) %10' 

una veya belirli bir yurtdışı yatırımın ~s ı' ine sahip olan 

japon şirketleri, bu teşebbüs veya yatırım hisselerinin 

belirli bir yüzdesi kadar yarar rezervi oluşturabilirler. 

Bu rezerv vergiden muaftır. 

- Bir japon firması, net uzun-vadel i alacakları için, 

döviz kurundan kaynaklanan zararlarını karşılayacak b ir re

zervi vergi indiriminden yararlanarak oluşturabilir. 

- japonya' da faaliyet gösteren herhangi bir firma, 

iliracat faaliyetleri için gereken temsil masrafları için 

4 milyon yen sermayesinin yüzde O .025' ini vergiden düşüre

b ilir. ·Bu limitin üzerindeki indirimler masrafın yüzde 15' i 

ile sınırlandırılmıştır. 
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- Teknolro j'i, patent, telif hakkı ve müşavirlik hizmet± 

ihracı özel vergi indirimine tabidir. Satışların yüzde 70' e 

kadarlık b ir bölümü vergi dışı bm-akıl ab il ir. 

- İhraç malları mal vergisi ve satış vergisinden 

muaftır (ortalama mal vergisi yüzde 15'tir). 

- İthal girdilerinin gümrükleri, bu girdilerden ya

rarlanarak üretilen mallar tekrar :ihraç edilmişse geri 

ödenir. 

Bu teşvikler sayesinde ihracat maliyetleri yaklaşık 

olarak Jrüzde 12 civarında azalmıştır (31). 

5. DTSŞ'nin İslevlerf 

japon JJTSŞ' rün işlevleri altı başlık altında toplan

maktadır.'Bunlar; ticari aracılık, mali ar·acılık, riskleri 

azal tma, ticari akımları geliştirme, ölçek ekonomilerinden 

yararları..ma ve üçüncü ülkelerle ticaret isievleridir. 

a. Ticari Aracılık 

japonya'r~ın haınmadde açısından önemli ölçüde dışa 

bağımlı olmasının doğal bir sonucu olarak, japon DTSŞ 'nin 

en önemli islevi, ithalat, ihracat ve iÇ ticaretteki ara

cılık rolüdür. Bu rol ünü gerçekleştirmek iç in b ir malı ta

lep eden kişi ile bu malı sağlayanlar arasında aracılık 

yapar ve ticaretin fiilen gerçekleştirilmesinde görev alır. 

Örneğin, ithalat veya ihracat için gerekli beyannameleri 

d ol durur, formal it el er i yer ine getir ir, en ucuz ve ı;y gun 

ulaşım, sigorta ve depolama imk~nlarını gösterir (32). 

(31) a.g.m., s.39. 
(32) GEVECİ- BEŞELİ, s.3. 
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b. Mali .Aracılık 

Finansmart japon DTSŞ'nin işlevleri arasında önemli 

bir yer tutar. DTSŞ'nin aracılık yaptığı ticari işlemlerde, 

mal satın alarııar gerekli fonları her z81Ilan nakit olarak 

ellerinde bulunduramayabilirler. Mal satanlar ise önceden 

yapmaları gereken ödemeler için krediye ilitjyaç duyabilir

ler. Bu nedenle, bu şirketler, yerli ve yabancı para kuru

luşlarından sağladıkları veya bizzat olusturdı..ıkları kredi

leri müşterilerinin hizmetlerine sunarlar. Bu ticc:-ıri kredi

ler daha çok tekstil ve metal işleyen sanayinin hanmıadde 

ihtiyac ı iç in kull anılmaktadır . 

Bu şirketler kredilerin yanısıra müşterilerine borç 

verme, borç garantisi sağlama ve özkaynakyatırımları yap

ma yoluyla ticareti arttırmaları için gerekli fonları sağ

lamada yardımcı olı..ırlar. Ancak genel anlamda barı..kacı nite

liğinde kur"Lliuşlar değildirler, sadece ticaretin gelişmesi 

için finansman sağlarlar. 

c. Riskleri Azal tma 

japon TITSŞ 'nin bir diğ~r önemli işlevi iç ve dış 

ticarette kaçınılmaz olan riskleri minimuma indirmeleridir. 

Burada iki önemli risk söz konusudur; birincisi talepteki 

dalgalanm:alarda:n, ikincisi ise döviz kurlarındaki değişik

liklerden kaynaklanan riskler. Muamele sayısı ne kadar az 

ise talep ve kur dalgalanmalarırıdan doğacak riskler de o 

kadar fazla olur. TITSŞ muhtemel riskleri birçok muameleye 

yayarak azal tma imkfunna sahiptirler ( 33). Örneğin, bir 
ı 
ı 

(33) ÖZEL, ttjapon Genel ••• , 8.24. 
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mcla oları talebin azalması, dolayısıyla fjyatınır düşmesi, 

diğer bir mala oları t<.üebin (ve fiyatın) yükselmesiyle den

gelenebilir. Mal sayısı arttıkça riskleri azal tma ihtimali 

de artar. Aynı şekilde, ihracat süresinde aleyhte gelişe

bilecek kur farklarını dengelernede de DTSŞ diğer tür şir

ketlerden daha avantajlıdırlar. Eu şirketler çok seyıda 

ülkeyle ticaret yaptıklarından, para birimleri bir ülkeye 

karşı değer kaybetse bile bir başkasına karşı değer kaza

nabilmektedir. Aynı zamanda, ithalat yapıyor olmaları so

nucunda da döviz kuru kayıplarını direkt olarak telafi e

deb ilmektedirler. 

Ayrıca, bu şirketlerin haberleşme şebekelerinin geniş 

olması ve çesitli ticaret türleri (iç ticaret, ihracat, it

halat ve üçüncü ülkelerle ticaret) arasırıda kurdukları den

ge gibi unsurlar da riskler in minimuma indirilmes ine yar

dımcı olmaktadır. 

d. Ticari Akımları Geliştirme 

DTSŞ' nin ticari akımları geliştirme ve yeni ticari 

akı:r:rııar yaratma faaliyetleri başlıca iki unsurdan oluşur. 

Bur,lardan birincisi kaynak.geliştirme, · ikireisi ise örgüt

lemedir. 

aa. K~ynak Geliştirme 

Japon DTSŞ, Japonya'nın hammadde bakımından büyük 

oranda dışa bağımlı olması nedeniyle, kaynak geliştirme 

konusuna önem vermektedirler. Japonya h am petrol, demir 

cevheri, pamuk ve yün i,p.tiyacının% lOO'ünü, buğdey ve 

soya fasulyesi ihtiyacının % 90' dan fazı asını ve kömür 
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ili tiyacırıırı 7:, 80' ini i thalat yol u ile karşılar. Bunlar ara

sında, kömür ve demir cevheri ithalatınır '}'{. lOO'ü, buğdayın 

'}'~ 85'i ve soya fasulyesinin% 95'i japon DTSŞ aracılığı ile 

yapılmaktadır (34). Bu hammaddelerden özellikle tarımsal ü

rünlerin fiyatlarının dünya borsalarında sürekl;i dalgalan

malar göstermesi,. bu konuda tedbir alırımasını gerektirmiş

tir. Bu şirketler fiyatlarda istikrar sağlamak için sürekli 

girişimlerde bulunmakta ve fiyat dalgalanmalarını asgari 

düzeyde tutmaktadırlar. 

DTSŞ finansman sağlayarak ve uzun dönemli pazar ga

rantisi temin ederek dünyada yeni hammadde kaynaklarının 

gelişmesinde de öneml i rol oynamaktadırlar. 

bb. Örgütleme 

Ticari ve mali aracılık işlevlerinin yarattığı geniş 

iş kapasitesinin getirdiği tecruoeyi zengin bir istihbarat 

şebekesiyle bütünleştiren DTSŞ'nirı, büyük projeleri birçok 

firmayı kullanarak gerçekleştirmeleri zor olmamaktadır .Ör
neğin, Hindistan' da kurulacak büyük bir kimya tesisi için 

bir İngiliz mühendüslik şirketi ile bir Güney Kore inşaat 

şirketinin bir japon DTSŞ'nin önderliğinde projenin gerçek

leşmesi için örgütlendiğini görebilmekteyiz. 

e. Ölçek Ekonomilerinden Yararlaımna 

DTSŞ uluslararası pazarlamada birlikte hareket ile 

yaratacakları etki sayesinde ölçek ekonomilerinden yarar

lanmaktadırlar (35). 

(34) Ünsal SEZİCİ,"Japon Ticaretinin Gelişmesinde Sogo-Shos
ha'lar" ,EKONOMİDE A1TKARA, S .6. (Kasım-.Aralık 1984 )s .11. 

( 35) Ol çek ekonomisi kavramı genelde üretim işletmeleri için 
fullanılmaktadır. Basit bir ifadeyle, aynı gird:iyle sağ
ı f?r~. ouJpu~ts:J,C çık~ı) artış veya ünite başına düşen ma-

""" ın U..]uri.A....L.mes ı anlamına gelmektedir. · 
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:Muamele hacminin genis.1emesi, enformasyondan ta9ımacJ.lığa . . 

kadar birçok hizmetin mali._vetinde önemli tasarruflar sağ-

ı amaktadır. Bu şirketler in ilk sabit maliye tl er i yüksek 

ise de, birkez faaliyete geçtikten sonra yapılan her mua

melenin marjinal maliyeti Sqdece bir kaç malda ihtisaslaş

mış şirketlere oranla daha düşük olmaktadır. Muamele hac

minin genişliği ve çeşitliliği, çalışarüarın verirrııiliğini 

ve iş kalitelerini zaman içinde arttırarak birçok yeniliğin 

ortaya çıkabilmesi için gerekli zemini hazırlamaktadır. 

f. Üçüncü Ülkelerle Ticareti Geliştirme 

Üçüncü ülkelerle ticaret, Japonya dışındaki iki ül

ke arasında Japon DTSŞ aracılığı ile yapılan ticarettir. 

Örne·ğin, ticaret şirketleri petrol üreticisi bir ülkedeki 

petrolü işlenrnek üzere bir başka ülkeye satmaktadırlar. 

Bu tür ticaretin gelişme hızında son yıllarda artış görül

müştür. Bu şirketlerin yurt dışında çok sayıda bürolarının 

olması, bu tür ticaretin doğmasına imkfuı sağlamıştır .Japon 

DTSŞ'nin toplam satışları içinde üçüncü ülkelerle ticaretin 

payı% 15 civarındadır (36). 

Japon DTSŞ, bu temel görevlerinin yanısıra ticari 

akımları kolaylaşt~rıcı hizmetler de sağlamaktadırlar. Bu 

hizmetlerin başlıcaları arasında, yerli ve yabancı müşteri 

şirketlere pazar şartları, teknolojik gelişmeler, sanayi 

veya talep yapısında meydana gelen değişiklikler, para pi

yasalarındaki gelişmeler konusunda bilgi vermek, uluslara-

( 36) UÇ ANSU, s • 26 • 
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r~sı pazarlama kanallarından yoksun veya küçük ve tanınma

mış paze..:rlara girmek isteyen şirketleri ;y~aygın pazarlama 

imk~nlarındarı faydalandırmak, kendi dağı tım merkezlerini 

kur:r.ıak, yerli veya yabancı dağıtım şebekelerine ulaşım 

konusunda yardımcı olmak vs. sayılabilir. 

6. DTSŞ'nin Organizasyon Yapısı 

japon DTSŞ'nin faaliyetleri ve çalıştıkları ürün 

grupları çok çeşitli olduğundan, örgüt yapıları da aynı 

ölçüde karmaşıktır. Anahatlarıyla bakıldığında, bu şirket

lerde iki ana bölüm olduğu görülmektedir. Birincisi yönetim 

bölümü, ikincisi ise ticaret bölümüdür. 

Yönetim b.b"lümü içindeki birimler ekonomik araştır

malar, hukuki işler, personel; planlama, finansman, muha

sebe, krediler ve ul:ıslararası faaliyetler gİbi işlemlerle 

uğraşırlar. İdare -heyeti başkanına bağlı olan bu bölüm şu 

iki fonksiyonu yürütmekle yükümlüdür. 

- Hukuki meselelerin ve ortak siyasi haberleşmenin 

her bölümünü gözetmede başkana yardım etmek. 

Günlük işler için ticaret bölümüne profesyonel 

yardımcı tC!i)rin etmek. Böylece her ticaret bölümü ağır bir 

kadro yükü taşımamış ve ticari işlemler bir noktada toplan

mış ·Olur. 

Ticaret bölümünde ise her birinin ayrı işletımmüdürü 

olan ve ana mal kalemlerine göre örgütlenmiş alt bölümler 

bulunmaktadır • .Alt bölümler ticari faaliyetleri sürdürmekle 

yükümlüdürler. Bu alt birimlerin her biri kendi k~ ve za

rarlarından sorumludur ve bunların bilançoları, mali tablo-
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ı arı b a[;ımsız b ir ş irketmiş gibi tutulur (37). 

Ticaret bölümü genellikle merkezi karar mekaniZma

sının kıdemli müdUrü tarafından yönetilir ve böli.lın başkanı 

olarak günlük işlerin yürütülmesinde belli sorumluluklar 

bu kıdemli müdüre verilir (38). 

Müdürler genelli-'kle DTSŞ'nin kurul üyeleri arasından 

seçilir ve iki fonksiyonu birden yürütürler. 

- Böli.Unün kıdemlisi olarak, böli.Unün muamelelerinden 

ve genel kazan.çlarında..."'l sorunıı udurlar • 

- Merkezi karar mekanizmasının kurul üyeleri olarak 

hizmet sunarlar ve bu görevi yürüttükleri sürece bütün hu

kuki meseleJ:erde eşit oy verme hakkına sahiptirler. 

Bu şirketlerin denizaşırı şubeleri günlük faaliyet

lerinde bağımsız çalışırlar. Finansman sağlama gibi önemli 

konularda ise merkezin kararı geçerli olmaktadır. Bu şir

ketlerde personelin uzmanlaşmasına büyük önem verilirken, 

devarr~ılığı ve eğitimi konularına da dikkat edilmektedir. 

DTSŞ 'nde yaygın olan organizasyon yapısı aşağıdaki 

şemada gösterilmektedir. 

"İJ::ıracatçı Sermaye Şirl:et~eri" Uluslararası Endüstri ve 
Ticaret Bankası Yayını, Istanbul, 1984, s.9. . 

Cor-caration, August 1984, 
A :Frofilo of Sogo S1ws:ın, Sumitomo "" 

(37) 

(38) . 
s .ıs. 
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Kıdemli ~Ur!ür -------- 1.1:::..1-:i:ıı:::la=-( Kcmple Tesis Dışs::.. tı::d .. a.rı Dahil) 

Kıde:ali ~.iüd:Ur -------- ?lu.r:.J...a.-na, Deni:::aş;rı .?;,ı::ı.li:letlGr, Ar aş tırrr~lar 

~UdUr ler Yurtiçi Bürolar 

Genel 1lüdür Yc.rdııncıları--- Denizaşırı Bürolar 

ve hlüdürler 

Kaynak: "İl-.racatçı Ser::ıaye Şirketleri" Uluslararası En:iüstri ve Ticaret B=-~aoı Yayını, 
İstanbul, 1984, s.lO'dan The Role of Trading Ccmpanies in Inr,erna·~ıonal Comrı.ıeree, 
Jetro lılarketing Series, No.2, s.29. 

Japon DTSŞ, "Sogo S:t.ı.osha Commeetee, Japan J:<'oreign Trade 

Council, Ine." adlı bir dernek altında toplanmıştır. K~r gUtme-

yen ve özel bir kuruluş olan bu dernek, 1947 yılında dış tica-

retin geliştirilmesi amacıYla kuruLuuştur, Bu dernek, Japonya' 

nın ticaret politikasının ülke ökonomisini, organizasyonları, 

şirketleri ve kişileri nasıl etkilediği konusunda bilgi toplar, 

araştırmalar yapar, gerekli görüldüğü durumlarda hükümete öne-

rilerde bulunur. Ayrıca, üye şirketler arasında ve bu şirketle-

rin kamu ile ilişkilerinde işbirliği ve diyalog ortamının ge-

lişmesini sağlar (39). 

(39) GEVECİ- BEŞELİ ••• , s.6 dan The Sogo Shosha, The Japon 
Foreign Trade Council Ine. Tokyo. 
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7. DTSS 'nin Sapanya'nın Dıs Ticaretinin Gelismesindeki Rolü 

Dokuz büyük şirketin (Sogo Shosha), Japon dış ticare

tine katkıları son derece büyüktür. Bu şirketlerin dış tica

retteki payı frı.racatta% 50, ithalatta% 60 civarındadır. 

Sogo shoshala.rın ticaret hacminin büyüklüğü dünya 

ticaret hacmi ile kıyaslandığında da görülmektedir. Bu şir

ketlerin dokuz büy-üğünün toplam ticaret hacmi 1982 yılında 

dünya ticaret hacminin% lO'udur. Diğer bir kıyaslama ise 

Japonya'nın GS:MH'sı ile yapılmaktadır. Bu şirketlerin top

lam yıllık satısıarı 1982 yılında Japonya'nın GSlVIH'nın üçte 

b iri kadardır ( 40) . 

Aşağıdaki tabloda bu şirketlerin Japonya'nın dış ti

careti içindeki payının gelişimi yer almaktadır. 

Tablo: 3 Japonya'nın Dış Ticareti ve So go Sh o sh a' ı arın 
Payı (Trilyon Yen) 

İhracat İthalat 

Yıllar Sog:o Shosha Ja;2on;ya Pa;y% So,g;o Shosha Japonya P90r ot· 
1964 ı .(3 2.6 • 50.0 1.8 2.9 62 .o 
1970 3-5 7-3 47.9 4.4 7.0 6 2 ·9 

1976 10.7 20.7 51.7 10.7 19.7 53.8 

1983 16 .8 36 .ı 46 .5 19.8 30.6 6 2.3 

Kaynak: A profila of Sogo Shosha, Sumitoma Corparation, 

August 1984, s.2. 

.. ( 40) G EVEC İ - BEŞ EL İ, s . 7 • 
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Görüldüğü gibi 1983' de So go Slıosh a '1 arın L.lrracatı 

16.8 trilyon yene ulaşmıştır. :Bu da japonya'nın 36 .ı tril

yon yen olan toplam ihracatının 'fr 46,5' ini temsil etmekte

dir. Aynı yıl Soeo Shosha'ların ithalatı 19.8 trilyon yene 

ulaşarak japonya'nın 30.6 trilyon yen olan toplam ithalatı

nın% 62,3'ünü temsil etmiştir. 

Sogo Shashaların japonya'nın dıs ticareti içindeki . 
payı aşağıdaki şemada daha açık bir :şekilde görülmektedir. 

Şekil: 3 - japonya'nın Dış Ticaretinde Sogo Shoshaların 
Payı 

Trilyon 
Yen 

Tr i Iyon 

ihracat / Milyon$153 

ithalat 

Yen 301---------------t---~-ı MiiYon$130 

198~ '68 '88 '70 '72 'H '78 '78 '80 '82 '83 

Ka:.yn8k: A profila of Sogo Shosha, Sumitomo Corporation, 

August 1984, s.2. 



Sogo 0hosha'ların iliracattaki payı ağır sanayi ürün

leri iliracatı içinde nispeten yüksektir. 
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Aşa:ı~ıdak:i şekilde görüldüğü gibi 1982'de Sogo Shos

ho.'ların çelik ihracatı 3 ~84 trilyon yene ulaşmıştır. Bu ra.:..:· 

kam japorwa'nın 500 trilyon yen olan toplam çelik ihracatı

nın ~~ 76 .8' ini temsil etmektedir. Aynı yıl Sogo sbosha'la

rın makine ihrac8tı ll .12 trilyon yene ulaşmıştır. Bu rakam 

ise japonya'nın 22.35 trilyon yen olan toplam makine ihraca

tının 'f· 49 .8' ini temsil etmektedir. 

Şekil: 4 - Japon;,ra'nın Toplam Çelik ve Makine İhracatı 

:i'çiniie S o go Shosha' ların Payı 

Çelik ihracatı Tr i ı 

Yen 
Makine ihracatı Milyon$ 

30+--------------------------------;120 

197<& '78 '78 '80 '82 

25+--------------------------------; 

20+--------------------;==~_, 

15+--------------------; 

10+-----t 
g 
8 
7 
6 

5 

"' 
3 

2 

197<& '76 '78 '80 '82 

Keynak: A profilo of S? go Shosb a, Sumitomo Corparation, 

August 1984, s.3. 
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Sogo Shoshaların toplam cirosıJ son yıllarda öneml i 

bir gelisme r;östermiştir. Asa~ıdaki tablo bu şirketlerin 1983 

yılında.i{:i cirolarının ticaret türlerine dağılımını göster-

mektedir. 

Tablo :4 - Dokuz Büyük Sogo Shosha'nın Cirolarının Ticaret 

Türlerine Dağılımı (1983) (Milyar Yen) 

Toplam İç Ticaret İhracat İthalat Üçüncü üı.Ticaret 

Mitsubishi 15.029 5.453 2.6 57 5.160 ı .759 

1VIitsui 13 .960 5.463 2.480 3.784 2.233 

C .Itoh 12.987 5.980 2.182 2.522 2-303 

Marubeni ll .821 4.126 3.362 2.336 1.997 

Sumitomo ll .6 24 5.919 2.627 1.761 ı .317 

Nissho Ywai 7.790 2.754 ı .311 2.081 1.644 

Toyo Menka 4.053 1.499 935 936 683 

Kanematsu 
Go sh o 3.489 ı. 709 501 754 525 

Nichimen 3.298 982 753 513 1.050 

Toplam 84.051 33.885 16.808 19 .847- 13.511 

Yüzde 100 40,3 20,0 23,6 16,1 

Kaynak: (TEVECİ- BEŞELİ ••• , s.7'den The Sogo Shosha, 

The japon Foreign Trade Council Tokyo. 

Bu şirketlerintoplam cirosu özellikle 1980'li yıl

larda önemli bir gelişme göstermiş ve 1982 yılında 349 

milyar doları, iç ticaret ise 124 milyar doları bulmuştur. 
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Toplam satışların içinde iç ticaretin pq_vıLda düşme görü

lürken üçüncü ülkelerle ticaretin pqyırıda öne:r:rüi bir artış 

olmustur. Önümüzdeki yıllarda üçüncü ülkelerle ticaretin 

payının dahada artacağı beklenmektedir (41). 

Öte yandan, sözkonusu dokuz şirketin toplam satış

larının Drün. gruplarına dağılımı incelendiğinde 1982 yılın

da yakıtlar ve kimyasal ürürüerin % 29 'luk bir peyla ilk 

sırayı aldığı, daha sonra% 23 ile makina ve inşaat,% 23 

ile metaller, % 12 ile yiyecek maddeleri, % 7 ile tekstil 

ürürüeri ve% 6 ile kereste, k~ğıt hamuru vs'nin geldiği 

görülmektedir (42). 

8. DTSŞ 'nin japonya'nın Yatırımlarının Gelişmesindeki Rolü 

Bu şirket;ı_erin yatırım yapmaları konusunda herhangi 

bir sınırlama yoktur. İhracat ve ithalatı destekleyen her 

türlü yatırımı yapabil:dikleri gibi yatırımlarda aracılık 

da yapabilirler. Yatırımcılara yatırım yapılacak ülkeye 

ilişkin bil:gi verirler, japonya dışında yapılacal{ yatırım

ları tesvik eder ve yönlendirirler. Dünya ölçeğinde ise 

iş hacmini bü;yütmek için doğal kaynaklardan, ticari ve sı

nai kalkınmaya değin her alanda yatırım yaparlar (43). 

Dokuz büyük Sogo Shosha'nın denizaşırı yatırım.larıı 

1982' de toplam 3 .26 milyar dolardır. Bunun 1 .97 milyar do

ları hizmet yatırımları, 1.29 milyar doları ise imalat ya

tırımı arı dır ( 44) • 

(41) 
( 4 2) 

(43) 
(44) 

a.g.e. 
"İhracatçı Sermaye ... , s.l2'den ııjapon's Traders Seek 
House Repairs", The Economist, 3-9 Decemb er ,1983, s .82. 
"Sogo Shosha", BÜYÜTEÇ, Yeni Dizi 6 (13 Şubat 1984 )s .34. 
A Profil o .•• , s .4. 
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Aşağıdaki ;;elüllerde sırası.yla Sogo Shos:C.ı.a'ların r.J.z

met ve ir::alat yatırımları ile ürün gruplarına göre yatırım-

larının ;yıllar i tibariyle gelişimi cösterilmektedir. 

Görüldüğü gibi Sogo Shosha' ların iınala t ya tırımlarJ. 

genelde çok az bir artışla devam ederken, hizmet yatırımla

rı özellikle 1976 yılından sonra hızlı bir artJ.ş göstermiş-

tir. Bu şirketlerin ürün gruplarına göre yatırımları ise 

1975 ve 1981 yıllarında örıemli bir artJ.ş göstermiştir. 

Şekil ~5- S (.'lt; e Slı~sb.a 'ı~.rın Yatıl."'ımh'lrıııı.n. Gelişi::ıi 

l.lil.yon :Dolar 

eco 

700 

Milyon Yerı 

.. . ;fa .... 
Urün Gruplarır.a GUre Yat:trı:nla.rı 

1

. ürüıııer 

r>l!'frol •e 

d
/P,::r---ı___ )ı. ~~:.~:::: 

/ - Gıtia 
... d •• , .. , 

. ...-- ı/ 

r~-=ı/; --~- ~----{ / ..... " 
r-=v-- Maklrıe ·· _rr ~·- IJ _____,_ ...... _. -'---' 

1ÇI74 .,. .,. ...., .. , 

Mi ],yon 
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B. GÜNEY KORE'DE :DTSŞ'l:rİN DOGUSU, GELİŞİMİ VE ÜLKE 

TİCARET İl: İN GELİŞMES Ü'DEKİ ROLÜ 

1. Kapsamı 
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Güney Kore'de DTSŞ Nisan 1975'te, hükümetin iliracata 

yönelik büyüme stratejisinde öncü olarak büyü.."!{ ticaret grup

larının kurulmasını amaçlayan ve Ticaret ve Sanayi Balı::anlı.ğı 

tarafından tercilıli tedbirler sisteminin oluşturulmasını 

içeren bir kararname ile resmen kurulmuşlardır (45). Söz 

konusu kararname ile G·. Kore'de DTSŞ olmanın asgari şart-

ları tesbit edilmiştir. Bu şartlar şunlardır (46): 

a) Bir milyar Won ödenmiş sermaye (2,5 milyon ABD~) 

b) Yılda 50 milyon ~ ihracat 

c) Her birinin ihracat tutarı 500.000 ~ üzarinde olan 

7 kalem mal 

d) On adet yurtdışı büro. 

e) Her birine 1 milyon dolardan az olmamak üzere, 

10 ülkeye ihracat. 

f) .Anonim ş irket olması 

Kararnamenin çıktığı ilk yıl bu şartları sadece beş 

firma gerçekleştirebilmişti. Bunlar Samsung, Ssangvo:gg, 

Daewoo, Kukje ve Hanil Synthetic firmalarıydı. 1976 yılında 

altı, 1978 yılında iki firmanın katılmasıyla sayı önüçe yük

s:Sldiyse de Hanil Samhwa ve Yulsan'ın 1980 yılında elenmele-

(45) Ayşin ARIKAt::, "Kore Genel Ticaret Şirketleri", DIŞ TİCA
RET BÜLTENİ, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Yıl .24, 
S. 32 (15 Ağustos 1986), s.20. 

(46) Foreign Trade •.• , s.3. 
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ri sonucu bu sayı ıc 1 a geriledi . .Bu firmalardan sadece ilk 

dokuz tanesi gerçek anlamda I'JTS~ sayılabilir, çünkü sonuncu 

firma KOTİ devlet tarafından k1rrulmuş olup özel bir statüye 

s nı."'"ı ip tir ( 4 7 ) • 

G .Kore 1 de DTSŞ olma şartlarının ilk ikisi bu şirket

lerin_ ölçek ekonomilerinden yararlanacak büyüklükte olmala

rını öngörmektedir. Üçüncü ve beşinci şartlarla mal ve ülke 

bazırıda çeşitlilik teşvik edilirken, şartlardan dördüncüsü 

ile de yurt dısında teskilatlanmaya aP:ırlık verilmistir. 
t, ' t ' 

G .Kore Ticaret ve Sanayi Bakanlığının DTSŞ niteliği 

kazanılabilmesi için öngördüğü şartlar yıldan yıla değişik

lik göstermektedir. 1976 yılında Orta Doğu, Güney 1\merika 

ve Afrika gibi bazı özel bölgelere de ihracat yap:;na zorun

luğu konulmuştur. 1977 yılında ise bu bölgelerde şube açma 

zorunluluğu getirilmiştir. Bu yılda ihracat hedefi olan 

10 milyar Dolara erisilmesine kar'şın 1978 yılından itibaren 

u,ygulamada bazı güçl illderle karşılaşılması nedeniyle kural

larda bir yurrn.ısmna görülmektedir. 1978 yılında özel bölgele

re ihracat yapma zorunlulUçtu ve en az ·sermaye miktarı ile 

ilgili sınırlayıcı maddeler kaldırılmıı:;ıtır. 1979-1981 yıl

ları arasında ilgili şartlarda bir değişiklik olmamıştır. 

Bu dönemde DTSŞ 1 nde öneml i ölçüde b ir büyüme görülmüştür. 

1981 ve 1984 yılları arasında en az 7 kalem malı ihraç et

me zorunluluğu da kaldırılmıştır. Belli sayıda ülkeye belli 

( 4 7) KOT İ (Kor ean Trading Inter:r-ational), küçük ve ortaboy 
imalat firmalarının mallarını pazarlamak amacıyla, 
G. Kore Hükümetinin KOTRA bünyesinde kurduğu özel sta
tülü bir firmadır. Bu bakımdan diğer firmalarda aranan 
ş artı ar KOT İ 1 den isterımen;.ekted:l.r. 
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kalem mal ihraç etme zorunl ıli u}h.rr..un kcıl dırılme.sı j_bracatın 

ekonomik olma;yw.. yörelere :v-apılmasını ve bazı mallarda zor

lama ile suni iliracat yapılmasını önlemek için u,ygun gürül

müştür (48). Bugün ise bu koşullardan. sadece iki tanesi 

yürürlükte kalmıstır. Bunlar, şirketlerin hisse senetleri

nin satışı yolu ile halka açılması ve bir takvim yılı için

de toplcm ülke ihracatının en az o;· 2 's i oranında ihracat 

gerçekleştiTilmiş olması şartlarıdır (49). 

2. DTS$ 'nin Tarihsel Gelişimi 

G.Kore, japonya'r.ın DTSŞ modelini kopye eden ve ba

şarılı bir şekilde yürüten ilk ülkedir. japonya'da DTSŞ 

başlangıçta ithalatın yabancı şirketlerle yürütüJ.mesini 

önlemek amacıyla kurulmuşken G .Kore DTSŞ ihracatı; arttır

mak amacıyla kurulmuştur. 

Petrol krizinden sor.ra G .Kore 'nin denizaşırı pazar

larında korumacı tedbirlerin artması, yurt içi i.hracatçı 

şirketler arasında aşırı rekabet ve Kore hükümetinin 1978 

de ihracatını 10 milyar dolara çıkarma şeklindeki siyasal 

sloganı gerçekleştirme isteği, Kore'li bürokratları, ülke

lerinin önde gelen ticaret firmalarını bu yönde gelişmeye 

teşvik etmiştir ( 50) • Diğer yandan japon DTSŞ 'nin kazandığı 

başarılar da bu şirketlerin kurulmasında etkin bir rol oy

namıştır. 

(48) GEVECİ - BEŞEiıİ, s .10. 
(49) Dong Sung CHO, ,.Genel Ticaret $irketi Kavramı, Kore 

Tecrübesi ve Stratejisi" ,Diş TİC.ARETTE GELİŞMELER VE 
İHRACAT POLİTİKALARI SEIVrPOZYUMU, İstanbul, 16 Ocak 
1985' s .19. 

(50) a.g.e., s.19. 
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1975 yılında başlatılan "Dı9 Ticaret Sermqye Şirket

lerini Te9vik PolitikasınırJu temel hedefi ihracatı arttır

mak olmuştur. Gerçekten de 5 milyar dolar olan, ihracat 

hacmi iki yıl sonra 10 milyar dolara, 1979 yılında 15 mil

yar dolara, 1981 yılında 20 milyar dolara, 1983 sonunda 

ise 24 milyar dolara çıkarılmıştır. Bu 24 milyar dolarlık 

ihracatın % 51 • i dokuz büyük DTSŞ tarafından gerçekle$ ti

rilmiştir ( 51). G .Kore ihracatındaki bu hızlı artışın ar

kasırdaki en önemli faktör, Kore hükümetinin finansman, ver

gi muafiyeti ve kur düzenlemeleri biçimlerinde ihracat sek

törüne sağladı ğ-ı s iib vans iyo rıl ar dır • 

japonya'da olduğu gibi G.Kore'de de DTSŞ başarılı 

bir gelişim göstermiştir. KOTİ dışındaki DTSŞ Köreinin 

başlıca iş gruplarının birer parçası haline gelmiş ve grup

lar içindeki çeşitli $irketlerin ihracat potansiyelini bir 

araya getirerek geliştirmişlerdir. 

3. DTSŞ'nin Başlıca Özellikleri: 

Güney Kore DTSŞ, japonya' dan esir.lenerek kurulduğu 

için büyük ölçüde japon DTSŞ 'nin özelliklerini taşımakta

dırlar (52). G.Kore DTSŞ'nin başlıca özellikleri aşağıda 

kısaca ele alınmıştır. 

Bu şirketlerin birinci önemli özellikleri satış ya

pılarıdır. G .Kore hükümetinin bu şirketleri destekierken 

güttüğü temel amaç ihracatın arttırılması olduğundan, bu 

(51) UCANSU, s .27. 
(52) Bkz: japon DTSŞ'nin özellikleri için bu bölüm, s .14. 
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f? irketl:eı"in satışları da esas olarak ihracatta odaklarınıış

tır. DTSŞ 'nin toplam iş hacimlerinin %· 75' i ihracattan 

oluşmaktadır ( 53). 

G .Kore DTSŞ 'nin toplam iş hacimlerinin dağılımı aşa

ğıdaki şemada yer almaktadır. 

Şekil: 6- G.Kore DTSŞ'nin Toplam İş Hacimlerinin Dağılımı 

75 

I İrıracat - Diğerleri 

DTSŞ 'nin toplam iş hacimleri içinde ihracatın yoğun 

olması iki öneml i riski b eraber inde getirmektedir·(. 

- İhracat pazarlarında kriz veyakorv.macı eğilimler 

ortaya çıktığında, DTSŞ bundan hemen etkilenmekte ve yeni 

pazarlar bulabilme telaşına kapılmaktadırlar. 

İhracatta kfuo mar jları ithalata ve iç piyasa satış

larına oranla çok daha düşük olduğu için DTSŞ 'nin kfu>ları 

yurtdışı ofislerinin masraflarını karşılamaya bile yetme

mektedir. 

(53) Foreign Trade Assocıation of Turkey, 1985, s.8. 



Bu şirketlerin ikinci önerdi özellikleri japonya' da 

oldu~·u gibi düşük kfu' mar jı ve ağır borç yükü altında ça

lışmal arıdır . 
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1982 yılında G .Kore DTSŞ 'nin gerçekleştirmiş oldukla

rı kfu' orarı...ıarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo:5- G.Kore DTSŞ'nin Kfu- Oranları (1982) 
(milyon Won) 

Vergi Sonrası 
Şirketler Satısılar Kfu' % Kfu-/Satışlar 
Samsung 1.684.298 4.047 0,2 

Ssangyong 559 .889 396 0,1 

Daewoo 2.26 5 .251 36 .0,18 1,6 

Kukje 814.466 ı -943 0,2 

Hyosung 509 .045 -1 .688 -0,3 

Bando 563-494 1.819 0,3 

Sunkyong 1.199-953 3.708 0,3 

Ku.rrıho 193.566 -9.730 -4,9 

Hyundai ı .057 .4 34 4 .245 0,4 

Kaynak: Mustafa ÖZEL, "japonya ve Güney Kore' de Genel Tica

ret Şirketleri Modeli", DIŞ TİC.ARETTE GELİŞMELER 

VE İHRACAT POLİTİK.ALAı.Tti SEMPOZYUMU, İstanbul, 16 

Ocak 1985, s .38 'den Korea Stock Exchange. 

Görüldüğü gibi genelde çok düşük olan_ ·kfu' marjları 

firmadan firmaya bü;')rük farklar göstermektedir. Samsung için 

% 0,1 -0,4 arasında değişen satış üzerinden kfu' oranı Daewoo 

için % 3' e kadar çıkabilmektedir. Ancak bazı kamu görevli-
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leri ve bilim adamları aslında bilançolarda gösterilen kfu'

ların "Prestij" için olduğu.."lu, gerçekte birçok DTSŞ 'nin 

kfu'da olmadığını s öyl ernektedirler ( 54) . 

DTSŞ 'nin diğer bir özelliği ithalatta ortaya çıkmak

tadır. G .Kore' de ithalat daha çok kamu kuruluşlarınca yapıl

dığından DTSŞ bu alana :f:azla girernemektedir. Samsung diğer 

DTSŞ'ne oranla daha iyi durumda olmasına karşın 1982' de 

Samsung için ~~ 19 olan (ithalat / Toplam Satışlar) oranı: 

genelde% 11,6 civarındadır (55). 

G .Kor e' de kalkınmanın ana ilke s ini ilir ac ata yön el ik 

sanayileşme oluşturmaktadır. G .Kore• de pek fazla hammadde 

olmadığından, bunların ithal edilmesi ve işlenerek :ihraç 

edilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden üçüncü bir 

özellik olarak kaliteli ve ucuz üretimin hede:f alınması 

gelmektedir ( 56) • 

Ayrıca bu şirketler çok çeşitli ve genellikle bağlan

tısız iş alanlarını biraraya getirmektedir. Örneğin, Samsung 

çelik ürünleri, genel mallar, elektronik ürünleri, kimyasal 

maddeler ticaretinin yanısıra uluslararası alanda gemi ya

pımı, fabrika projeleri, inşaat ile ener jii ve turizm, hey at 

s igortası ve gazete yayıncılı ğı alanlarında faaliyet gös

termekte; televizyon, ev aletleri ve otomobil gibi bir dizi 

dayanıklı tüketim malının üretimi ve iliracatı ile uğraşmak

tadır ( 57). 

( 54) ÖZEL, s .38. 
( 5 5 ) ÖZ EL , s • 3 7 • 
(56) Özer AKJ'JIAN,"Güney Kore Modelinin Başarısında Küçük 

İhracatçıların Rolü Büyüktür", DÜNYA GAZETESİ, 6 Şu
bat 1984, s. 7. 

(57) ARTKAN, s.20. 
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4. DTss·, ne Sağlanan Tesvikler 

Kısa sürede basarıya lliasan G .Kore DTSŞ, japonya 

DTSŞ • den farklı olarak, kuruluşlarının ilk yıllarında dev

let tarafından desteklenmiş ve teşvik edilmiştir. Bu teş

vikler bütün ilıracatçılara ve sadece DTS~'ne yönelik teş

vikler olmak üzere ikiye ayrılır. 

a. Genel Tesvikler 

Kore hükürnetinin bütün ihracatçılara sağladığı teş

vilder çeşitli olmasına karşın bunlar japonya örneğinde 

olduğu gibi ihracat kredi ve sigortası il e vergi muafiyet

leri olarak iki gruba indirgenebilir. 

aa. İhracat Kredisi ve İhracat Sigortası 

Kredi temininin güç olduğu G .Kore' de ihracat firma

larına düşük faizli kredi verilmesi için hükümetler geçmiş

te büyük çabalar göstermişlerdir. İlk teşvikler tesktil ve 

gıda s an ay i ine yön el ik ol du~ı.ından, bu s ektörler e y atırım 

yapanlara daha uzun. vadeli krediler verildi. Daha sonra 

bu hT ediler, diğer hafif sanayi ürünlerine ve giderek ağır 

sanayi ile elektronik sektörüne kaydırıldı. Bu sektörlere 

verilen kredi faizlerinin% 18-20 dolayında seyrettiği 1980 

öncesinde, ihracat kredi faizleri%· 10'un altında kalmış

tır ( 58) • 

(58) 11 İhracat Yapan Her Firma Vergi İadesi Alacak Diye Bir 
Kural. Yoktur", DÜNYA G AZETES İ, 31 lVIart 1984, s .9 • 
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G. Xore 'de ibrG.catı te~vik etme~: amacıyla sağlanan kre-

di teşvikleri şunlardır ( 5 9). 

Ex-Im Bank aracılığı ile yabancı bankalara % 7 - 9 

faizle ABD ~ üzerinden kredi veriıiDektedir. (Ex-Im Bank Re

lending Facility). Bu krediler, Kore mallarını alacak olan 

yabancı ithalat firmalarını finanse etmede .::Cullanılmaktadır. 

Y..rediyi ala.'1. yabancı banka bunu ülkesindeki ithalatçıya akta-

rıp tüm riskleri yükler~aektedir. 

İlıraç mallarının üretiminde kulla..vıılacak hammadde-

lerin ithali veya iç piyasadan temini için, resmi won-dolar 

kurunun altında bir kurla finansman sağlanabilmektedir. 

İhracat kredi imkanları ve faizlerin düşüklüJü, Bu-

siness Internatıonal uzmanlarına göre finansman maliyetini 

% 50 azaltmaktadır. Sadece iışletme kredilerinin maliyetler 

üzerindeki düşürücü etkisi % 3-4 dolayındadır. Uzun vadeli 

krediler için avantajlar dar.:a fazla ol:aaktadır. Hepsinden 

önemlisi, kredi temininiçok güç olduğu ülkedet ihracatçılar 

kredi saelamada ilk sırayı almaktadırlar. 

G.Kore 'de hükUmet kredi verilecek kuruluşları ayrın-

tılı ineerneler sonucunda saptar. Yani, kredi alacak kurulu

şun, bu krediye gereksinmesini ve söz konusu kredinin ihra

cat için ;yararlı olacağını kanıtlaması gerekir. Ayrıca bu 

aşamada özellikle kredi alan firmaların yükümlülüklerini ye

rin$ getirmelerini sağla.'nak için ihracat yapan firmalara sa-

(59) "!~~tta Teşvik ve Devlet", ••• s.38. 



45 

nayiinin ihtiyaç du;yduğu Da.ın ve yarı mamul maddeleri i thal et-

me zorunluluğu ge-cirilmiştir (60). :3öylece bir yandan ihracat 

sürerken, bir yandan da, yeniden üretim yapılması amacı ger-

çekleştirilebilmiştir. 

bb. Vergi Muafiyetleri 

Kore'de uygulanan vergi muafiyet ve teşvikleri, iç pi

yasa fiyatları ile ihracat fiyatları arasında çok büyük fark-

.;Lar yaratmaktadır. Farkın kaynağı, iç piyasada satılan mallara 

uygulan&~ bir dizi verginin ir~aç ürünlerine uygul&vuflamasıdır. 

Teşviklerin bazıları şunlardır (61): 

Yabancı Sermaye~i Teşvik Kanunu'na (YSTK) tabi olan 

firmalar faaliyetlerinin ilk beş yılında kurumlar vergisi, 

savunma vergisi, eml~k vergisi ve eml~kalı~ vergisinden muaf-

tırlar; ondan sonraki üç yıl içinse adı geçen vergileri yüzde 

50 nispetinde öderler. 

- Eğer YSTK'na tabi olan yatırım, ekonomi için temel 

kabul edilen rr~kine ve yardımcı teçhizat endüstrilerine ait 

ise, yatırımın yüzde 8'i kurumlar vergisinden muaf tutulur. 

-üretimlerinin yüzde 50iden fazlasını ihraç eden firma

lar için, normalin yüzde 30'u üzerine özel amortisman oranı 

uygulanır. 

(60) "İhracat Yapan Her ~irma ••• , s.9. 

(61) "İhracata Te§vik ve Devlet" 
------~---------..;;._,....;...;._...;__ ' ... , s.J8. 
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- Firmalar, döviz girdilerinin yüzde l'i veya döviz gir

dilerinden sağlanan gelirin yüzde 50' si ka<larlık bir geliri, 

muhtemel ihracat zararlarını karçılama~;: niyetiyle, bir rezerv 

fonunda "biril(t ir e bilir ler. 

- Bir :fabrika,i!:ıraç eden firma, gelir vergisi JÜkümlülü

ğünü bu:~: yıl iç::..n yüzde 50 nisbetind.e azaltır. 

-Gerek ihracat, gerekse il:ıraqatta kullarlılan ithal gir

di ler yüz de 10 oranındaki KIN' den ınuaft ır·. 

- Yeni yabancı şirketlerin yatırım aınacıyla i thal ettik

leri sern1aye malları gürn:.."Ük ve ka tma-değer vergilerinden mu

aftır. 

Yeni yabancı şirketler, faaliyetlerinin ilk altı ayın

da ihti;;·açları olan lı.aıı:ı.'::.addeleri gümrük~>üz ve KDV' siz i thal 

edebilir ler. 

- Bir yıl içinde tekrar ihraç edilmek kaydıyla, ihracat

ta kullanılan ithal girdileri vergielen muaftır. 

- N ormal gür.arük vergileri bazı durvmlarda iade edilmekte, 

bazı ö:urunılarda da taksitle ödenebil:::ektedir. 

- Ülkede mevcut iki serbest belgede üretilen mallar, tek

rar ihraç edi~~ek kaydıyla Kore'nin diğer kentlerine vergisiz 

s okulabilmel~tedir. 

- İç piyasada satılan birçok mal için eygulanan savunma 

vergisi ve bazı özel vergiler ihracata uygulanmamaktadır. 
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G.ICore 'de uygulanan vergi iadesi içir~ üneeden belli 
rn 

bir oran ~aptanmaz. ~üm firmalar yıl bo;;-unca ihracatını sürdü-

rür. Yıl sonunda firmalar yaptıkları toplmn ihracat miktarla-

rını devlete bildirirler. Devlet bu miktarlar içinden her yıl 

belirleyeceği oranıara göre hak eden firmalara vergi iadesi 

veya vergi ödemed.e kolaylıklar sa&; lar. Kısaca devlet vergi 

iadesi u;ygulayacağı firmayı, yapacağı araş~cırmalar la saptar·.a 

13ı).nların ::lışında tüm G .. Zoreli ifı_racatçıların dünya pa-

zarlarına girebilmelerini sa.Slar.ıak amacıyla oluştı..trulan kuru-

luşlar vardır. Kore Ticaret lilerkezi, Kore Ticaret Birliği ve 

Kore'deki Ticaret Odaları gibi. Devlet tarafından kurulan 

ve finaı1se edilen I<.:ore Ticaret Merkezi, tür.rı G.Koreli ihracat

çıların dış pazarlarda ta..11.ı tılr:ıasını sa&;lanıak için dünyanın 

her yerinde şubeler açı:ııştır. Burads.. toplanan tüm bilgiler 

Koreli firmalara ücretsiz olarak verilınektedir. Ayrıca peri-

yodik çalışmalar da tüm fir~:cıalara dağı tılrllakta ve hizmetler 

için hiç";Jir ücret talep edilmemelctedir. 

Kore Ticaret Merkezi ve diğer kuruluşların çalışmala-

rının amacı, ticari iletişim:_Jrganlarıyla dünya çapında ve 

doğruda..">1 ilişki kurrrıaktır. Örneğin, Kore Ticaret Merkezi 'nin 

katıldığı 90 dola;-,rındaki fuara her Koreli ihracat firması 

hiçbir ücret ödemeksizin, yalnızca Kore Ticaret Merkezinin 

adını kullanarak katılabilir. Bunun yanısıra bu kuruluşların 

örnek topla..-:ıa çalışmaları da vardır. Dünya pazarlarına sürü

len tUm mallardan örnekler toplayarak Koreli üreticilere ak-



48 

-carır ve bu r:ıalların pazar durumlarını "'oelirten rapor lar su-

11arlar. :Firmalar da, uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek 

için bu verilen örneklere uygun rnalların üretimi ile ilgili 

çalışrnc::ı.lar ;yrapar ve gerekirse teknolojik yenilikler gelişti-

rirler ,{6 2). 

b. Uzel Teşvikler 

Ticaret ve Sanay·i Bakanlığı ile, Gfuıey Kore hMUmeti-

nin DTSŞ'ne saJladığı ayrıcalıklar ve sübvansiyonlar şu ana 

başlıklar altında toplana:Jilir (63) : 

a) Hükümet kuruluşlarınca açılan 500.000 A.B.D • .Z•ın 

üzerindeki uluslararası malıiyatteki ihalelerde DTSŞ!ne önce

lik tanınması, 

b) Çeşitli ihracat birliklerine katılınada kaleylık 

sağlar.ıJnas.ı, 

c) DTSŞ'nin kendi ihtiyaçları için kullanacakları temel 

l'.ı.ammaddeleri i thal ede"'oilme ha:VJnna sahip olması. (Güney Kore' 

de ithalat esas olarak devlet k-uruluşları veya nihai kullanıcı 

durum·undaki imalatçılar tarafından yapıL1laktadır~ 

d) İhracat finansmanında kolaylık sağlanması, 

e) Tamamlanmış mallar için stok finansmanı i~Anı .. 

saGlanması, 

f) f~~madde temini için yapılacak ithalata finansman 

imkfuı.ı s ağ lanmas ı • 

(62) "İhracat Yauan Her Firma" ••• , s.9. 
(63) ÖZEL, s.35. 
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g) :Ucnlı::şlü akreditif (R3volving L/C) kullanırr.J;.na müsaa.-

ie eG.ilmesi, 

h) DTSŞ 'nin denizaşırı şubelerinin a;yrıcalıklı ola.ral{ 

özel ofis şeklinde sınıflandırılması ve b-unlara diğer şirket

lerden daha fazla döviz tutma imkfuıı sağlanması . 

.2 •. D·:rsş_•n._~n İş.}.evleri 

G. Kore DTS§ 'nin işlevleri ikiye a;j•rılır. Bunlar, tica-

ri işlemle.:-e yönelik işlevler ve destek işlevleridir (64). 

a. Ticari İşlemlere Yönelik İşlevler 

DTSŞ'nin ticari işlemlere yönelik işlevleri ihracat, 

ithalat, yurt içi ticaret ve üçüncü ülkelerle ticaret gerçek

leştirmedir. Ancak bu şirl::etlerin ticari fa:.s.liyetlerinin % 75' 

ini ihracat oluşturmaktadır. 1981 yılında Kara'nin ihracatının 

% 43,6'sını, ithalatı:aın 7~ 7,4'nü bu şirl;:etler oluşturmuştur(65) .. 

b. Destek İşlevleri 

DTSŞ 'nin destek işlevleri, birinci };:ademede işlevler 

ve ikinci kadernede işlevler olarak iki;ye ayrılmaktadır. Birin-

ci kadenıeye yönelik işlevler bilgi toplama, araştırma ve geliş

tirme, imalat, doğrudan dış yatırım ve cienizaşırı irtibat sağ

lamayı (Extraction), ikinci lrademede işlevler ise finansman, 

taşıma, depolruna ve dağıtımı içermektedir. 

(64) CHO, s.22 • 
.(65) GEVECl-BEŞELİ, S.ll'den ITC, The Export Perforrrıance of 

the Republic of Xorea, 1961-1982-Geneva, 1984. 
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DTSŞ'nin işlevleri aşağıdaki şemada daha açık bir biçimde gösterilmiştir. 

Şekil: 7- G.Kore DTSŞ' nin İşlevleri 

:DTSŞ 'nin 
İşlevleri 

İhracat İşlemlerini Yürütme 

Ticari İşlemlere Yönelik 

İşlevleri 

İthalat İşlen:ılerini Yürütme 

Yurtiçi Ticari İşlemleri Yürütme 

Destek İşlevleri 

Üç merkezli Ticari İşlemleri Yürütme 

Birinci Kadernede ---ı 
İşlevler 

Bilgi Toplama 

Araştırma ve Geliştirme 

Doğrudan Dış Yatırım 

Denizaşırı İrtibat Sağlama 
(Extraction) 

Finansman 

İkinci !{ademede ~ Taşıma 
işlevler • D 

1 epo ama 

Dağıtım vı 

o 

Kaynak: Dong Sung CHO, "Q§nt:!l. Ticaret §i.E_keti Y~.B:,vre..nıı, Kor..e. Tecrübesi Vtt Strate .jisi", 
DIŞ TİCARETTE GELİŞ1'IELER VE İHRACAT POLİTİKALAtti SEMPOZYUMU, İstanbul, 16 Ocak 1985,s.22. 
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Bu şirketler, (özellikle Daevıoo, Eyundai, Sarnsurıg ve 

Lucky Goldstar) son yıllarda yüksek teknoloji kullanımı ge

rektiren iş alanlarına girme e~ilimindedirler. Bu şirketler 

emek yoğu...."l ve düşük teknoloji kullanılan elektronik ürünlerin 

üretiminden sermaye yoğun ve yüksek teknoloji kullanılan sı

nai ekipman üretimine yönelmiştir. Bu yönelişin nedenlerinden 

biri de ücretlerin artmasıyla emeğin ucuz faktör olmaktan çık

ması ve nitelikli işgücü sıkıntısıdır. Ancak, bundan çok daha 

önemli bir başka neden iseuluslararası alanda uzun dönemde 

başarılı olabilmek için yill\:sek teknoloji k:ullanılan ve hızla 

büyüyen sektörlerde baştan rel-;:abetçi clına zorunluluğunun kav

ranrınsıdır. Şirketlerin üzerinde yoğunl~şmak istediği alanla

rın başında bilgisayar sektörü gelme~ctedir. 1930'li yılların 

başında Kore liükümeti bilgisayarları ve yarı iletkenleri stra

tejik sektörler olarak belirlemiştir. Söz konusu dört DTSŞ 

gerek Kore'de gerekse yurt dışında bilgisayar ve yarı iletken 

sektörlerine yatırım yapmaktadır. 

6. DTS9'nin Organizasyon Yapısı 

Bu şirketlerin bir çoğunda kurucuların emeklilik yaşına 

gelmeleri dolayısıyla yönetL~ değişikliği yapılmaktadır. Bu 

değiŞiklik daha çok genç ve yabancı ülkelerde eğitim görmüş 

kişilerinişbaşına getirilmesi şeklinde olmaktadır(66). 

(66) A.g~e .. 
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7. Güney Kore Dış Ticaretinin Gelişmesind~ Dış Ticaret 

Sermaye Şirketlerini~ Rolü 

Dolruz büyük DTSŞ G.Kore ihracatının yaklaşık yarısını 

gerçeklc::çıtirmektedir. Japon Sogo Shosha'larında oluuğu gibi 

Kore DTSŞ'nde de birkaç firma diğerlerinden daha aktif durum

dadır. 1983 yılında Hyundai, Daewoo ve Samsung DTSŞ ilı..raca tı

nın fo 65'ini, Kore'nin toplam ihracatının ise 'fo 32'sini ger-

çekleştirmiştir (67). 

Aşağıdaki tabloda G.Kore DTSŞ'nin toplam ihracattruti 

paylarının yıllar itibariyle gelişimi gösterilmektedir. 

Tablo 6 - DTSŞ'nin İhraçattaki Paylarının Gelişimi 

(Iülyon A .. B.D .. Doları) 

Saınsu.:ı.g 

Ssangyo.ı-:ıg 

Daewoo 

Xukje 

Hyosu.>ıg 

Banda 

Sunkyong 

Kuı::ıho 

Hyundai 

KOTİ 

Toplaı:ı DTSŞ 

·ropL:ııa ü:ı..;,e 

223 

125 

161 

64 

34 

31 

32 

335 

141 

]Ol 

197 

ll] 

134 

U4 

99 

507 

176 

501 

328 

199 

212 

247 

204 

320 

198.1 

493 769 1.237 1.620 1.560 2.145 

264 425 650 765 971 1.092 

706 1.119 1.415 1.914 1.971 2.514 

472 564 745 849 934 861 

338 585 761 787 599 636 

330 471 493 619 6Ü9 1.065 

283 

256 

260 

334 

305 

431 

357 

585 

190 

601 655 

16$ 

615 1.028 1.723 2.667 2.134 

12 18 24 31 51 67 84 75 80 

739 1.476 2.884 3.584 5.]28 7.18] 9.127 10.535 12.243 

5.427 8.115 10.475 12.7:!.3 15.055 17.055 20.993 21.616 24.223 

DTSŞ l?ay:ı. (;;) 13.6 18.2 27.5 28.2 34.8 41.0 48.7 50.5 

Kaynak: i.!ustafa ÖZEL, "Japonya ve Güney Kore' de Genel Ticar8t Sirketleri Modeli •: 
DIŞ TİCARETrE GI:LİŞl.IELE:l VE :tEilACAT PO.urr.t:CAL.\lli SI::l.IPOZYUI\:U, İs tan bul, 

16 Ocak 1985, s.J7. 

( 6 7 ) ARIKAN , s • 20 • 
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Görüldüğü gibi G.Zore DTS:;'nin ülkenin toplam ihracatı 

içindeki pa;yları her yıl hızla artarak 1983 yılında yüzde 50' 

ye ulaşmıştır. D·:r::ış 'ni teşvik Politikalarının ilk yılı olan 

1975'te sistem içindeki ağırlıkları% 13,6 olan 10 firma 1983 

s onunda bu rakamı 7~ 50,5 'e yüks e 1 tmiş lerdir. Burada Kumho 'nun 

ihracatında 1981 yılından itibaren büyiü: bir düşüş olmuş ve 

DTSŞ lisansını kaybetmiştir. 

Aşağıda.1ü şem.ada G.Kore D·:rsş 'nin toplam ihracattaki 

paylarının gelişimi daha açık bir şekilele görülraektedir. 

şekil: 8 - G.Kore'nin Toplam İhracatı İçindeki DTSŞ'nin 

Payı 

1 

lhroccıt 

Milyar S 

30 

20 

10 

1975 76 77 78 79 80 81 82 83 Yıllar 
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3. D·rsş 'nin Güne;</ Kore Ya tırı.c:ılarını.:.1. l..Telişmesindeki Rolü 

Kore' li DTS;J önür.cıüzd.eki yıllarda Kore' li tüketi cilerin 

alım gücünün artması, yaoancı ürünlerin ve yaşam biçimlerinin 

daha çok tcw.-ıınmas ı ile tüketim alışkanlıklarının değişeceğini, 

dolayısıyla i thalatın ve iç satışların iş :C .. acimleri içindeki 

payının artacağını tar~Jin etmektedirler. Bu nedenle şirketler 

birçok alanda perakende satış hizmeti verebilmek için yatırım 

yapmaktadırlar (69). 

Kore'li D~SŞ genellikle düşük kar marjı ve ağır borç yü

kü altında çalışmalarına kar~ın madenlere ve doğal kaynaklara 

c.aha kolay ulaşabilmek için bazı alanlarda yurt dı~~ında yatı

rır.cılara gitmiş lerdir. Bunlar aras ında Daeivoo 'nun Kanada' da 

uranytl.L.ı ve kcmü.r tesisleri, .Hyundai ve S-uıü:yong'tm Kuzey Ye

men'de petrol işleme tesisi kurma projeleri de yer almaktadır. 

Eunları..YJ. yanısıra şirketlerden birkaçı A.3.D. 'de çeşitli i:i.na

lat birirııleri açmışlardır. Ancak, şirl:etler zayıf finansal 

durumları nedeniyle yurtdışı yatırımlara kolayca girişememek

tedirler. Ayrıca d.ört DTSŞ gerek :Kore'de,gerekse yurtdışında 

bilgisayar ve yarı iletken sektörlerine ;yatırım yapmaktadır

lar( 70). 

C. DIGER ÜLKELERDE jy_::sş 

Japonya'da esa:...ı olara:{ sosyo-kültürel nedenlerden orta

ya çıkan DTSŞ 5ünümüzde birçok ülke tarafından örnek alınmak

tadır. 

(69) ARIKAN, s.20. 

(70) A.g.m., s.21. 



55 

A.:B.J. gibi gelişmiş U.Lce.~erüe de ...::.TSŞ kurma eğilimleri 

görülıilektec.lir. Ekim 1932'de A.meri~..;:&n Kongresince ona;y·lanan 

"Export-Trading Com:Jany Act" (İhracat-Ticaret Şirketi Yasası), 

Japon modelinin bu dev ülkede uygul&~ması için gerekli olan 

yasal çerçeveyi çizmektedir. Yasaya göre, ihracat-Ticaret şir-

keti, A.B.D.'de üretilen mal ve hizmetleri ihraç etmek veya 

sağladığı ticaret hizmetleri sayesinde diğer Amerikan firma

larının mal ve hizmet ihracatını l..;:olaylaştırmak amacıyla ku-

rulan bir ticari kuruluştur ( 71). 

Bu yasa temelde ABD ihracatını ba..11.ltaların ihracata ka

tılımlarına izin vermek yoluyla arttırmayı amaçlamaktaydı (72). 

Buna göre, bankalar ve büyük şirketler, dünyanın dört bir ya-

nına yayılmış dağıtım ve istihbarat teşkilatları sayesinde, 

A.B.D.'nin küçük ve ortaboy üreticilerine mallarını pazarlama 

konusunda yard~Jcı olabilirler. 

A.B.D.'de :tı~acat ticaret şirketlerinin kurulmasının 

ardında iki temel neden bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

dünya ticaretinde ortaya çıkan yeni eğilimlerle ilgilidir. 

Son yıllarda giderek daha fazla ülke dış: ticarette serbest 

dövizle işlem yapmaktan kaçarak veya böyle davranmaya mecbur 

kalarak takas ve bağlı işlemlere başvurmaya başlamıştır. İ-

kinci neden ise A.B.D. ekonomisindeki son gelişmelerle ilgi

lidir. Dış ticaret açığı doların değer kaybetmesine neden 

(71) UÇANSU, s.27. 
(72) Çev.Deniz Gürel ÇA..fCIROGLlJ, "Dış Tica~et S~rm~ye Şirketle

ri ve ABD'deki Durum", DIŞ TICARBT BULTENI, Ihracatı, Ge
liştirme Etüd Iilerkezi, Yıl.24, S.37 (26 Eylül 1986),s.9. 
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o lrrU:L1·~ta ve Aii::::J e~:onomisine er~flasy onis t oas:n yapr::aktadır. 

Ayrıca Jünyu e~o:rıomi:3indeld d.ur.;unlu~\: ve özellikle A • .3.D. 'nin 

en iyi müşterileri olan Latin Amerika üL;:elcrinin ticaret i-

çin gereitli dövizi bulama:ııaları, A.B.D. mallarına olan tale

bin azaDnasına neden o~nuştur (73). Sonuçta bu nedenlere bağ-

lı olarak A.B.D. ihracatını arttırmak için, ih::'acat 'J:icaret 

Şirxetlerinin :-rurulınasına ka.:.~ar vermiştir. 

A.B.D. 'de bu şirketlerin kurulv.şlarından bu yana önemli 

ölçüde "'oir başarı elde edemedikleri görülıJektedir (74). Şir-

ketlerin başarısını dünya tic:.::.retincleki durgunluk kadar ihra-

cat-Ticaret Şirketi kw"'lunw."lun yetersizliği de etkilemiştir. 

Scz konusu kantm, bankalara ticarete katılmaları için herhangi 

bir teşvik sağlamadığından bankacılık şir~r:etleri bu alana gir-

mede ihtiyatlı davranmışlardır. Eğer kanun ticaret çevrelerine 

birleşmeleri, ı~asyonalize ol:Jaları ve geni~~:lemeleri için direkt 

teşvikler ve bazı vergi kolaylıkları sa,6layabilseydi, çok dal'...a 

fazla özenclirici olabilir ve mevcut mütes;eböJislerle birlikte 

bu işe yeni katıl:~:ak isteyenlerin ilgisini çekebilirdi. 

Tayvan'da DTSŞ 1978 yılında kurulmuştur. Bu şirketlerin 

kurulu;; amaçları dert ;;;:,~şlık altınla 'copla.nmak-valır. Bunlar: 

Yaba.ı.ıcı tüccarlara bağımlılığı azaltr:ıak. 

İhraç pazarlarında ve ürü...-.ılerinde çeşitliliği arttırrnal.c. 

Dış pazarlar lıa:dcında bilgi toplama ve yaygın bir pa

zarlama politikası gütmek. 

(73) "İ:b.racatçı Sermaye ••• , s.l4. 
( 7 4 ) ÇA~CIR Ui LC , s .lO • 
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-'-a1xmcı tüccarlar t~afınian yürü~ülen J.ış ticc;_:c~e cin 

'Ta;yvanlı ;oir:,::etler in o line geçme s i:ıi sa.Slanıa:-:: ( 75). 

3 • .J~.nya ülkeleri de dürı;ı{adaki DTSŞ 'nin sayılarının 

hı;,:;la artışı olgusuna kayıtsız kalmamıçlardır. 1980 yılıy.la 

birli.kte, Brezilya, Zosta Rika, Tayland, Filipinler, Endonezya, 

Demirlik Cumhuriyeti gibi geniş bir coğrafi alana yayılmış ül-

kelerde, yeYıi ticaret gruplarının :\:uruluui::ları gözleniLneye 

oaşla..'1ılr.:ııştır. Bunların çoğu özel J:ruruluşlar olup, bir kıs-

rnına hüh.i.unetlcr ele orta~üır. Hükümetlerin teşvik ve destekle-

rine heuen tepki gösterrneleri bu şirketlerin ortak ~carakter-

lerini oluşturur. Bu amaçla, Brezilya'da JJTSŞ' için çok çekici 

mali teşvikler biraraya getirilmiş, Filipinler ele ise mevcut 

dış ticaret kuruluşlarının birleşere:C yeni büyük örgütler o-

luş·~urmai.arı teşvik edilr.üştir (76) • 

...... . 

( 75 ) Bkz • : CHO, s • 19 • 
( 76 ) AŞ~::AN, s. 19 • 



İkinci :Bölüm 

TDRKİYE'DE DTSŞ'l'TİN DOGUŞU, GELİŞİMİ VE ÜLKE TİCARETİNİN 

GELİŞ:MESİJ\TDEKİ ROLÜ 

I • T AJ'ITM VE K.A:PS AM 

thkemizde DTSŞ 'nin bir kısmı bağlı bulundukları 

gruple..rın iliracat şirketleri olarak 1970 yılından bu yana 

faali;yet göstermektedirler (1). Ancak, DTSŞ'nin ilk şekli 

olan İhracatçı Sermaye ~irketi tanımı ilk olarak 18.7.1980 

tariliinde Resmi Gazete'de yayınlanan 8/1173 sayılı "İhra

catçı Şirketleri Teşvik Kararı" içinde yer almıştır. Söz 

konusu karar hükümleri, imalatçı olmeyan :ihracatçı Sermaye 

Şirketleri eliyle yapılacak olan iliracatın geliştirilmesi 

esaslarını düzenlemektedir (2). 

(1) Beratiye ÖNCÜ, Karşılıklı Ticaretin Dünya Ticaretindeki 
Onemi ve Türkiye, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, İh
racat Bülteni Eki, Rapor No .102, Nisan 1986, s .43. 

(2) RG. T.l8.7.1980, No. 17051, s.ll. 
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a) Anot-i:r.ı, 1 imi te d veya s ermcyes i payl ara böl ürımüş 

komandit ş irket olm al arı, 

b) Ödenmiş sermayelerinin en az 50 milyon TL. olma

s ı veya ı 2 ay iç inde bu mikt ar s ermq'f ey e çıkart ılacağının 

taahhüt edilmesi gerekir. 

Teşviklerin uyg~üanabilmesi için gerekli şartlar ise; 

a) İhracatı teşvik tedbirlerinden faydalanmak üzere 

Teşvik ve Uygulama Başkanlığı (TUB) 'a veya aracı bankaya 

yaptığı müracaat tarihi esas alınarak geçen bir yıllık ih

racatının toplamının (% 50 's i sınai mamtil ve maden olmak 

üzere) asgari 15 milyon A.B.D. doları olması, 

b) Her yıl yapılacak ihraçatın b ir önceki yıl ihra

catından 7~: lO daha fazla olması şeklinde belirlenmişti. 

:.Su karar da."lı.a sorıra 12 .ı .1984 tar:L'IJ.li Resmi Gazete' 

de yayınlanan 84/7557 sayılı Bakarüar Kurulu Kararı ile 

değü;ıikliklere uğramıştır (3). 

Son olarak 26 Aralık 1985 tarihli Resmi Gazete'de 

yayınlanan 85/10183 sayılı :Bakanlar Kurulu Kararı ile "Dış 

Ticaret Sermq_ye Şirketleri" adı altında bu şirketler için 

bugün de geçerli olan şu tanım yapılmıştır: Ödenmiş serma

yeleri en az 500 milyon TL. olan ve 12 ey içinde sermayele

rinin bu miktara çıkartılacağını taahhüt eden anonim, limi

ted veya sermayesi payıara bulünmüş komandit şirketlere 

(3) Değişiklikler için bkz: RG.T.l2.l.l984,No.l8279, s.6. 
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"Dış Ticaret Sermaye Şirketleri" denir (4). J3u sirketlerin, 

Tu:B tarafından h~z.ırlanan ve 18622 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan Teşvik Tebliği'nde yer alan teşvik tedbirlerin

den yararlanabilmeleri için TUB' a yapılan müracaat tarihi 

esas alınarak geçen her yıllık ihracatının (~{. 75' i sınai 

mamul ve maden olmak üzere) asgari to:pl arnının 30 milyon 

A.B.D. doları olması gerekmektedir (5). 

DTSŞ esas konuları itibar~-le dış ticaret ve özel

likle ihracatın gel iştir ilm es i il e ilgili faaliyette bul u

nacaJr.larından, irnalat faaliyetlerinde bulur..amazlar. Ancak 

ihraç konllları olan malların ihracatını gerçel'.:leştirmek 

maksadıyla ambalajlarna, paketleme, doldurma, tasnifleme, 

depolama, muhafaza -ve nakliye konularında (Yatırım Teşvik 

Belgesi almak kaydıyla) yatırım yapabilirler (6). 

TUB her yıl bu şirketlerin sermaye ve taahhüt ede

cekleri asgari ihracat miktarlarını gözden geçirerek yap

mış olduluarı gümrük.muafiyetli ve gümrüklü tüm mal itha

tını inceler ve hesaplarını kapatır. T'liB'ca tesbit edilen 

fazladan petirilmiş gümrük muafiyetli malların gümrük ver

gisi ve resimleri ile alınm2mış fon bedelleri bir misli 

fazlası ile tahsil edilir (7). 

TT. DTSS 'NİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Ülkemizde ilk olarak 10 Ağustos 1970 tarihli karar

name ile ''İhracatçı Sermaye Şirketleri" kavramı ortqya a-

(4) RG.T. 26.12.1985, No.l8970, s.52. 
(5) a.g.e. 
(6) 13kz: RG.~. 1.12.1986, 1-To. 19298, s.32. 
(7) Bkz; RG.~.26 .12.1986, No. 18970, s.? 
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tılmış ve bu sirketlerin özendirilmesi için önlemler alın

mıqtır (8). Bn arada 1971 'de uyr:ulanmq_ya ba::ılanan yeni 

vergi iadesi politikası çerçevesinde 1 milyon 200 bin do

lar'dan fazla ihracat yapan ;:;irketlere yüzde 5 vergi iade

si uyg1:ılanmıştır (9). Bu şirketlerin özendirilmesiyle ulus

lararası pazarlama alar:ıında başarı kazarınıası zor olan kü

çük tiretim ünitelerinin ürünlerinin bu şirketler aracılıığı 

ile ihraç edilmesi ve sonuç olarak, uluslararası pazarla

mada uzmanlaşmış 1nıruluşların doğması amaçlanmıştır. Ancak 

uygulamadaki bazı zorluklar ve üretim yetersizliği, iste

nilen sonuc~~ alınmasına er~el olmuş ve ihracatçı Sermaye 

Ş irketlerinin sayısı b ir kaç taneden öteye gidememif3tir. 

Niı"ıayet 1980 başından i tibaren 24 Ocak Ekonomik Programıy

la ülkemiz dış ticaret ve sanayileşme stratejisinde dışa 

dönük bir politikayı uygulamaya başlarnıs;tır. 

1980 yılında uygulamaya konulan söz konusu progra

mın en önemli hedeflerinden biri, ülkemiz j}ıracat gelirle

rini sürekli ola.raJc arttırmak, ayrıca toplam :Llı.racatta sa

neyi mallarının payını ve L.Yıracatın ithalatı: karşılama ora

nını yüksel tınekti (10). japon ticaret şirketlerine benzer 

DTSŞ 'nin yaratılması ise bu yeni iliracat yönlü gelişme 

stratejisinin en önemli hedeflerinden birini oluşturmuş

tur (ll). 

(8) ERCEN, s.l45. 
(9) Metin HALEFOGLU, "japon Modeli Türkiye'de de Uygulan

malı" DÜNYA GAZETESİ, Dış Pazarlama İlavesi, 8 Şubat 
1982, s.5. 

(lO)Metin YAR.AlYfAN, Sanayi İşletmelerinde İhracat İçin Dış 
Pazarlama Semineri, SIDEM, Ankara, 21-25 Mart 1983,s .ı. 

(ll) Foreign Trade •• , s .5. 



1980 yılır.da .'.:ayınlar::an İhracatı Te;şvik Kararıyla 

ilıracatçı şirketler 1984 yılına kadar İhracatçı Sermaye 

Şirketleri adı altında kı...-ırulmus, 1984 yılından so:rı..ra ise, 
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yeni kararın ön r;ördüğü şekilde fon..1m iyonlarını ;.'aygınJ_aş

tırarak DTSŞ adı altında faaliyetlerini yürütmüşlerdir. 

Bu ::;;irketlerin kuruluşlarının ve İhracatı Teşvik 

Kararları ile büyük ölçüde teşvik edilmelerinin bac:;lıca 

nedenler i şu s; ekilde sıralanabil ir: (12) 

- İhracatta başarılı olabilmek için belli alanlarda 

ve mamullerde ve hatta belirli pazarlarda uzmanıaşmanın 

ihracatçı şirketler arasındaki rekabeti engellemesi ve pa

zarlaınayı kol aylaştırması açısından yararı olacaktır. An

cak, bu uzmanlaşma, sadece yurt dışında şubeler açabilecek 

geniş mali kaynaklarla destekli geniş pazar araştırmasına 

finansal gücü yeten ve tecrübeli kadrolara sahip şirketler

ce sağlanabilir. Ödenmiş sermayelerinin belli bir değerin 

1istünde olması öngörülen DTSŞ bu açıdan gerekli ve yeterli 

şartlara sal:ıiptir. 

- Tarımsal ürünler ihraç eden, gelişmekte olan ülke

lerde dış ticaret genellikle açık vermektedir. Buna karşı

lık dünya ticaretinin büyük kısmı artan bir şekilde sana

yi mamulleri lehine gelişmektedir. Bu nedenden dolayı Tür

kiye' de de DTSŞ 'nin te~viki ;sroluyla ihracatın önemli bir 

kısmının sınai manıtülerden oluşması hedef alınmıştır. 

(12) Bkz: HALEFOGLU, ••• , s .5; ı-;edim İBRAHDtHAKKIOGLU,:Plan-: 
lı Dönemde İhracatı 'l'eşvik ]?olitikası, İhracatı Geliş
tirme Etüd Merkezi, İhracat Bülteni Eki, Rapor No .107, 
Eylül 1986, s .37; Foreig-n Trade ••• , tnuslarara.sı En
düstri ve Ticaret Bankası Yayını, İstanbı...ll, 1984 ,s .18. 
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-D~·ss 'nin ;vatırım alanle.rının sınırı andırılınası fon

larının ihracat pazarlamasına yönelmesini sa,);lama dfu?ünce

sinden ka;)'T!aklanmaktadır. Bu yolla TITSŞ'nin finansal imkfuı

larının sadece ambalajlama, paketleme, doldurma, tasnifle

me, depola..'Ila ve nakliye gibi ihracatı destekleyici faali

yetleri geliştirmede ktülanılması ve böylece ticaretin ge

liş tirilmesi amaçlanmıştır. 

- İthalat Rejimi Kararı ile dış ticareti devletleş

tirjımis ülkeJ.erden yapılacak ithalatın yıllık iliracatı 

50 milyon A.l3 .D. dolarını aşan DTSŞ 'ne bırakılmasının ardın

daki neden olarak, Türkiye'nin bu ülkelerle olar: dış tica

ret açığınırı son yıllm-da büyümesi gösterilmektedir. Bu ül

kelerden çok sayıda ithalatçı firma aracılığı ile bir tek 

ihracatçı firmadan mal satın alındığında pazarlık yapılama

dığından, fiyatlar yüksek olabilmekte ve satın alınan ka

dar m<ü satılamamaktadır. Bu nedenle ithalatçı firma sayısı 

sınırlı tut1üarak, belirli ürün gruplarında tek itnalatçı 

olması tek ihracatçı karşısında pazarlık gücü yaratılması 

b akımından gerekli gö:rülmüş tür • 

- DTSŞ 'nin yurt dışında açacakları büro, temsilcilik 

ve acentalık gibi kuruluşlar aracılığı ile dış piyasalarla 

ilgili bütün bilgilerin sağlanması ile, küçük ve orta bü

yüklükteki üretici ve :ihracatçıların yurt dışında büro, 

temsilcilik vb. açarak tanı tma, pazar araştırması vb. faa

liyetleri yürütmede karşılasacakları mali ve idari güçlük

ıerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

- Son yıllarda giderek daha fazla gelişmekte olan 

ülkenin dıs ticarette serbest dövizle işlem yapmaktan ka-
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çır.dızı ve ger.ellikle take.sa dayalı ticarete :'öneldiği göz-

önüne alınırsa DTSS tanınan takas ve b ağlı muamele yap ab il

me ayrıcalı~;ı, aynı ::::.amanda 3. Dünya Ülkeleriyle ticareti 

geliştirebilir. Çünkü hu üJ..keler içinde bulunduldarı ekono

mik darboğazların yarat~ığı nakit sıkı~tısı neden~yle ödeme

lerini kendi ürettik, _,ri mamüllerle yapmayı tercih etmekte

dirler. 

- Daha önceki yıllarda yurt dışına malını pazarlamak 

isteyen küçük ihracatçılar arasındaki rekabet, fiyat indi

rimlerine dolayısıyla döviz kaybına neden olmu:ştu. Bu yüz

den büyük ve az sayıdaki uzma:r::laşmıış firmalar yoluyla mal

ların iyi fiyatlarla dış pazarlarıması sağlanmak istenmiştir. 

Ayrıca dünya pazarlarında faaliyet gösteren güçlü ra..'l{ip ih

racatçılarla rekabet edebilme ve yabancı alıcılara güven 

verebilme gibi düşünceler de bti şirketlerin kurulmasında 

etkili olmuştur. 

Türki,_ve'de DTSŞ'nin kuruluşlarından i tibaren kısa bir 

süre geçmiş olmakla birlikte toplam ihracat içindeki payları 

öne:ı:ıli bc;:ı-~::.-:ıara ulaşmıştır. Bu şirketlerin toplam ihracat 

içindeki payları 1981 yılından itibaren geçen altı yıl i

çinde 4 kat artmıştır (13). 

!Daha önce belirtildiği gibi DTSŞ'nin faaliyetleri 

ihracat ile sınırlandırıldığından ülkenin ithal hesabında

ki payları 1984 yılına kadar oldukça önemsiz kalmıştır. 

(13) "İhracatta 'Dev'lerin Sal tanatı" CUMHURİYET GAZETESİ, 
21 Mart 1987, s .9. 
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1983 yılında 'l'ürkiye'de faaliyette bulunan DTS:S'nin SE;yısı 

30'du. Bunlardar: 14'ü 1983 yılı içinde 50 milyor.. A.B.D. 

doları olar;-ık belirlenen :L.lı.racat barajını a~mı9 bulundL.lkların 

rınC!.an dış ticr.~reti devletleştirilmiş ülkelerden ithalat 

yapma hakkına sabip olmuslardır. 1984 yılında yürürlüğe gi

ren yeni teşvik tedbirleri ile bu ülkelerden ithalata yön

lendirilen DTSŞ'nin kendi ithalat bölümlerini kurmq_va baş

lemalerı sonucu 1983 yılında 13 olan sayıları 1985 yılının 

ilk yarısında 27'ye yükselmiştir. 

Kısa sürede hızlı p-elisim gösteren ve ihtisaslaşan 

DTSŞ gün geçtikçe daha çok sanayi kuruluşuna hizmet verebi

lecek düzeye gelmü;ılerdir. Örneğin, 1985 yılında 2681 sana

yi kuruluşuna hizmet vermişlerdir (14) • .A;y-rıca bu sirket

lerde oluşturulan kadrolar ve nitelikli uzmanlaşmış perso

nelle şirketlerin hizmet alanlarında da çesitlenme görül

müştür. Örneğin, 1985 yılında 24 DTSŞ 'nde yaşları 28-32 

arasında olan 2801 kişi çalışmaktadır. Bunun yüzde 72'si 

yüksek öğ'renim görmüş, en az b:lır yabancı dil bilen konula

rında uzmanlaşmış elemanlardır (15). 

III- DTSS 'NİN :SAŞLICA ÖZ;ELLİKLER İ 

DTSŞ'nin en önemli özelliği satış yapılarıdır. Ül

kemizde DTSŞ, dış ticaret açıklarının kapatılması amacıyla 

kurulmuş ve teşvik edilmiştir. :Bu amaca bağlı olarak da 

DTSŞ'nin toplam satışlarının% 90'ını ihracat oluşturmak

tadır. 

(14) "Türkiye'nin Dış Ticaretinde Dış Ticaret Serıneye Sir
ketlerinin Yeri ve Önemi", TÜRKİYE DIŞ TİCARET DERNE
Gİ' s .27. 

(1 5) A .g ~m. 



])TSŞ'nin toplam is hacimlerinin dağılımı aşağıdaki 

şemada daha açık bir sekilde görülmektedir. 

Şekil: 9 - Türk DTSŞ 'nin Toplam İş Hac±rnlerinin Dağılımı 

J:nracat - Digerleri 

DTSŞ'nin bir diğer özelliği ihracatlarının yüzde 

75' ini sınai mamül ve madenlerin oluşturmasıdır. İhracat 

Teşvik Tedbirleri içinde yer alan bu özellik sayesinde 

iliracata yönelik sanayileşme hedeflenmiştir. 
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Diğer yandan Türk DTSŞ 'nin kfu- ararıları japon ve 

Güney Kore'de olduğu gibi düşük düzeyde kalmakta ve yap

tıkları ticaretin değeri artıkça azalmaktadır. Bu şirket

lerin -kfu- oranları genellikle % O, 5 - 3 ,O arasında değiş

mektedir. 

Aşağıdaki tabloda daha açık görülmesi ve karşılaş

tırma yapılabilmesi amacıyla 10 büyük DTSŞ ile 10 büyük 

özel sanayii şirketinin satışları ve kflı- oranları göste

rilmiştir. 



Tablo: 7- lO Büyük DTSS ile lO Özel S anayii ~ irketinin 

S atı :-:ü arı ve Kfu- Or anı arı (M ilyon TL • ) 

I. 10 Büyük Sanayii Sirketi

nin Ortal ama Satışı 

Şirket Başına Kfu' 

K~ / Satışlar (%) 

IT .10 Büyük DTSS 'nin 

Ortalama Satısıarı 

Ş irket Başına Kfu' 

K~/Satışlar (~0 

1981 

14 .126 

1.478 

(10.5) 

6 .683 

195 

( 2.9) 

1982 

20.612 

1.640 

( 8 .o) 

ı 7 .136 

237 

(l .4) 

1983 

30 .8g 2 

2.093 

(6 .8) 

37.989 

325 

(o ·9) 
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1984 

49 .603 

2.847 

(5.7) 

84.061 

629 

(0.7) 

Kaynak: Foreign Trade Assocation of Turkey, s .6 'dan İstanbul 

Chamber of Industry and Foreign Trade .Assocation of 

T·urkey. 

Görüldüğü gibi 1981 yılında 10 bü;rük özel sanayii 

şirketinin ortalama satışı 10 büyük DTSŞ'nin satışından 

iki kat fazlayken 1984 yılında durUm değişmiştir. Bu yılda: 

lO büyük DTSŞ 'nin ortalama satısı 84,1 milyar TL .olmuştur. 

Aynı rakam 10 bü;yük sanayii şirketinde yaklaşık 50 milyar 

TL civarında kalmıştır. 

DTSŞ'nin kfu- oranları satışları arttıkça düşmektedir. 

Örneğin 1987 yılında 10 büyük DTSŞ'nin ktlr oranx% 2,9 iken 

1984 yılında% 0,7 olmuştur. 
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Bu ::'irketlerin diğer temel özellikleri ise kısaca 

~'öyle sıralanmaktadır (16). 

- Tüm kaynakl arın gel işt_ir ilm es i ve etkin kullanımını 

sa;ıamak amacındadırlar. 

- Organizasyon ve bilgi akışı, dış rekabete açık 

haldedir. 

- Uluslararası ticarette, riski azaltmak temel gö

revleri arasındadır. 

- Uluslararası alanda, çeşitli projeleri organize: 

ve koordine etmektedirler. 

- Nakliye, sigorta, depolama, mühendislik ve bilgi 

temini gibi destek hizmetleri sağlamaktadırla.r. 

- Çeşitli ürünlerit çok sayıdaki pazarlara satarlar 

ve firmalara yeni pazar yaratırlar. 

IV. DTSŞ'NE SAGLAl\iAN TEŞVİKLER 

DTSŞ, daha önce belirtilen şartları (17) yerine ge

tirdiklerinde diğer ihracatçı kuruluşların yararlandı·ğı 

ihracatı teşvik araçlarından yararlanabilirler • .Ayrıca 

bunların dışında sadece kendilerine sağlanan ek teşvikler

den de yararlanabilirler. Bu yüzden DTSŞ'ne sağlanan teş

vik unsurları genel teşvikler ve özel teşVikler olmak ttzere 

iki başlık altında toplanabilir. 

(16) Işın ÇELEBİ, "Dış Ticaret Sermaye Sirketlerinin Tanımı 
ve Önemi", DÜNYA GAZETESİ, 9 Temmuz 1985, s .7. 

(17) DTSŞ'nin İhracat Teşvik Tedbirlerinden yararlanabilme
leri için yerine getirmek zorunda olduklı:ıiır:ı:.. şartlar 
iç in bkz • Bu Böl i.lın s. ? 
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A. GENEL TESYİKLER 

24 Ocak 1980 tarihinden itibaren ihracatı özendirmek 

amacıyla değişik teşvik araçları uygulanmıştır. :Bunla:r·ın 

başlıcaları arasında ihracatçıya döviz tahsisi, döviz trans

ferlerinde öncelik, ihracat kredilerinde faiz farkı iadesi, 

ihracatı teşvik fonu kredileri, kaynak kullanımını destek

leme.:primi, istihsal vergisinde :ihracat istisnası, ham ve 

yardımcı maddelerle ambalaj malzemelerinde gümrük muafiye-

t i te s vikl er i yer al ır • 

8/11238 Seyılı İhracatı Tesvik Kararı 'na göre, ihra;,... 

cat için öngörülen teşvik önlemlerinin tamamının uygulanma

sı, denetlenmesi ve bu amaçla gerekli belgelerin verilmesi 

dahil her türlü :ilıracat teşviki ile ilgili işlemlerin ya

pılması görevi :Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)' 

na bırakılmıştır (18). 

Bu karar ile getirilen ve günümüzde de geçerli olan 

ihracatı teşvik tedbirleri şunlardır: 

1. Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

İhracatın fina..v:ı.smanında kullanılmak kaydı ile, banka

ların kullandıracağı krediler (prefinansman ve döviz kredi

leri dahil) ile İhracatı Teşvik Belgesine deyalı olarak 

yapılacak ithalat ile :ilıracat sayılan hallerde, iliracat 

belgesi ve ruhsatnamesi aşamasından başlayarak iliracat ko

nusu olan malların bedelinin tahsil edilip, iliracat hesa

bının kapatılmasına kadar geçecek süre içinde ihracatla 

(18) 8/11238 sayılı İhracatı Teşvik Kararı için bkz:RG.T. 
1 .12.1986, No .19 298, s .29. 



ilgili bankaların (T .C. lvierkez :Bankası dahil), sigorta 

şirketlerinin ve öteki kuruluşların yapmış oldukları bü-

tün hizmetler ve is:lemler nedeni ile kendi lehlerine her 
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ne nam ile olursa olsun, nakden ve hesaben aldıkları pa

raJ.ar, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile damga ver

gisinden, harçlardan ve hal resminden istisna edilmiştir(l9). 

2. İhracat Krasılığı Dövizlerde Mahsup 

8/182 sayılı İhracatı Teşvik Kararı ile taahhüt edil

miş bulunan :ihracattan sağlanan dö·vizlerin bazı döviz borç

larına mahsup edilme imk~ı tanınmıştır ( 20). 

Daha sor..ra bu mahsubun uygulanmasında çeşitli deği

şikliklere gidilmiş ve en son şekli 87/2 İhracatı Teşvik 

Tebliğinde yer aJ.mıştır {2I). Buna göre; bu dövizler İhra

catı Teşvik Eelgesinde adı kayıtlı ihracatçının; 

a) Teşvik belgesi ol up olmadığına bakılmaksızın 

her çeşit imalat giderlerinin, 

b) Yurt dı~ında büro, temsilcilik, şube, ortaklık 

(sermaye dahil) tesis ve idare giderlerinin (alınacak izin

ler çerçevesinde) 

c) Yurt içinden ve yurt dışından sağladıkları döviz 

kredilerinin apapara ve taksitlerinin 

d) T .C. Merkez Bankası 1/ A sayılı i..l-:ı.racatta görül

meyen muameleler genelgesi çerçevesinde tahsil edilen dö-

(19) a.g.e., s.30. 
(20) RG.T. 25.1.1980, No.l6880, s.33. 
(21) 87/2 sayılı İhracatı Teşvik Tebliği için bkz:RG.T. 

1 .1 2 .1 9 86 , N o .1 9 29 8 , s • 7 5 • 
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vizl er in ödenmesinde kullan ıl ab il ir veya öder:: ec ek bedellere 

mahsup edilebilir. A.yrıca mahsup edilen dövizler ihracatı

nın taahhüt hesabına sayılabilir. 

3. Destekleme ve Fjyat İstikrar Fonundan Yapılan 

Ödeme 

86/11282 seyılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, dış tica

retin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini satıamak 

amacı ile madde politikasının izlenmesi ve fjyat kararlı

lığının sağla.mn.ası için T .C. Merkez Bankasırıda "Destekleme 

ve Fiyat İstikrar Fonu" oluşturulmuştur (22). 

Anılan kararla Destekleme ve Fjyat İstikrar Fonu'nun 

tarımsal girdilerin sübvansiyonu, üreticinin fiyat hareket

lerinden korunması, ihracatın geliştirilmesi, ihracata yöne

lik yatırımların finansmanı, ihracat sigortası kuruluncey-a 

kadar ihracatın sigortası faaliyetlerinin finansmanı amaç

larına yönelik olarak ve Para ve Kredi Kurulu Kararı ile, 

kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Para ve Kredi Kurulu'nun 86/23 sayılı tebliği ile 

121 adet mal için toh ya da adet üzerinden belirlenmiş bu

ı unan ihracat primipin A .B .D. dolarından TL .sına çevr ilme

s inde, ihraç ed-ilen malın gümrük çıkış bildiriminin tescil 

tarihindeki T .C. Merkez Bankası döviz alış kuru uygulan

maktadır ( 23). 

( 2 2 ) R G • T • 1 3 .1 2 .1 9 86 , N o .1 9 31 O , s • 2 • 
(23) RG.T. 3.12.1986, No.l9300, s.35. 
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4. Navlun Primi Uygulaması 

Yeni pazarlara yönelmek, yeni pazarlara girmek ve 

yerleşmek amacına yönelik bir tedbir olarak, :ihracatta nav-

1 1..ı.n primi verilmesi uygulaması yürürlüğe girmişt:ir. Deniz 

aşırı ülkelere yapılacak ihracat için önemli bir teşvik 

unsuru olan bu uygulama ile ihracatın, Türk bayraklı gemi

lerle yapılması halinde yüzde lOO'ü, yaba.."1cı bEıı_yraklı ge

milerde yapılması halinde ise yüzde 50'si navlun priminden 

yararlanacaktır (24). 

5. İhracat Karşılığı Gümrük Muafiyetli İthalat 

86/11238 sayılı İhracatı Teşvik Kararı ile, ihracat

çılara "İhracatı Teşvik Belgesi" ile, ihraç malının üreti

minde kullanılan ithal girdilerine gümrük vergisi ile buna 

b ağlı ol ar ak ith al atta alınan öteki vergi ve fonlardan 

(ithalatta alınan damga resmi dahil) bağısıklık getiril-

miştir ( 25) • 

6. İhracat Reeskont Kredisi 

İhracat reeskont kredisi, daha önce ihracat yapmış 

İhracat Belgesi veya Ruhsatnamesi sahibi firmalara, kanun, 

kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında 

kalan Türk menşeili bütün malların serbest dövizle kesin 

(24) Yıldırım KILKIŞ, "Ayın Ekonomik Olayları", BANKA VE 
EKONOMİK YORUMLAR, S .g (Eylül 1986), s .6g. 

( 25) 86/11238 sayılı İhracatı Teşvik Kararı iç in bkz. :RG. 
T. 1.12.1986, No.l9298, s.31. 
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olarak ihracı ta~hüdü kar$ılığı kullandırılmak üzere aracı 

b ankalara t 8}-_ s is e d il ir ( 26 ) • 

:Bu teç;vik sistemi kredi dönüş etiratini iyi eyarlayan 

b ir ihracatçı için son derece önemli b ir finans al. katkıdır. 

7. Döviz Tevdiat Hesaplarından Döviz Kazandırıcı. 

İşlemlere Kredi Verilmesi 

Yeni kararlarla getirilen bir başka tedbir; döviz 

tevdiat hesaplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmas:ı 

ve döviz tevdiat hesaplarının yüzde 50'si kadarının ticari 

ban.1.calar tarafından döviz kazandırıcı işlemlere kredi ola

rak verilmesinin zorunlu kılınmasıdır (27). 

:Buraya kadar açıklanan ihracatı teşvik araçlarının 

yanısıra günuöirlik döviz kuru uygulaması, fuarlara katıl

mayı ve tanıtımı destekleme, dış pazar bilgisi derleme ve 

araştırma yapmada ihracatı özendirici araçlardandır. 

(26) RG. T. 20.11.1986, No.l9287, s.22; 1987 yılında yürür
lüğe konulan yeni kararla ihracatçıları ve imalatçı -
ihracatçıları düsük faizli reeskont kredisi ile finan
se edebilmek imkfuıı doğmuştur. :Bu kredinin faizi yüzde 
38 Merkez :Bankası ile yüzde 2 banka komisyonu olmak 
üzere yüzde 40'dır. 

( 27) :Bunun anlamı, bugün Türk ticari bankalarındaki 4 milya
rı aşan bir döviz tevdiat hesabı stokunun yüzde 50 ka
darının, belli bir süre içerisinde kademeli bir şekil
de döviz kazandırıcı işlemlere, yani i.Yıracatçılara 
kredi olarak ver ilm es i prens i b i ve uygul amasının geti ;.;;ı 
rilmesidir. :Bu konuda bkz.: Yavuz CANEVİ, 1987 Yılında 
Dıs Tica:rette Beklentiler Semineri, Türkiye Dış Ticaret 
Derneği, Ankara, 10 Aralık 1986, s.?. 



B. ÖZEL TEŞVİKLER 

Tün fr.racatçı klrruluşların yararlandığı :L.~racatı 

tesvik araçlarına ilave olarak sadece büyük ihracatçı ku

ruluşlar (DTSS) •ın yararlandığı ihracatı teşvik araçları 

şunlardır. 

1. İhracatta Vergi İadesinden Yararlanma 
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İhracatta vergi iadesi ihraç edilen ürünlerin mali

yetini yüksel tici vergi, resim, harç gibi bazı mali yükle

r in ihracattan sonra ihracatçıya geri ödenmesidir (28). 

27.6 .1963 tarih ve 261 sayılı yasey-a dayalı olarak 

ihracatta vergi iadesi uygulamasına ilişkin ilk kararname 

(6/2453 sayılı) 5.12.1963 taribinde kabul edilmiştir. Baş

langıçta vergi iade sistemini yürütme görevi Ticaret Bakan

lığı 'na verilmiş iken, günümüzde bu konuda yetkili kuruluş 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatıdır (29). 

Uygulamada her ihraç edilen malın fiyatının içine 

giren mali yüklerin belirlenmesi mümkün olmadığından, i.lıraç 

edilen ve ihraç potane iyel i olan malların maliyetine giren 

bu yükler, ortalama olarak, bir yüzde biçiminde saptanmak

tadır. Mamul listeleri ve uygulanacak vergi oranları, Ba

kanlar Kurulunca kabul edilerek yayımlanmaktadır. 

( 28) Murat ÖZDEN, "İhracatta Vergi İadesi" MAL İ SORUNLARA 
ÇÖZÜM, Ocak 1987, s.20. 

( 29) Mustafa ALTINTAŞ, "Ocak 1987' de Yürürlüğe Konulan 
Dışsatım Özendirme Kararı il e Dı os atımda Vergi İadesi" 

MALİ SORU!ITıARA ÇÖZÜM, Ocak 1987, s .8. 
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Son olarak ı .ı .1987 de yürürlüğe giren İhracatta 

V ere, i İade s i Kar arı 'na gör e uygulanacak vergi or anı arı, 

beş ayrı listeye göre farklılaştırılmıştır. İhracatta ver

gi iadesi listeleri, ı, 2, 3, 4 ve sıfır vergi iadesi (30) 

ismini tasımaktadır. İade oranları ise buna bağlı olarak 

farklılık göstermektedir: 

Liste Numarası Vergi İade Oranı (~) 

sıfır vergi iadesi listesi 

ı numaralı liste 8 

2 numaralı liste 6 

3 numaralı liste « 
4 numaralı liste 2 

Sağlanan vergi iadesi oranı ile liste numarası iliş

kisinin yanısıra gerçekleştirilen iliracat miktarı arasında 

da .bir ilişki kurularak ek vergi iadesi ödeme olanağı yara

tılmıştır. Buna göre, vergi iadesi listelerinde yer alan 

malların b ir takvim yılı içinde yapılan llıracatına aşa~ı.da

ki tabloda gösterilen biçimde, ek vergi d.adesi yapılır. 

Yapılan İhracat Miktarı Ek Vergi İade Oranı (%) 

0-2 milyon A.B .D .doları O 

2-10 milyon A.B .D .doları, 2· 

10-30 milyon A.B .D.doları 4' 

30-50 milyon A.B .D .doları olması 

durumunda sıfırdan başlayarak 4 

bütün toplama 50 milyonu aşan 

ihracata sıfırdan başlayarak bütün 
toplama 6 

(30) sıfır vergi iadesi listesi 86/11237 seyılı İhracatta 
Vergi İadesi Kwarına ek kararla 5 seyılı liste olarak 
ilave edilmiştir. Bkz. :RG .T. ll .12.1986 ,No .19 308 ,s .2. 
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Görüldüğü gibi söz konusu kararda 50 milyo.n dolar 

ihracat barajını aşarl büyük ihracatçılara, dolayısıyla DTSŞ 1 

ne yüzde 6 oranında ilave bir vergi iadesi uygclanmaktad:ır • 

2. İh.racatçıya Avans Sistemi 

1987 yılında uygulameya konulan :ilıracatçıya a:vans 

sistemi ihracatçının finansman sorı_ınuna ;yönelik bir teşvik 

tedbiridir. Böylece, büyük ihracatçılara (özellikle DTSŞ 1 ne) 

büyük kolaylıklar savlanmış olmaktadır. Buna göre; 10 - 30 

milyon dolar arasındaki :ihracatta yüzde 36 ve 100 milyon 

doların üzerindeki :ilıracatta yüzde 40 avans verilecektir( 31). 

3. Konut Fonuna Yapılacak Ödemelerden Muaf:i.,yet 

86/11238 seyılı İhracatı: Teşvik KararJ.:._ 1 nın 25 .madde

sinde gösterilen malların (32) sahiplerınden Türki.ye üzerin

den üçüncü ülkelere yönelik kareyolu taşımalarında, gümrük 

çıkısıarında tahsil edilmek üzere beher metrik tondan alınan 

3 dolarlık konut fonundan DTSŞ, DPT 1 dan İhracatı Teşvik Bel

gesi almak keydıyla muaf tutulmuştur. 

4. Kurumlar Vergisi İstisnası 

31 .12.1981 tarih 2573 sayılı Kanunla her yıl yapılan 

ihracatın belirli bir oranının kurum kazancından indirilmesi 

kabul edilmietir (33). Sanayi mamulleri, yaş meyve ve sebze 

( 31) Yli dırım IITLKIŞ, "Dış Ticaretle İlgili Uygulamalar", 
BM::XA VE EKONOMİK YORlJIVILAR, S .3 (Mart 1987) ,s .59. 

(32) 86/11238 sayılı İhracatı Teşvik Kararının 25.maddesinde, 
gösterilen mallar için bkz: RG .T. ı .12.1986 ,No .19298, · ·· 
s .32. 

( 33) Devlet Planlama Teskilatı, Yatırımları ve İhracatı Teşvik 
Özel ihtisas Komisyon Raporu, DPT .Ya.No .DPT :1872-ÖİK: 298, 
Ankara, 1982, s .141. 



ile su ürünleri için tanınan bu istisna sadece kururolar 

vergisine tabi büyük şirketlere dolayısıyla DTSŞ 'ne geti

rilecek bu şirketlerin üzendirilmesi istenilmiştir. 

5. Diğerleri' 
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DTSŞ 'ne sağlanan özel teşvik araçlarına ilave olarak 

bu şirketlerin yurt dışında açacakları büro ve Ofislere sağ

lanan desteklerde önemli bir ~Zendirme aracı olmaktadır. 

Diğer yandan, Dışticareti Devletleştirilmiş ülkelerden 

ithalat hakkı da özel sektör kuruluşları içinde son 12 eyda, 

50 milyon A.B .D o dolarından fazla ihracat yapmış bulunan 

DTSŞ 'ne verilmiştir ( 34) o Aynı şekilde, özel takas ve bağlı 

muamele yapma hakları da Hazine ve Dışticaret Müşteşarlağı' 

nın izni ile ey-nı özelliğe sahip DTSŞ':pe tanınınaktadır(35). 

V. DTSŞ'NİN İŞLEVLERİ 

Dış ticarette aracılığın gelistirilmesiyle ürün hare

ketlerini kolaylaştırmak, ürün arzının ve talebinin arttırıl

ması ve bilgi alışverisinin sağlanması yoluyla ticareti ge

liştirmek dünya uygulamasında DTSŞ 'nin temel işlevlerini 

oluşturmaktadır. DTSŞ bu ana işlevleri geliştirirken finans

man sağlama, risk az al tma, hammadde kaynaklarını geliştirme, 

üçüncü ülkelerle ticaret, verimli organizasyon yapılarını 

oluşturma, yatırım girişimlerinde bulunma ve sürekli bilgi 

(34) Bkz.: RG.T. 28.12.1986, No:l8619, s.2. 
(35) İhracat Rejimi Karar Seyısı 84/8859, RG.T. 15.12.1984. 

No:l8606, s.29. 
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derleme gibi alt islevleri de yerine getirmü:ıler ve böylece 

büyümelerini sürdürebilmişlerdir. Ülkemizde DTSS 'nin, ja

ponya ve Güney Kore Sirketlerinin gerçeklestirdiği tüm iş

levleri olmasa bile bir bölümünü yerine getirmesi beklene

bilir. Bunlar; ticari aracılık, ticari akımları geliştirme, 

mali aracılık, riskleri azaltına ve ölçek ekonomilerinden 

yar ar 1 a.rı..ma ü,:ıl e vl er i dir • 

1. TİCARİ ARACILIK 

Özellikle japonya ve Güney Kore modellerinde gözlendiği 

gibi, DTSŞ'nin ithalat, ihracat, iç piyasa ve üçüncü ülkeler

le olan ticaret faaliyetlerinde formalitelerin yerine geti

rilmesi, uygun ko$ullarla ticari finansman sağlanması, mal

ların taşı tılması, sigorta, depolama gibi hizmetlerde en 

ucuz ve kolay yöntemlerin aracılık ettikleri satıcı ve alı

cıların hizmetine sunulması gibi fonksiyonları yerine getir

dikleri görülmektedir. Ayrıca bu şirketler, yaygın örgütlen

me yapılarının yardımıyla, dünya ölçüsünde bilgi derleyip 

değerlendirerek sonuçları aracılık yaptıkları kuruluşlara 

sunmaktadırlar. 

Ülkemizde DTSŞ oldukça kısa olan geçmişleri boyunca, 

sadece ihracatta aracılık görevini gerçekleştiTıneye çalış

mışlardır. Bu aracılık görevi ise ekonomik işbölümünü geliş

tirmeye yardımcı olmaktadır. 

DTSŞ ihracattaki aracılık görevini iki şekilde ger

çeklestirmektedirler. 
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Biriı1Ci tür ibracat, şirketlerin ker..di çabalarıyla 

pazarladıJüarı ürürlerden olwşmaktadır. Aktif ihracat ola

rak adlandırılan bu tür ihracata konu olan mallar, DTSŞ 'nin 

bağlı olduğu. gruptan, yurt içindeki üreticilere fason olarak 

yaptırılarak (örneğin, canlı hayvan kestirerek veya giyim 

e~yası diktirerek) doğrudan yurt içi piyasadan mal toplayarak 

(örneğin, bakliyat tedariki) ve üreticilerden nihai ürün sa-

tın aJ..arak sağlanmaktadır (36). 

Aktif ihracatta, DTSŞ ürünlerin temin edilmesi, dış 

pazar bulunması, sevkiyatın ve bürokratik işlemlerin yürü

tülmesi gibi işlerin yanında üreticileri uyarmak, bilgi ver

mek ve karşılaşılan sorunları çözmek gibi işlevleride yerine 

getirmektedirler. Bu tür ihracatta önemli olan, pazarlamey-ı 

gerçekleştirendir. Bir başka de~,rişle üretici yabancı müşte-. 

riyle yi.izyüze gelmemektedir. Pazarlamanın yanında s9ıyılan 

hizmetlerin üreticiye sağlanması DTsş•nin kfu'ını arttırmak

tadır ( 37). 

Ülkemizde bu yolla yapılan ihracat değişik bir karak

ter ve yapıya sahiptir. DTSŞ genellikle ihraç mallarını üre

ticiden satın alıp ilk ü;ılemeye, sınıflamaya ve ambalajlama

ya tabi tutarak ihracat yapan şirketleşmiş büyük kuruluşlar 

görünümündedirler ( 38). Dış pazarlarda iyi iş ilişkileri bu

lunan bu kuruluşlar bu özellikleri dolayısıyla ihracatta 

etkin bir rol oynamaktadırlar. 

( 36) "İhracatçı Sermaye .• , s .21. 
( 37) A .G • e • , . s • 21 • 

· ·( 38) Üstün AKlVIEN, "İh.racatçı Sermaye Şirketlerinin İhraca·
tımıza Katkıları", DÜNYA GAZETESi, Dış Ticaret havesi, 
24 Aralık 1984, s.8. 
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Bu tür DTSŞ 1 nin artışı, ihracatın yapısını güçlendi

recek niteliktedir. Çünkü DTSŞ say es inde ihracatçıların 

çalışmalarında verimli ve etkili olmalarını önleyen sermaye 

yetersizliği, kredi, isletme organizasyonu, mevzuat, yersiz 

rekabet gibi nedenler giderek ortadan kalkmaktadır. 

İkinci tür ib.racat ise pasif llıracat olarak adiandı

rılabilir. Bunda, üretici firma ib.racat için gerekli işlem.:... 

ler in tümünü gerçekleştirmekte ancak ihracatı. b irl ilde çalış

tığı DTSŞ 1 r.in üz er inde n geçirmektedir. Bu tür ihracat, üre

ticiye ek vergi iadesi sağladığı gibi, DTSŞ 1 de ek vergi ia

desinden bir P8iY almakta ve toplam ihracat hacmini arttır

maktadır. Böylece DTSŞ bir yandan k~ını, bir yandan da pi

yasa bilgisini arttı~makta gerek iç ve gerekse dış piyasada 

satıcı ve alıcıları tan.ımakta, ilerdeki faaliyetleri için 

hazır bir zemine kavu.şmaktadır. 

İhkemizde pasif ihracata en çok konu olan ürünler 

tekstil ürünleri ve T'Urkiye 1 de üretimi lisans ve patent 

arı..laşmaları ile belirli firmalarca yapılan ve özel bilgi

ler gerektiren ürünlerdir. Müşterileri ve pazarları oturmuş 

tekstil firmaları ek vergi iadelerinden yararlanabilmek i

Çin DTSŞ üzerinden ihracat yolunu kullanmaktadJrlar. 

Söz konusu hizmetlere karşılık lYrSŞ, üretici firma

lardan belirli bir komisyon almaktadırlar. Bu komisyon'lm.· 

miktarı, sağlanan hizmetlerin türlerine, üreticiyle olan 

ilişkilere ve üreticinin gerçekleştireceği ihracat mikta

rına bağlı olarak değismektedir. FOB ihracat tutarı üzerin

den alınan komisyonlar yüzde O, 5 - 10 arasında değiş eb ilmek

tedir ( 39) • 

(39) "Thracatçı Sermaye ••• , s.22. 



81 

2 • r.~ AL İ AR ACTLIK 

DTS~ 1 rJin geniş ve yaygın fon kaynaklarından yararla

narak müşterilerine sağladıkları finansman olanakları, kısa 

vadeli kredi ya da kredili mal satışı biçiminde işletme ser

mayesi, do,ğrudan ortaklık yoluyla ö:Z keynak arttırma, itha

lat kredisi ve ih.racatta uzun vadeli kredi biçiminde çeşit

ı enmektedir. Ülkemizdeki DTS~, h enüz uzun vadeli finansman 

sağlama ve sınai yatırırnda bulunma olanaklarına sahip olma

makla beraber, üreticilere genelde Merkez Bankası kaynakla

rından ihracat hazırlık kredisi biçiminde veya ihracatta 

vergi iadelerinin önceden avans olarak ödenmesi şeklinde 

kısa vadeli kredi verebilmekte ya da yurt dışından prefi

nansman adıyla sağladıkları kısa vadeli kredileri müşteri

lerine aktarmaktadırlar. Finansman olanaklarının gelişmesiy

le müşterilerine sağlayacakları mali hizmetlerinin genişle

mesi ve dış ticaretin finansmanında etkin bir yer almaları 

beklenebilir. Bu yolla kendi müsteri portföyünü genişletip 

kalıcı kılmaları da mümkün olacaktır. 

3. RİSKLERİ AZALTMA 

DTSŞ 1 nin varlığı, ticari riski b ir ölçüde dağı tmayı 

ve dünya ticaretinin değiş ik biçimlerine daha fazla ayak 

uydurabilmeyi mümkün kılmaktadır. DTSS 'nin riskleri azal tma 

işlevi büyüklükleriyle doğru orantılıdır. DTSŞ ne denli bü

yük ve güçlü olursa dış pazarlarda risklere deyanma gücü 

de o denli fazla olacaktır. Ayrıca bu büyük şirketler ürün 

ve paz ar ç eş i tl endirmesi yap ar ak riskler i en aza ihdirme 

ve dağı tma olanağına da sahiptirler. 
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Sana,ricilerin TITSf: 'nin bu hizmetlerinden :vararlaruna-
t-· . (... 

ları onlara büyük avantajlar sağlar. Örneğin, malını yalnız 

:Batı Almanya'ya iliraç edebilen sai:!.qViCi TITSŞ 'ne geldiği za

man bu şirketler söz gelimi İran, Irak, Suudi Arabistan gibi 

piyasalara girilmesini sağıeyarak sanayicinin mamullerine 

yeni pazarlar yaratmış olur (40). Bir diğer örnek de şudur: 

Mali durumu hakkında yeterince istihbarat yapamadığı veya 

yapıneya maddi imk~arının yetmediği bir dıs müşteriye DTSŞ 

kanalı ile mamülünü :Lhraç etme yolunu seçen bir üretici, 

üzerindeki riski dağıtmış olur. 

DTSŞ 'nin iliracatın yanında ithalatla da uğraşmaları 

kur dalgalanmalarından oluı:;ıan riskleri dengeleme olanağını 

sağlamaktadır • .A,vrıca sürekli ve kararlı fiyatlarla ithalat 

ve ihracat yapabilmelerini mümkün kılmaktadır. 

4. TİCARİ AKIMLARI GELİŞTİRME 

Türkiye' de DTSS, tic ar i aracılık yapmanın çok ötesine 

giderek hammadde üretiminde yeni teknikler bulma, yeni arz 

k~yrJakları geliştirme, ticareti gelüıtirmek için bazı ürün

lerin arzının artırılması veya talep yaratılması için direk 

yatırımlarda bulunma ve ilgili şirketlerle ortaklık kurma 

gibi faaliyetleri kuruluşlarırın yeni olması nedeniyle ye

rine getirememektedirler. Ancak uzun dönemde faal~vetleri 

genişleyip, çesitlendiğinde ilerlemeler olabilir, Örneğin, 

son yıllarda yapılan ülke ziyaretleri ve genişlemeye başla

yan bilgi ağ-ları bu yönde başlamış bulunan çalışmaların i

lerlediğini göstermektedir. 

( 40) "İhracatçı Sermaye S irketlerine Sağlanan İmk~ıar Tar
tışıldı", DÜ1~A GAZETESİ, 22 Mart 1984, s.5. 



83 

5. ÖLÇEK EKONOMİLERİNDEN Y ARARLM"'MA 

İhracat bir uzmanlık konusu oldu.fundarı, belirli öl

çüde harcama ;.rapt!ley:ı-, tekr.ik bilgi edirırıeyi, yurt içindeki 

ve yıx::'t dısındaki il,ç-ili mevzuatın sürekli izlemnesini ge

rektirir. Bir üretici firma üretimin dışında dış satışlarla 

ilgili bu tür işlemlerle uğraştığında zaman ve kaynak isra.f' 

etmiş olur. İhracatla do~?;rudan ilgilenen, belli alarıarda 

ve mamullerde 've hatta belirli pazarlarda uzmanlaşmış bu 

şirketlerin birçok üreticinin satışlarını tek elden gerçek

leştirmesiyle, pazar olar:ak:ları yeterince genişse pazarlama 

ve ta;;ı:!Ila faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden yararlarımak 

:nümkün olmaktadır. 

Ülkemizde DTSŞ japonya ve Güney Kore'de olduğu ölçü

de olmasa_ da ölçek ekonomilerinden yararlanılma iınktlııı sağ

ı amaktadır • 

VI. DTSŞ 'NİN ORGANİZ~ON YAPISI 

DTSŞ sadece·dış piyasalara yönelik çalışmak değil 

fakat qynı zamanda dış pazarların potansiyelini iç piyasa 

açısından değerlendirmek ve dolayısıyla yurt içinde faali

yet gösteren üretici firmalara da yönelik faaliyette bulun

mak zorundadırlar. Genellikle kendileri üretici olmadıkla

rından ve yurt içindeki değişik büyüklükteki ve çok seyıda

ki üretici firmanın çeşitli ürünlerini dış ülkelerde pazar

ı ama durumunda olduklarından DTSŞ 'nin pazarlama faaliyetle

ri iki boyutta ı?;erçekleşmektedir. Bu şirketler öncelikle 

dış pazar kosullarını araştırmak zorundadırlar. Diğer yan

dan çok çeşitli malları dış ülkelerde pazarlama durumunda 

olduklarından di:İ pazar taleplerine uygun ürünlerin yurt 

içinde arastı~ası, yerı i üretic il erl e ilişki kurulması, 
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teklif hazırl8.J."Jması, fiyatlandırılması, büitenin denetimi, 

za.ııaranda nakli1resi.rıin sağlar:ması gibi faaliyetleri :vürüt-

mektedirler . .Bu asarnalarda ise ürünün ve iç pi._vcı.sa.rnn tüm 

özelliklerinin i,yi bilinmesi F.erekir. Son zamanlarda bu 

s irketlerde iktisatçı ve işletmecilerin yanısıra elektrik, 

makina, tekstil mühendisi gibi teknik elemanların da istili

da.m edilmeleri bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır ( 41). 

Si:iz konusu faaliyetlerine ve olusumlarına bağlı ola

rak DTSS 'ni organizasyon yapılarına göre iki grup altında 

toplam. ak mümkündür • 

Birinci grupta yer alarılar, ihracatta mal ve pazar 

çeşitlenınesi daha fazla ve bazı mal gruplarında yoğur.üaşması 

dana yüksek olan sirketlerdir ve nispeten sisterrJ.e bir organi

zasyon yapısı oluşturmu$lardJr. Bu sirketler, iliraç konusu 

ürün grupları ve bu gruplara bağlı olarak da ülke bazında 

uzmanlaf,ımayı sağlB;yacak bir örgütlenmeye gitmektedirler. 

Ayrıca her birim kendi içinde aJ. t birimlere ayrılmakta ve 

bu dt,ırumda yatay yönde ve a;ynı düzeyde çok Sqyıda birim 

ortaya çıkmaktadır. Bu örgütlenme modelinde birimler ara

sında rekabeti teşvik etmek üzere, prim sistemi işletilmek

te, her birimin eyrı bütçesi bulunmakta ve bu birimler k~ 

ve zararda...-ı. sorurol u bulunmaktadır. Ayrıca b irimi er arası 

transfer yıl uyla personel in eğitimi sağlanmaktadır. Ancak 

bazı $irketler zamanla bu organizasyonda bir değişiklik 

yaparak faaliyetlerini ilgili sektörlerin bünyesi içinde 

kurdukları u,_ygulaına departmanları ile yürütmektedirler(42). 

(41) Bkz.: M.Zeki ADAL, "Dış Pazarlamada Örgütlenme ve Yö
netim", DÜl'NA GAZETESİ, 8 Nisan 1985, s .6. 

(42) Bkz.: GEVECİ-BEŞELİ ,s .21; Uluslararası Endüstri •• ,s .22. 
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İkinci g-rupta :ver alan DTSŞ ise bü;v·üJ( ölçüde ba,'?.,lı 

bulıınduklc:ırı üretici t;ıirketlerin ürettikleri ürün türleri

nin ihracatını yaptıklarından, b elirli türlerde uzmanı aşmış 

d ıırumdadırlar. Bu ş irketler söz konusu ürünler in fr.racatını 

DTSŞ olarak kurulmadan öncede gerçekleştirdiklerinden ve 

h_enüz yaygın bir mal çeşitlenmesine gitmediklerinden organi

zasyon yapılarında köklü bir değişiklik yapmamışlardır. Bu 

nedenle, birinci grupta arıatılan sisteml-i bir örgüt yapı

sına sahip değildirler. Ancak bu şirketlerde de topluluk 

içinde üretilen mamullerin çesitlerine göre ayrı ayrı pazar

lama departmanları bulunmaktadır. İlerde grup dışı ürünlerin 

ihracatının artmasıyla şirketlerin örgüt yapılarının değişe

rek tüm mamullerin pazarlamasıyla ilgili bir departmanltll 

oluşturulması beklenmektedir (43). 

DTSŞ'ne 1983 yılında dış ticareti devletleştirilmiş 

ülkelerden ithalat hakkının verilmesiyle, şirketlerin bünye

lerinde ithalat bölümleri de oluşturulmaya başlanmıştır(44). 

DTSŞ yurtdışı büro ve temsilciliklerinin Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika ülkelerinde yoğurı..laştığı görülmektedir. Hemen 

hemen her şirketin·İran ve Irak'ta bir temsilciliği bulun

maletadır. Avrupa ülkeleri arasında ise en çok temsilcilik 

Batı Almar:ya, İsviçre ve İngiltere'dedir. DTSŞ son yıllarda 

A .B .D. ve Uz ak Do ğu ülkeler inde de b üro ı ar kurmey a başla

mışlardır. Bu şirketlerin tümü yurt dısı ağlarını daha da 

genişletmek amacındadırlar (45). 

(43) Bkz.: A.g.e., 
(44) Foreign Trade ••• , 
(45) Ayfer KARATAŞ, "Dıs Ticaret Şirketlerinin Yurt Dışı 

Ağı Genisliyor"; DÜJ';:y-A G.AZETESİ, 20 Ocak 1987, s .1. 
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DTSS 'nin yurt dışı büroları ile merkezleri arasında 

haberleşme, esas olarak yazılı raporlar, t"eleks ve telefon 

görüşmeleri ile sağlanm2kta.dır. Dış tica.rette oldukça önemli 

bir yeri olan süratli ve güvenli bilgi akışını sa.ıf'1ayacak 

bir haberleşme sistemi ise henüz kurulamamış btüurımaktadır. 

Ülkemizde DTSŞ ilk olarak 1983 yılır.da bir dernek 

altında toplarmışlardır. Dış Ticaret Derneği olarak adlan

dırılan bu dernek daha sonra Türkiye Dış Ticaret Derneği 

(TDTD) adını almıştır. Merkezi İstanbul 'da olan bu derne

ğin Ankara'da da bir şubesi bulurımaktadır. 

TDTD ihracatla ilgili çalışmaları ve araştırmaları 

yürütmeyi ülke ve dış pazarlar hakkında istatistik ve bilgi 

toplayarak bunları üyelerine da@;ı tınayı, Türkiye'nin ihraca

tını malve ülke bazında arttırmayı, ihracatla ilgili mevzu

atı izlemeyi ve kanun yapıcılara görüş ve tekliflerini sun

mayı, ithal pazarlarını araştırmayı, ulusl.ararası anlaşma

larda Türkiye'yi temsil etmeyi ve Türkiye'nin uzun dönemli 

sanayileşme amaçlarına uygun dış ticaret politikası öneri

lerini formüle etme gibi işleri üstlenmiştir (46). 

Dernek tarafından kurulan Araştırma Merkezi ise ista

tistik derleme, dış talepleri izleme ve dernek üyelerini bil

gilendirme faaliyetlerinde bulunur. 

VTI .DTSŞ 'NİN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNİN GELİŞTİR İLME

S İNDEKİ ROLÜ 

Kuruluşlarından bu yana DTSŞ'nin ihracattaki önemi gün 

geçtikçe artmaktadır. Bunun yanısıra 1983 yılında bu _şirket

lere dışticareti devletleştirmiş ülkelerden ithalat yapma hak

kının verilmesiyle ülke ithalatında da önemli bir yer e dd.nme

ye başlaınışla:rdn-. 

(46) Foreign Trade .•. , 



Tablo: 8 - DTSŞ Tarafından Gerçekleştirilen İhracat (l'ililyon D0ıar) 

~981 1982 1983 1904 1985 

Akpa Tekstil Pazarlarra A.S. 

Anadolu Export A.Ş. 

Batı Puzarlama İth.ve İhr.E.Ş. 

Borusan İhr.,İth. ve Dağ.A.ş. 

Cam Pu~arlawa A.~. 

Çolakoğlu Dış Tic.A.Ş. 

Çukurova Dış Ticaret A.Ş. 

Edpa Pazarlama A.ş. 

Ekinciler Dış Tic.A.Ş. 

Ekse1 Dış Tic.A.Ş. 

Enka Pazar.İhr. İth. A.Ş. 

Ex -Sa 

Fepaş Dış Tic. A.Ş. 

50.0 

3,1 

15,8 

9,9 

44,9 

94o0 

18,5 

36,2 

17,3 

13,2 80,3 

8,0 51,0 

o,a 19,4 

4,0 12,0 

85,2 192,9 

55,2 97,2 

İmeks Sınai ruamul.Dış ve İç Tic. 

A.Ş. 2,0 

'7,9 
6,3 

37,1 

44,9 

İzdaş İzmir Dış Ticaret A.Ş. 

20,9 

122,7 

55,0 

41,5 

40,9 

112,3 113,5 

176 ,o 104,9 

46,5 31,1 

51,9 73,1 

6ô,9 112,3 153,0 

10,0 7o,o 

82,5 86,4 

87,0 155,0 

16,0 51,0 

15,0 47,2 

313,7 341,0 

130,0 178,9 

0,2 38,4 

43,4 

60,3 

118,8 

108,8 

70,4 

149,8 

80,2 

88,0 

160,0 

83,8 

24,4 

304,0 

199,8 

46,2 

54,4 

140,2 

152,8 Menteşoğ1u İhr.ve Pazarla.A.Ş. 

Mepa Merkezi Pazarlama A.ş. 12,1 28,9 118,0 205,9 178,0 

Meptaş 

Peata Dış Ticaret A.Ş. 

Ram Dış Ticaret A.Ş. 

Süzer Dış Tic.A.Ş. 

Tekfen Dış Tic. A.ş. 

Temel Pazar.İth.İhr.A.Ş. 

~aşar Dış Tic. A.Ş. 

Erpeks Dış Tic. A.Ş. 

Okan Dış Tico A.Ş. 

Yavuzlar Dış Tico A.Ş. 

1,2 9,5 

65,0 112,5 

10,6 18,5 

0,4 19,3 

2,0 

10,6 55,5 

23 ,ı 66,9 

22,8 61,3 

176,0 220,0 

38,0 108,7 

53,8 141,0 

18,0 70,0 

87,1 101,7 

70,2 

66,5 

18o,o 

87,6 

202,0 

63,0 

100 

l986(x) 

112,2 

142,4 

30,2 

92,2 

166,2 

101,0 

92,3 

l.84,2 

73,2 

(xx) 

317,6 

184,0 

68,1 

39,0 

145,5 

170,9 

134,0 

120,8 

113,2 

185,0 

102,0 

254,0 

114,5 

81,5 

68,0 

55,0 

19,5 

TOPLAM 432,8 1.002,2 1.740,7 2.727,0 2.742,2 3.167,5 

TÜRKİYE TOPLAidi 

DTSŞ'NİN PAYI (1-) 9o2 17.4 30.4 34.4 42.5 

Kaynak :"B~!S~.mlarla Türk Dış_'l'icaret Sı::ırıaaye ~irketleri", Türkiye Dış Ticaret 

Derneği, Yayını, 1986, s.28; Dı~ Ticarette Durum, Türkiye Dış Ticaret 

Derneği, So3 (Mart 1987), 3o35o 

(x ) 1986 yılı toplam değerleri beçicidir. 

(xx) Kesin sonuçlar henüz alınrııaınıı;;tır. 
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Görilldüğü gibi son 6 yılda DTSŞ 'nin toplam ihracat 

içindeki p~yı bı~üa artmaktadır. 1981 yılır:da toplam ihra

catın yalnızca yüzde 9 ·2 'sini DTSŞ gerçekleştirirken bu 

or arı 1986 yılında yüzde 42,5' e ulaşmıştır. 1981 ve 1986 

yılları karşılaştırmasına göre Türkiye'nin toplam ihracatı 

6 yılda yüzde 59 artarken DTSŞ 'nin gerçekleştirdikleri 

toplam ihracat yüzde 633 yar.ıi 6 kat artmıştır (47). 

DTSŞ 'nin ihracatlarındaki artış, bu şirketlerin :ihra

cat artışı bakımından başarılarını kanı tladığı gibi toplam 

ihracatta.ki gelişimle DTSŞ'nin ihracatının gelişimi arasın

da tam bir paralellik olmadığını göstermektedir. Gerçekten 

ihracatın bir atılım gösterdiği yıl olan 198l'de yüzde 62' 

1 ik ihracat artışına karşılık DTSŞ 'nin ihracattaki payları 

yüzde 9, 2, 1982' de ihracat yüzde 22 artarken DTSŞ 'nin ih

racattaki peyları yüzde 10,7 artmıştır. 1983 yılında toplam 

ihracat yüzde O, 3 oranında azalırken DTSŞ 'nin ihracattak i 

payı bu azalışa rağmen hızlı bir artışla yüzde 30,4'e ulaş

mıştır. 1984 ve 1985 yıllarıında toplam ihracat sırasıyla 

yüzde 24,5 ve yüzde 11,5 artarken DTSŞ'lerinin pa,yı yüzde 

38, 2 ve yüzde 34,4 iitrtnO.ştır. 1986 yılında is e toplam ihracat 

yüzde 6,29 azalırken. DTSŞ'lerinirı. payı yüzde 42,5'e yüksel

miştir. 

Aşağıda Şekil:lO'da DTSŞ'nin Türkiye'rı.ir: toplsm ili

racatı içindeki peyı daha açık bir şekilde görülmektedir. 

Şekil:ll'de ise DTSŞ'nin ihracatlarının 

ket için ayrı eyrı gösterilmiştir. 

( 4 7) "İhracatta D evlerin ••• , s .9 • 

gelişimi her şir-
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Görüldüğü gibi 1981 yılında 50 milyon dolar ihracat 

barajını sadece Enka, Ram, Ex-sa ve Akpa şirketleri aşarken 

1986 yılında bu sayı 23 'e yükselmiştir. DTSŞ 'nden Enka,Ram, 

Mepa, Ex-sa ve Anadolu Şirketleri en yüksek ihracat hacmine 

sahipken Batı, Eksel, Fepaş, Okan ve Yavuzlar şirketleri 

ise en düşük :ihracat hacmine sahiptirler. 
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Aşai_;ıdaki tubloüa ;,;TSŞ'nin 19J4 yılınua yaptı:,ları ilı.rucatın ıııal .:.;ruıılurına e;0re 

dağılıını göstcril:.ıektcliil'o 

Tablo: 9- ı4al Grupları İtibariylı.: TW-hye'niıı ·I'qJlı.ı.m İLracatı ve D::.'::;:;•uin Pu,yı (19..;,1) 

İIBACAT ICO!!USlJ AlıA :.J\L li!:Ul' .i.ARI 

Türkiye 'nin toplaın 
ihr"-catı içinde 
grubunun payı (~) 

Cu.nıı lıayvc-..nlar ve r.ayvani müstahsallar 

Ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, 

kamçılar, kırbaçlar ve bunların a~samı, 

hazırlanmış teyler ve bunlardan mamul 

e~ya, çiçekler, insan :.;açından mamuller, 

yelpaz eler. 

Taş, alçı, çimento, a..ıyant, mika ve 

benzeri maddelerden mamul eşya, seramik 

mamulleri, cam ve camdan mamul eşya. 

İncilcr, kıyr.ıetli taı;.:lar, v.b. kıy111etli 

madenlerle kaplama :lıad.enleı- ve bu mad

deleruen maı!lul eşya, to.kli t mücevher ci 

eş yas ı, madeni paralar. 

Adi nıadenler ve bu madenlerden mamul 

eşya. 

tıa:ünalar ve cihazlar, elektrik ı:ıalze-

mesi, bunların aksarnı 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf,sineına 

ölçü ~a:c, kc,ıtrol alet ve cihazları, 

tıblıi, cerrahi alet ve cihuzlar, sı.catçi 

eş/~ı, mu::;iki aletler.:., -;;e:lv-'.zyondn 

man, etH: u.sulle ı..ayal v-. :.ıes kayJ.~;:deu ve 

,;esi halinde çogaltan cihazlur, bunların 

a~sam ve 'te.ı.'errua tı 

Silahlar ve müllimt~t 

7,7 

o,1 

2.2 

0.03 

ll 

3.1 

2 

o.os 

o.oı 

:.:al .çrubunun toplaııı DT~Ş'nin topl.auı 
ihracatı içinüc ilu.·aca tı içinde 
D'l'S:;; 1 nin J:'ay ı (;:) Lıal grubunun payı ( {) 

4,7 

36 o.1 

72 4 

53 

56 16 

47 4 

48 2.6 

5 o.o;. 

o.oo.J 



Başka gruplarda geçr:ıeyen çeşitli e:;ya 

veya müstahsallar(!.;obilyalar vs.) 

ı;ebati müstar.sallar 

Hayvani ve nebat i yağlar, bunların 

tahallülünden meydana gelen müstah

sallar, hazırlan:.ıış ~·enilir katı yağlar, 

mumlar. 

Gıda sanayi müstahsalları, meşrubat, 

alkollü içkiler ve şirketler, tütün 

~adeni müstahsallar 

Kimya sanayii ve bur.ıa bağlı sanayiin 

müstahsalları 

Suni plastik madueler, selülozun eter 

ve esterleri, suni reçineler ve bu 

mu.J.delerden ;;;amul eşya, tabii sentetik 

veya taklit kauçuk eşJa 

Deril.er, köse le ler, pc-stlar, kürl;ler 

ve bu mauJ.elerden maıuul eşya, saraciye 

eşyası, eyer ve koçum takımları, seya

hat eşyası ve kab, kılıf, rrahfa~a teşkil 

1.1 

7.2 

1.3 

eden benzeri eşya, bat;ırnaktan ıı;amul eşya 5-3 

Ağaç ve ağaçtan mamul e~;ya, odun köınürü 

mantar ve mantarlardan mamul eşya, hasır

cı ve sepetçi eşyası. 

~ıt imaline yarayan ınaci.U.eler, kağıt ve 

mamülleri 

Dokumaya elverişli maddeler ve bunlar

dan mamul eşya 

o.6 

0.7 

28.8 

94 

20 0.2 

lO 4,7 

40 1.2 

l6 l.j 

13 

55 

78 2.6 

'lO 

22 0.4 

.36 0.6 . 

52 40 

Kaynak: GEVECİ Bi::i.ı:.Lİ, ••• s.l9'cian lk:zine ve Dışticaret luüşteşarlıi:;ı B:Jl~ Kayıtlıırı. 
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Görüldüğü gibi DTSŞ'lerinin ihracatı içinde en ağırlık

lı payları sırasıyla % 40 ile tekstil mamulleri, % 16 ile 

adi madenler ve bu madenierden mamul eşyalar, % 9, 7 ile 

deri mamulleri almaktadır. Topl:;mı ülke ihracatının yaklaşık 

% 35' ini oluşturan Tarım ve işlenmiş gıda mamulleri :ihraca-

tında ise söz konusu şirketlerin f'azla etkin olmadıkları 

ve gerçekleştirdikleri ihracat içinde bu ürünlerin payının 

% 14 'te kaldığı görülmektedir. Öte yandan, tabloda yer alan 

ve ihracatında DTSŞ'nin% 70'in üzerinde bir etkinliğe sa-

hip olduğu mal gruplarının genellikle ülkenin toplam ihraca

tı içinde önemli bir p~a s2b.ip olmadıkları görülmektedir(48). 

İhracatın hızlı bir gelişim gösterdiği 1981 yılında 

yönelinilen pazarlar da değişmiştir. Orta Doğu, Kuzey Afri

ka ülkelerine yapılan ihracat bir kat artarak toplam içinde 

% 43,2'lik bir pey almıştır. DTSŞ'nin dış pazarlarımn ağır

lığını da yine bu ülkeler oluşturmuştur. 1983 yılında top

lam ihracatta Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri % 56 AET 

Ülkeleri % 37, Comecon Grubu % 2, ABD % O ,6, Uzak Doğu Ül

keleri% 0,6 ve diğer ülkeler% 3,8'lik peyasahip olmuş

tur (49). Ekonomik krize girmeleri nedeniyle 1985 ve 1986 

yıllarında Orta Doğu pazarlarına yönelik ihracat eski can

lılığını koruyamamıştır. A:f'rika ülkeleri de siyasal ve 

yapısal özellikleri nedeniyle girilmesi zor pazarlar hali

ne geldiğinden bu ülkelere yapılan :ihracatta da düşüş ol

muştur. Diğer yandan AET ülkeleri ile A.:B.D.'nin ithalata 

uyguladıkları kısıtlayıcı tedbirler :ihracatçıların bu ül

kelere yönelik mal. pazar] ama girişimlerini son derece zor

l:aştırmıştır. :noıayısıyla Türkiye 'nin :ihracatının yapısını 

(48) GEVECİ - l3EŞELİ, s .19. 
(49) tnuslararası Endüstri ••• , s.24. 
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VG bo:rutlarını etkileyecek oları ve DTSŞ'nin te:::'lel görevleri 

arasında bultman yeni pazarla::· bulma ve bu pazarlarda tutu

nabilme amacı henüz gerçeldeşememiştir. :Bum.mla beraber bu 

ş irketl.erin yeni paza:r·lar bulma yolundaki gayretleri gide

rek artmaktadır. Son zamanlarda özellikle A.B .D. ve Uzak 

Doğu pazarlarına açılma yönünde harcanan çabaları bu duruma 

örne~;:t ir ( 50) • 

1984 yılında dışticareti devletleştirilmiş ülkeler

den ithı:ı.lat hakkının, 50 milyon. dolur :Llıracat barajını aşa..""'l 

DTSŞ 'ne verilmesiyle bu şi=ketler ithalat :faaliyetlerine 

yöneltıniştir. Bu kararın alınmasında bu ülkelerle olan i..."ı

racat ve ithalat arasındaki dengenin sağJ.a.nması amaçlar.ı.m.ış

tır. Ane~~ DTSŞ'nin 2 yıllık geçmişleri incelendiğinde bu 

dengenin sağlanamadığı görülmektedir. 

Aşağıdaki tabloda DTSŞ'nin dışticareti devletleşti

riimiş ülkelerle gerçekleştirilen ticaret hacminin 2 yıllık 

gelişimi gösterilmektedir. 

1983 

1984 

Tablo: lO - TJrkiye'nin ~ışticareti DevletleştiriL~ş ü~,elcrle Olan ~icare~i 

(Ein :L:ol:ı.r) 

DT:ü•den gerçek
leştirilen ton -
lam iti-.alat • 

778.267 

886.905 

Türkiye'nin topla.:l 
ithalatı içincl..: 
DTDÜ'in payı 

D'I'LÜ 'elen ,;;erçe:c
leş !;irilen ith. 
içinJ.e DTSŞ 'nin 
n ayı 

DT.DÜ - Dıg"ticaretı j)eYletleştiril=iş ÜL<eler 

DTDJ•e yapılan 
toplam ihracat 

231.586 

26-l-.727 

Iür!,iye'nin DTDiİ'e y4pı

toplam inra- la."!. ihracat 
catı içinde içinde DTSŞ' 
DTJ)t•;n ;ıan in P.a:::y:...;;ı:....__ 

( 50) Bkz.:" TI:racatta Gerileme Büyükleri Etkilemiyor" ,DÜNYA 
~ AZ~TES I, 6 Ka.9ım 1986, s .9; "İhracatta Güçlükler", 
IKTISAT VE M.ALİYE C. III, .4(Temmuz 1986),s.ll7-118. 
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Görüldü gibi 1983 yılında dısticareti devletleştiril

miş ülkelerden ithalatın toplam ithalat içindeki peyı % 8,4 

iken 1984 yılında% 8,2 ye düşmüştür. 1984 yılında dıştica

reti devletleştirilmiş ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 

içinde DTSŞ • nin pç-ı % 16,7 ci varında kalmıştır. Diğer yan

dan dışticareti devletıeştirilmiş ülkelere toplam ihracatı

mız 1984'te % 14,3 oranında artarken ~nı yıl ihracatımızın 

% 24,5 oranında artması nedeni~rle bu ülkelerin payları %0,3 

oranında gerilerrıir;ıtir. Dışticareti devletleştirilmiş ülke

lerden ihracat içinde DTSŞ'nin payı ise % 20 olarak gerçek

leşmiştir. 

VIII. DTSŞ 'NİN TÜRKİYE'NİN YATIRIMLARININ GELİSME

S İNDEKİ ROLü 

DTSŞ 'nin faaliyet alanlarını belirleyen İhracatı 

Teşvik Kararlarıyla bu şirketlerin yatırım alanları sınır

landırılmıştır. Bu kararla DTSŞ 'nin sadece amba.lajlama, 

tasnifleme, depolama gibi ihracatı destekleyen alanlarda 

yatırım yapmalarına izin verilmiştir. Ancak 1985 ve 1986 

yıllarında söz konusu şirketlerin ka:t- marjlarının daralma

sı nedeniyle özellikle turizm ve nakliye alanlarında yurt 

içi yatırımlara yöneldikleri gözlenmektedir ( 51). 

DTSŞ' nin son zamanlarda yurt dışındaki örgüt ağla

rını genişletmek amacıyla yatırımlara yöneldikleri göz

ı enmektedir. 

(51) Örneğin Ekinciler Dış Ticaret A.ş. 1986 yılında bir 
turizm ş irke·ti kurarak turizm al anında ilk adımı at
mıştır • .A.yrıca kompüter ile ilgili ineemeleri de sür
mektedir. 



Üçüncü Böl üm 

DTSŞ' MODELLER İNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TÜRKİYE' DE DTSŞ 'NİN 

KARŞTLAŞTIKLARI SORUNLAR VE DAHA ETKİN ÇALIŞ.AB İJıMELER İ 

İÇİN ALINlVIASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Bu bölümde Birinci ve İkinci Bölüm' de incelenen DTSŞ 

modellerinin benzerlik ve farklılıklarından yola çıkarak bir 

karşılaştırma yapılmış ve Türkiye'de söz konusu şirketlerin 

karşılaştıkları sorunlar ve daha etkin çalışabilmeleri için 

alJ.nması gereken önlemler üzerinde durulmuştur. 

I. DTSŞ MODELLER İNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Genel olarak, ticari ve endüstriyel faaliyetleri ulu

sal ve uluslararası düzeyde geliştirmek için kurulan DTSŞ 

modelleri karşılaştırıldığında belirlenen başlıca benzerlik

ler ve farklılıklar aşağıda ele alınmıştır. 

'--------------------------~~- ~-- -~-



A. MODELLERARASI BENZffiLİKLER 

DTSŞ modelleri arasındaki benzerlikler şöyle sıra

lanabilir: 
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- DTSŞ 'nin kurulmasında doleylı ve dolaysız olarak 

daima ilk adımı devlet atmıştır. Japonya'da dol~lı yollar

dan, değişik isimler altında ve özellikle başlangıçta DTSŞ' 

ne büyük ölçüde teşvik sağlanmışsa da görünürde bu şirket

lere yönelik hiç bir özel teşvik unsuru bulunmamaleta ve bu 

ş irketler bütün :ihracatçıların ym-arlandıkları teşviklerden 

yararlanmaktadırlar. Güney Kore ve Türkiye' de ise bütün :ih

racatçılara yönelik teşviklerin yanısıra finansman, vergi 

muafiyetleri biçimlerinde doğrudan bu şirketlere yönelik 

özel sunvansiyonlar sağlaımaktadır (1). 

- Japonya, Güney Kore ve Türkiye' de DTSŞ büyük müte

şebbis gruplarının öncülüğünde kurulmuştur. 

- Japonya'nın hammadde açısından büyük ölçüde dışa 

bağımlı olmasının bir sonucu olarak Japon msş 'nin en önem

li işlevi ihracat ithalat ve iç ticaretteki aracılık rolü

dür. Güney Kore ve Türkiye'de ise bu şirketlerin en önemli 

işlevi yine ticari ar~calık olmakta ancak yaptık~arı satış

ı arın % 75-90' ını :ihracat oluşturmaktadır. 

- Japonya, Güney Kore ve Türkiye' de DTSŞ ülkenin 

toplam ihracatında önemli bir yere sahiptirler. Söz konusu 

şirketler toplam :ihracatın yaklaşık% 50'sini gerçekleştir

mektedir. Şirketlerin :ihracatında sansor i ürünleri ağırlık 

kaza.nmaktad.J:r. Ancak Japonya ve Güney Kore' de saney-i ürün-

lerindeki ağırlık daha çok ağır saııa.yi ürünlerindedir. 

(1) Güney Kore'de ve Türkiye'de DTSŞ'ne yönelik özel teşvik
ler için sırasıyla bkz .:Bu çalışma Birinci Bölüm s.? 
İkinci Böl üm s .1 



- Japonya, Güney Kore ve Türkiye' de DTSŞ 'nin kar 

oranları firmadan firmaya farklılık göstermektedir. 

B. MODELLERARASI FARKLILIKLAR 
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DTSŞ modelleri arasındaki farklılıklar şöyle sıra

lanabilir: 

- Japonya'da DTSŞ ülkeye hammadde sağlamak, Japon 

malıarına pazar bulmak ve özellikle dış ticareti yabancı 

firmaların tekelinden kurtarmak için kurulurken, Güney Ko

re ve Türkiye' de ihracat pazarları ve ihracata dönük üre

timin geliştirilmesi yoluyla ödemeler dengesini iyileştir

mek amacıyla kurulmuştur. Örneğin, Güney Kore' de hükümetin 

10 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirme sloganı da bu 

şirketlerin kuruluşunda etkili olmuştur. 

- Japonya•da DTSŞ'nin kuruluşlarında herhangi bir 

ön koşul ileri sürülmemiştir. Bu şirketler uzun tarihi geç

mişleriyle büyük müteşebbis gruplarının öncülüğünde kendi

liklerinden oluşmuşlardır. Güney Kore ve Türkiye'de ise 

DTSŞ 'nin kuruluşlarının oluş turulması belli koşullara b ağ

lı dır. Güney Kore'de başlangıçta ileri sürülen altı koşul 

zamarııa değişim göstermiştir ( 2). Günümüzde sadece anonim 

şirket olma ve ülke ihracatının% 2•si oranında ihracat 

yapma şartları kalmıştır. Türkiye' de de benzer şekilde baş

langıçta ileri sürülen iki koşul küçük bir değişiklikle 

bugünde geçerlidir. Bu iki kosul DTSŞ 'nin anonim, limited 

veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olmaları 

ve ödenmiş se;ı:-meyelerj.nin en az 500 milyon TL .olmasıdır. 

(2) Güney Kore'de DTSŞ'nin ilk kuruluşlarında hükümet tara
~ından ileri sürülen kuruluş koşulları için bkz.: Bu 
Vaıışma Birinci Bölüm, s.'! 
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- Japonya' da ve Güney Kore' de DTSŞ mal, ülke ve fonk

s iyon b azında yoğıınl a9maya gitmişlerdir. Türkiye' de is e bu 

::;irketlerin kuruluşları kısa bir geçmişe dayandı~ında.n özel

likle fonksiyon ve ülke bazında yoğunla9ma tam anlamıyla 

gerçekleştirilememiştir. 

- Japon DTSŞ diğer ülkeler in DTSŞ 'ne kıy ası a çok da

ha dengeli bir satış hacmine sahiptirler. Bu şirketlerin 

toplam satışiarının% 25'ini ithalat,% 20'sini iliracat, 

~{, 40' ını iç ticaret ve % 15' ini üçüncü ülke ticareti oluş

turmaktadır. Güney Kore ve Türkiye'de ise bu şirketlerin 

satış yapıları dengesizdir. Şirketlerin: toplam satışlarının 

% 75-90!ı.nı ihracat oluşturmaktadır. 

- Japonya' da ve Güney Kore' de DTSŞ çok küçük k~ 

oranlarıyla çalıf:?malarını sürdürmektedirler. Bu oran genel

de % 0,1 ile % 0,4 arasında değişmesine rağmen bazı şirket

lerde% 3'e kadar çıkabilmektedirler. Türkiye'de DTSŞ'nin 

kfu- oranı arı düşük olmasına karşın Japonya ve Güney Kore 'y_e 

kıyasla ;yüksek olup% 0,5 ile 'lı 3,0 arasında değismektedir. 

- Japonya'da ve Türkiye'de DTSŞ'nin bazıları faali

yetlerini kendi grupları dahilinde bir banka ile sürdürür

ken Gürıey Kore' de bankalar :şirket faaliyetlerine katılma

maktadırlar. 

- Japonya'da ve Güney Kore'de DTSŞ'nin yatırım yapma

ları konusunda hükümet tarafından herhangi bir sı:rıırlama ge

tirilmemiştir. Bu :şirketler ticarete katkısı olabilecek 

her türlü yatırımı yapmakta serbesttirler. Türkiye'de ise 

DTSŞ'nin yatırım alar!ları teşvik belgesi aJ.rr;aları. koşuleyla 

amabaljlP.ma, paketleme, doldurma, tasnifleme, depolama, mu

hafa ve rıakliye ile ilFili kor.ularla sı~ırlandıxılmıştır. 
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Gelişmekte oları ülkelerin saneyileşmenin temel ta~la

rında.n b iri olarak ihracatı arttırınayı görmeleri dünya pa

zarlEJrırıda aynı maı ve hizmetlerin satışı için yoğun bir 

rekabet içine girmelerine r·eden olmuştur. Bazen en küçük 

bir ayrırıtınır.ı bile büyük bağlantıları kopardığına sık sık 

rastlarıabilmektedir. 

Türkiye' de 1980 yılında İhracatı Teşvik Tedbirleri

nin yürürlüğe girmesiyle sağlanan ek teşviklerin de katkısıy

la mevzuatta belirtilen şartları (3) yerine getirerek IYI'SŞ 

olmaya hak kazanan firmalar, rakipleriyle, pazardan pay aı

ma mücadelesine girmeleri sırası:nô.a gerek yurt içinde gerek·

se yurt dışında bazı engelleyici faktörlerle karşılaşmakta

dırlar. Bu başlık altında söz konusu şirketlerin karşılaş

tıkları bazı sorunlar ve çözüm yolları incelenecektir. 

A. FİN ANSM.AN 

DTSŞ 'nin faaliyetlerinin yürütülmesinde finansman 

sorunu önemli bir role sahiptir. Finansman sağlarımadan 

ihracatın gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Çünkü her 

ihracat kendi içinde b ir yatırım projesidir ( 4). :ihracat 

(3) Türkiye'de mevzuatta belirtilen DTSŞ olma şartı için 
bkz.: Bu çalışma, İkinci Böl im, s.? 

(4) şerif ID EL İ, "1987 Yılında Dış Ticarette Beklerıtiler", 
1987 YILINDA DIŞ T İC.ARETTE BEKI.BNT İI,ffi SEMİNER İ, Türki
ye Dış Ticaret Derneği, Seminer Dizisi, 1987/1, Ankara, 
lO Aralık 1986, s.97. 
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yapn:ak için ya bir malın dış siparişi önce alınır, daha 

sonra bu meJ. üretil ir -ki üretilirken hammaddes inin s atın 

alırması ve işçiliğinirı ödenmesi gereklidir- veyahut da 

ihraç edilebileceğine inanılan bir mal imal edilir, ondan 

sonra müşteri ararımaya başlanır. Her iki hlllde büyük ölçü

de finansmana gereksinim duyulacağı açıktır. 

Türkiye' de ihracatın finansmanında krediler öneml i 

bir yere sahiptir (5). İhracat kredilerinin düşük faizle 

istenilen ölçüde sağlanabilme olanağı frıracata ko-laylık 

getirmektedir. Türkiye' de 1980 ve 1983 yılları arasındaki 

öneml i ölçüde ihracat artışında bu kol aylık büyük rol oyna

mıştır. Ancak, daha sonra GATT anlaşması gereği düşük faiz

li ihracat kredisi uygulanmasından vazgeçilmesi lllracatta 

finansman güçlüğüne yol açmıştır. Özellikle 50-100 milyon 

dolar arasında ihracat yapan DTSŞ 'nde bu sorun daha da be

lirginleşmektedir. Çünkü, bu yüksek değerlerin tamamının 

DTSŞ'nce finanse edilmesi imkansızdır (6). 

Dünya'da kredili ihracat uygulaması ya;ygındır. ja

ponya'da ve Güney Kore'deki DTSŞ incelendiğinde, her ne ka

dar hükümet tarafından destek sağlarımadığı söylense bile ucuz, 

kolay şartlarda ve hatta teminatsız kredi olanakları sağlan

dığı gözlenrrektedir. Bu yüzden Türk DTSŞ 'nin bu ülkelerle 

rekabet edebilmesi için hükümetin bu şirketlere sağlananla-

ra benzer finansman kolaylıkları sağlamaktan kaçınmaması 

normaldir. 

(5) Bugün ihracat kredileri, iliracat reeskont kredisi ve 
döviz tevdiat hesaplarından döviz kazandırıcı işlemlere 
yönelik kredilerden oluşmaktadır. 

(6) Bayram BAŞARAN, "İhracatta Yeni Teşvik Tedbirleri Üze
rinde Çalışıyoruz", DÜNYA GAZETESi, 4 Mayıs 1985,a .3. 
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Diğer yandan, finansmcm amacıyla ihracata verilen 

teşvikler 1987 yılına kadar genellikle ihracat işleminin 

gerçekleştirilmesinden belli bir süre sonra ihracatçının 

eline geçtiğinden, finansman ihti;yacını zamanında karşıla

yamamıştır. Ancak, 1987 yılında Merkez Bankas:ıı.nın iliracat

ta vergi iadesinde avans uygulamasına iliışkin kararı soru

nun bir ölçüde de olsa çözümüne yönelik olarak alınan bir 

karardır. Söz konusu karara röre; 1986 yılı içinde fiili 

ihracat tutarı 10 milyon A.B .D. dolarını aşan iliracatçıla-

ra 1978 yılı içerisinde hak kazanacakları verp:i iadelerine 

mahsuben avans ödemesi yapılacaktır (7). 

Türkiye'de bankalar ellerindeki kaynakları genellik-

le yurtiçi ticaret ve sanayi faaliyetinin finansmanı için 

kullandıklarından, ihracatı Türk lirası ile finanse edecek 

b ir kaynak bul urunamaktadır. Bu yüzden, son b irkaç yıldır 

DTSŞ ihracat kredisi ihtiyaçlarını dış kaynaklardan gider

meye çalışmaktadırlar. Ancak bu tür bir kredi sağlama ta

maııen yabancı bankalar ile firmalar arasındaki güvene bağlı 

olduğundan bunu ancak birkaç firma sağlayabilmektedir(8). 

Ayrıca firmaların New York, Tokyo, Bahreyh, Londra ve Paris' 

deki bankalardan sağladıkları bu krediler döviz kredileri 

olduğundan dövizle ödenmesi gerekmektedir. Firmalar yeterli 

dö.vizi bulamadıklarında ise zor durumda kalmaktadırlar .:Bu 

aşamada en önemli görev Merkez Bankası 'na düşmektedir. Mer

kez Bankası 'nın firmaların dışarıdan aldıkları kredilerini 

ödeyebilecekleri dövizleri saf'.,laması gerekmektedir. 

( 7) Ali BiLGE, "Dış Ticarette Mevzuat Değişiklikleri", DIŞ 
TİCARETTE DURUM, Türkiye Dış Ticaret Derneği, S .4. (Ma
yıs 1987), s .38. 

(8) IDELİ, s.98; BAŞARAN, s.3. 
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İhracatın finansmanı konusunda üzerinde durı.üması 

gereken bir konu da bankacılık sistemidir. Ticari bankalar 

kısa vadeli kredi sat,lamalı, :ihtisas bankası olarak kurula

cak ihracat bankaları ise ihracata ucuz kredi sa,Cı:lamalıdır-

lar. 

Titrkiye' de ihtisas bankacılığını ol us turmak amacıyla 

3332 sayılı kanunla Bakanlar Kurulu'nca Devlet Yatırım Ban

kası (DYB) •n:L: dış ticaretin finansmanı konusunda uzman bir 

kuruluş haline getU:me yetkisi verilmiştir (9). :Su kararla 

gerek sermaye ve özvarlıkları, gerek yetişmiş teknik ele

man kadrosu, gerekse uluslararası para piyasalarındaki iti

barı ve uluslararası finans kuruluşları ile olan iliŞkisi 

nedeniyle Devlet Yatırım Bankası 'nın kısa bir süre sonra 

fiilen faaliyete geçecek olan Türk Eximbank'ın temelini 

ol ut=;ıturması arnaçı anmıştır. 

Düı:ya'daki bütün eximbank'ların temel fonks~yor·ları 

k:ı:saca, ihracatçıya rakip ihracatçıların sahip oldukları 

avantajları sağlamak; ih.racstı tesvik etnıek, desteklemek, 

bu. yolla ülkenin döviz gelirini arttırmak ve ülke kalkın

.masına·hiziJJet etmektir (10). Türk Eximbank'ın da bu rolü 

üstl er:mes i beklenmektedir. 

Diğer yandan, Türk Eximbank bünyesinde iki kurum 

oluşturulmak istenmektedir. Bunların birincisi; ihracat 

ve ithalat kredisi açan ihtisaslaşmış finansman kurumu, 

(9) 3332 sayılı kanun için bkz.: RG.T. 31.3.1987,No.l9417. 

(lO)Ertan SAKIZLI ,"Eximbank İhracatımıza Yeni Bir Çehre 
Kazandıracaktır" DIŞ T İCARETTE DURUM, S .4 ( 4 Ma.yıs 1987) 
s .6 • 
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ikincisi; ilıracat gelirlerini garanti altına alan ve ihra

catçıya finansman sağlanmasında yardımcı olan :iJıracat kre

dj ·sigortası kurumudur (ll). Böylesine önemli görevleri 

üstlenecek Türk Eximbank yeterince titizlik ve sağlmn te-

meller üzerine kurulabilirse dış ticaretin finansmanı 

sorunu bUyük ölçüde çözümlenebilecek ve Türk ihracatçıla.rı

na, yeni ürünlerle yeni pazarlarda uluslararası rekabete 

açık bir görünüm kazandırab ilecektir. 

son alarak, ihracatın finansmanı konusunda, kısa vade

li para piyasası aracı olarak kullanılabilecek finansman bo

nolarından bahsedilebilir. Finansman bonoları, özellikle ihra

catta akreditif bağlantılı olarak Avrupa para piyasalarında 

da pazarlanabilir (12) ~ Türkiye tarafından yaratılacak bu 

tür finansman araçlarına dünya kamuoyu; -özellikle banka 
. -

kesimi ha;ar durumdadır. Türkiye, 1986 itibariyle :ihracat 
/olı.mısuz 

açısından bir konumda aım;;taına karşın uluslararası finans 

çevrelerinde 1980-1985 dönemlerindeki olumlu gelişmelerin 

e tk is i devam ettiğinden akreditif b ağl a.ritılı finansman bo

noları aracılığı ile sağlanacak fonların ihracatın finans

manında etkin olabileceğini söylemek mümkündür. 

B. ORGANiZASYON 

İhracat ve ithalat konusunda DTSŞ'ne tanınan a.yrıca

lıkların en önemli gerekçelerinden biri diğer ülkelerdeki 

(ll ) A .g .m • , 
(12) Tansu ÇİLLER, ''1987 Yılında Dış Ticareti Olumlu Yönde 

Etkileyecek İktisat .Politikaları Neler Olabilir1"1987 
YILI~DA DIŞ TİCARETTE BEKLENTİLER SEMİNERt, Türkiye 
Dış Ticaret Derneği, Seminer Dizisi, 1987/l,Ankara, 
10 Aralık 1986, s.22. 
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büyük şirketlerle eşit koşullarda tic:ii.I"et yapabilecek ve 

rekabet edebilecek yeterli organizasyona sahip sirketler 

oluşturmak olduğu halde, uygulamada bu şirketlerin yeterli.· 

organizasyon yapılarını oluşturamadıkları gözlenmektedir. 

Oysa bu şirketlerin her yıl bir öncekine göre belli değerde 

daha fazla ilıracat yapma sorumluluklarının olması, gerek 

yurt içinde gerekse yurt dışında teşkilatlanmalarını zorun

lu hale getirmektedir. Bu yüzden DTSŞ 'nin en önemli sorun

larından biri örgütsel yapının oluşturulması ve işlerlik 

kazanmasıdır. 

Seyıları 100 ile 400 arasında değişen güçlü personel 

kadrolarına s ah ip, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda 

bürosu bulunan ve yıllık ciroları milyarlarca lira tutan 

bu şirketlerin organ.izasyon sorunlarını şöyle sıralamak 

mümkündür. 

- Başlangıçta yalnızca ilıracata yönelik olarak kuru

lan. ya da bu yolda teşvik edilen şirketler zamanla kendile

rine verilen diğer yükümlülükleri yerine getirebilmek için 

gerekli organizasyonu oluşturmada gecikmişlerdir. Bu şir

ketlerin, özellikle bağlı muamele ve 3. ülkelerle ticaretin 

geliştirilmesi ilkeleri doğrultusunda bir yapıla.nm.SiYı henüz 

gerçekleştiremedikleri görülmektedir (13). Bunun nedenleri 

bir ölçüde söz konusu şirketlerin oluşum şekilleri ile il

gilidir. 

DTSŞ 'nin bir bölümü zaten eskiden beri bağlı bulun

dukları sirketler topluluğunun ürünlerini ihraç eden pazar-

{13) GEVECİ - BEŞELİ, s .24. 
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1 ama 9 irk e tl er i ol up, 30 milyon dolarlık b araj ı daha önce

den astıkları için DTSŞ ünvanını almışlardır. Diğerleri ise 

kararın yürü:rlüp:e konulmasından sonra gerekli şartları ye

rine getirerek DTSŞ statüsüne kavu.?muşlardır. Birinci şe

kilde oluşan şirketler zaten varolan organizasyon yapıları

nı değiştirmek gereği duymamışlar, eskiden beri süregelen 

ticari iliskilerini, bu kaz değişik ilkelere daJranan teşvik

lerin de desteği ile yürütrneğe devam etmü~lerdir. İkinci 

grupta yer alan şirketler ise belirlenen barajları kısa sü

rede aşmak için hızlı bir büyüme yarısına girmiışler ancak 

bu sırada kalıcı bir organizasyon yapısı olusturmayı, ihmal 

etmişlerdir. Bu durum yıllardır süregelen ticari ilişkileri 

ve alışkar.ılıkları ikame etmeye yönelik yeni politikanın iş

lerliğini engellemekte, alınabilecek sonuçları geciktirmek

tedir. 

- DTSŞ 'nin organizasyon yapılarındaki diğer önemli 

bir eksiklik yetişkin personel ve eğitimdir. İhracatın Tür

kiye için yeni bir faaliyet alanı olması bu konuda tec:ru"be-

1 i ve uzman. eleman bulunmasını zorlaştırmaktadır (14) • Ele

man sıkıntısı ise daha çok yabancı dil bilen, teknik eğitim

den geçmiş, belli maJ. gruplarının özellikleri üzerinde uz

manlaşmış kişilerin bulunmamasından kaynaklanmaktadır (15). 

Bunun yanısıra, ihracat son derece dinamik ve kişi

sel fedak~lık gerektiren bir çalışma alanıdır. Güç koşul

l arda ve dinamik b ir ortamda çalışma özelliği, bu faaliyet-

(14) ADAL, s .6. 
(15) "Yurtdışı Pazarlamada Yetişmiş Eleman Sıkıntısı Var", 

DÜJ\ıyA GAZETESİ, 10 Kasım 1983, s .2. 
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1 er in geneli ikil e ger.ç kadrolar tarafırdan yürütülmesi so

nucur:.u do~ı-urmaktadır. Ancak bu noktada yı.:ıkarıda belirtil

diği gibi zaman zaman. bilg i ve tecrübe eks ikl iiti de kendi

ni hissettirmektedir. Kısa bir süre içinde belirli hedef

lere ulaşma zorunluluğu ve gerek iç gerekse dış piyasalar

daki rekabet koşulları DTSŞ 'nin eğitime gereken zamanı a

yırmal arını engell ernektedir. 

DTSŞ' nde, konusunda uzman ve tecrübeli eleman yeter

s iz olmasına karşın, diğer ülkeler deki personel sayısıyla 

karşıla?tırıldığında, onlara oranla çok fazla personelle 

çalıştıkları görülmektedir. Bunun nedeni gerek DTSŞ'nin 

gerekse birlikte çalıştıkları kurumların ihracatı bilen 

çekirdek kadrolara sahip olmamalarıdır (16). Ayrıca bu şir

ketlerin birlikte çalıştıkları bankalar için de aynı durum 

geçerlidir. Oysa çok s~ıda personel yerine, az sayıda uz

manlaşmış personelle çalışılması işlemlerin daha çabuk so

nuçlarımasını sağlayacaktır. 

DTSŞ sürekli büyüdükleri için karşılaştıkları perso

nel ihtiyacını çokkez birbirl~rinden yaptıkları transferler 

le karşılamaktadırlar. Bu ise, şirketlerde personel devrini 

yüksel tmekte, verimi düşürmekte, adil ve tutarlı bir ücret 

politikasının uygulanmasını gerektirmektedir. Başka bir şir

kete geçen eleman bazı durumlarda gizli şirket bilgilerini 

de beraberinde götürebilmekte, bu ise Şirketlerin dış pa

zarlarda genişleme ve yeni pazar bulma faaJ.iyeti yerine b:ir

birlerinin. pazarını kapma çabası içine girmelerine yol aç

maktadır (1 7) • 

(16) "İhracatta Vergi İadesine Karşıyım", EKONO:MİDE DİY AL()(;-, 
Yıl.3, S.23, (Mayıs 1985), s.l3. 

(1 7) ADAL, s .6 • 
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- DTSŞ'nin mevcut organizasyon yapıları içinde firma 

pazarlaırıa yöneticisinin dof,Tu kararlar almasında en önemli 

rolü o;ynayacak ara~tırma ve gelistirme bölümünün, şirketler

den biri hariç hiç birinde bulunmaması (18) diğer önemli 

b ir ek s ikl ikt ir • 

DTSŞ ihracatlarını genellikle mevcut koşullar ve 

bu kor;mllar sonucu ortaya çıkan imk~lar çerçevesinde ger

çekleştirmekte, dünyadaki sosyal, ekonomik ve politik şart

lara bağlı olarak ilerde değişebilecek muhtemel ticari kon

jonktüre göre ihracatlarını ve faaliyet alanlarını yönlen

d ir i c i, ileriye dönük uzun va.del i ar aş tırmalara g:irmemek

tedirler. Oysa, bugün Türkiye açısından özellikle Orta Doğa: 

ülkeleri için söz konusu olan ticari potansiyel bir ölçüde 

bu bölgedeki politik ortamdan kaynaklanmalda olup mevcut 

statükodaki herha:rı..gi bir değişiklik halinde bu pazarlarda 

b atılı ülkelerin yoğun rekabeti ile karşı karşıya kalır..ması 

mub.temeld:ir (19). Bu yüzden DTSŞ 'nin sürekli olarak hem iç, 

hem de dış pazarlarda araştırma yapma ları ve bilgi topla

maları gerekmektedir. Özellikle iç piyasa ile ilgili olarak 

Türkiye'de hangi malın nerede, hangi kalitede üretildiği, 

firmaların kapasiteleri, mali durumları, güven:irlilikl~ri 

gibi konularda ayrır::tılı bilgilerin sistematik biçimde top

lanması ve saklanması, çabuk ve doğru karar verınede son de

rece yararlı olacaktır. Aksi takdirde yetersiz bir araştır

ma sonucu girisilen işler ve yapılan taahhütler ilerde bü

yük sorunlarırı çıkmasına, hatta ışirketlerin varlığını bile 

(18) Ali KARAKAŞ, "İhracatçı Şirketlerin Pazarlama Faaliyet
leri Üzerine Bir .Araştırma" ,DÜNYA GAZETESİ, 2 Şubat 
1987' s .2. 

(19) GEVECİ - BEŞELİ, s .24. 
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tehdit eden sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle her sirkette 

b ir yardımcı hizmet birimi olarak arastırma ve geliştirme 

b irimi kurulması yararlı olacaktır. 

- DTSŞ'nin yurtdışı ofis ve merkez s~ısı yönünden 

ye-tersiz durumda olmaları, dış pazara direkt olarak müdaha

le edip mal satabilme olanaklarını engeliernekte ve rakip 

firmalara karsı güçsüz durumda kalmıllarına neden olmaktadır. 

japonya'da olduğu gibi
1 

Türkiye'de de özellikle deniz 

aşırı ülkelerde DTSŞ 'nin faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Denizaşırı ülkelerde köpriibaşı görevini yapacak şubeler oluş

turui.madan ise bu ülkelere::.mal satılması güçtür ( 20). 

Türkiye' de DTSŞ 'nin yurtdışında şubeler açarak yurt 

dışı ağlarını genişletme yönünde çaba harcadıkları. ancak, 

bu çabaların henüz yeterli düzeyde olmadığı gözlenmektedir. 

Yurtdışında ofisler ve bürolar açmak fazla masraflı olduğun

dan DTSŞ 'nin bunu tek başlarına gerçekleştirmeleri beklene

mez. Bu yüzden, devletin DTSŞ •ne bu yönde sağleyacağı teş

vikler önemli olmaktadır. 

- DTSŞ ile üretici firmalar ve özellikle küçük ve 

orta boy işletmeler arasındaki işbirliğinin yeterin<?e ku

rulamamıası ( 21) diğer bir eksikliktir. DTSŞ 'nin başlangıç

taki kuruluş ~açları yen·i pazarlar bulmak ve bu yolla üre

ticiyi orga.nize-.etmek olduğu halde, uygulamada bu konuda 

yeterli sonuç alınamadığı görülmektedir. Diğer yandan Tür-

( 20) "İhracat Artışının Sürekliliği İçin Ekonomik İstikrar 
Şart", BURSA EKONÖMİ, S .9 (Şubat 1985), s .32. 

( 21) "Küçük FirmaJ.arın Teşvik Edilmemesi İhracat İle firetim 
Bağlantısını Z&ıyıfla.tıyor~, İSTA:NBUL SANAYİ ODASI, Yıl. 
22, S .254 (15 Nisan 1987), s .4. 
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kiye ihracatının % 40- 45 'lik bölümü tarım ve konfeksiyon 

ürünlerinden oluştuğundan bu sektörlerde üretirnin niteliği 

gereği küçük ve orta boy işletmeler hakimdir. Bu üri.inlerde 

tüketici tercihleri sürekli değişmekte ve değişen tercihlere 

göre de üretim sürecini sürekli değiştirmek gerekmektedir. 

Bu esnekliğe ise genellikle küçük ve orta boy işletmeler 

daha fazl<a sahip olmaktadırlar. Doleyısı ile küçük ve büyük 

işletmeler arasındaki organik bağın varlığı ve küçük işlet

melerin başarısı büyük isıetmeleri (DTSŞ 'ni) olumlu yönde 

etkilemektedir. 

Karşılığında DTSŞ 'ne bazı olanaklar verilmesi kaydıy

la küçük ve orta boy işletmelere kalite, standardizasyon, 

optimal yatırım gibi konularda danışmanlık hizmetleri veril

mesi ~e finansman imkanları sağlanınasıjTla bu işletmelerin 

güçlükleri büyük ölçüde giderilebilir. 

Gelişmiş ülkelerde de küçük işletmeler büyük işlet

meleri tamamlamaktadır. Örneğin, ABD'de United States Steel 

Corporation 50.000, General Electric Copany 42.000, General 

Food, Corporation 40.000 küçük sanayi işletmesiyle bağlan

tı::. içindedir. Bunun yanısıra, Sı)Tnı eğilim Japonya için de 

s öz konusudur. Ülkelerde bu yolla, uzmanıaşma teşvik edil

mekte ve dolSı)Tısıyla firmaları_n etkinliği artmaktadır(22). 

- DTSŞ 'nin mevcut organizasyon yapılarındaki diğer 

bir eksiklik, :ihracatı geliştirmek için ihracatçıya çok 

sağlıkl·ı bilgi verebilecek büyük yan organizasyon ve kuru-

( 22) Atilla BAGRIAÇIK, "Küçük İşletmelerin Ba~arısı B~ük 
Firıiıa:.ları da w lumlu Etkileri", ISTANILLA.ı..AY! o~sı, 
Yıl.21, S.252 (15 Şubat 1987), s.14-15. 



113 

luşların bulunmamasıdır. Türkiye'de bu görev İhracatı Ge

liştirme Etüd Merkezi 'ne ( İGEME) düşmektedir. Ancak uygu

lamada bu kuruluşun sadece Qrastırma yaptığı gözlenmekte

dir. Oysa, böyle bir kuruluşun araştırmanın yanısıra pazar

lmna çalışmaları yapmak, yurtdışında bürolar açmak, fu&r

lara katılmak, çeşitli ülkelerin işadamları ile Türk işa

damları arasında diyalog sağla.TJlak gj.b.i görevleri üstlenme

si gerekmektedir (23). Öyle ki, elinde ihr~ç edebileceği 

bir mal olan kişi, firma veya DTSŞ iGEME"ye baş~duğu za

man, iGEME'nin "malınızı ş·u ülkelerdeki alıcıya, _şu·fiyattan 

ve şu mektubun boş yerlerini daldurarak gönderin,. te.klifini

ze cevap geldiğinde, fiilen ihracatınıza da yardımcı oluruz" 

d:Lyebilecek yapıya kavuşması gerektı).ektedir (24). 

C. REKABET 

DTSŞ'nin tam.~ı için geç_erli olmamakla birlikte büyük 

bir kısmının pazar geliştirme yerine dış paz~lard.a küçük 

ihracatçılarla ve birbirleri ile r~kabete girmeleri dolayısı 

ile fi;y"atı düşürme yalıina gitmeleri, döviz gelirlerinin a

z;Umasına yol açmak_tadır. 

Bazı konularda örneğin, yer k&roları im;Uinde, iç 

piyasa içinde fa~iyet gösteren küçük çaplı firmaların ka

liteye önem vermeden düşük maliyetle çalı~maları ise kal·i-
' 

teli üre"Çim ·yapan firmalarla haksız rekabete yol açmakta-

dır ( 25). Diğer yandan DTSŞ 'nin ek vergi iadeleri yolu.yla 

( 23) AKM.AN, s. 7. 
(24) Nedim İBRAHİMHAKKIO~LU, "1987 Yılında İhracatı Özendir

me Politikaları Neler Olmalıdır?" 1987 YILINDA DIŞ Tİ
CARETTE BEKLENTİJı:ER SEMİN:ffiİ, Türkiye Dış Ticaret Der
neği, Ya.No. Seminer Dizisi. 1987/1, Ankara, 10 Aralık 
1986' s .72. 

( 25) "Dış Ticaret Şirketleri Beklenem Vermedi", DÜNYA GA
ZETESI, 14 Mart 1987, s.4. 
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devletten saf"ıadıkları teqvik önlemlerine d&yanarak dış 

piyasal:arda büyük fiyat indirimlerine gitmeleri ve k~lı

lık oranlarını hesaplarken en önemli faktör olarak bu teş

vikleri ~öz önüne almaları :ibracat miktarındaki artışa o

ranla ihracattan dliha az toplmn hasıla elde edilmesine ne

den olmaktadır. 

Bu nedenlerle uzun dönemde h edef alınan mnaca kendi

liğinden ulasılacağını beklemenin yanında, sistemin suisti

malini engelleyici tedbirlerin alınması ve pazarları geniş

letici, yeni pazarlara yönelmeyi tesvik edici araçların 

geliştirilmesi gereklidir. Bunun için öncelikle DTSŞ'nin 

aralarında birleşerek ortak bir politika saptaması zorun

ludur. 

DTSŞ'nin belli sektör ürünleri iliracında ihtisas 

kazanmaaı halinde, sayılarının sınırlı olması nedeniyle 

birbirleri arasında oluşturulacak uyumlu bir koordinasyon

la, gereksiz rekabet nedeniyle düşen :ibr&Ç' .fiyatlarının 

ve böylece döviz kayıplarinın da önüne geçilebilecektir. 

DTSŞ 'nin belirli alanlarda ve mmnüllerde ve hatta 

belirli pazarlarda uzmanlasımalarının e;ıirketlerin kend.i a

ralarındaki rekabeti engellemesi ve pazarlmn~ı lrolaşlaş

tırm.ası açısından d.a yararının olacağı açıktır ( 26). Dola

yısı ile, bu yolla bütün DTSŞ her malda birbirleriyle kı

yasıya rekabete girişmeyecek; herbirinin dı$ ticaret hac

mi çerçevesinde ulaşabileceği alanlar ve yönlenebileceği 
.. 

mallar belirlenecek ve teşvikleri de içermek k~dıyla, 

kademeli özendirme yapılmış olacaktır. 

(26) HAKKIOGLU, s.38. 
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Diğer yandan, DTSŞ ihracatta kal i te ve ambalaj 

sorunlarının halA giderilememi:ş olması yüzünden, dı:ş pa

zarlarda diğer ülke firmalarıyla rekabete zorlanm~tadır

la.r. Ayrıca hammaddenin sürekli Zliiiil görmesi, özellikle 

enerjinin maliyet giderlerinde büyük yer tutması da bu 

rekabeti olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden hem ka

lite kontrol, hem de paketleme işlemine köklü bir çözüm 

getirilmeli ve önemli bir girdi maliyeti olu~turan ener

jide ihracata dönük üretim için snovansiyon sağlanmalıdır. 

Türkiye' nin AET 'ye tam üyel iği de ciddi ol ar ak gün

demdedir. AET 'nin çeşitli Türk llıraç ürünlerine kota uygu

lamasına ve serbest dolaf?ım hakkının tarıınmliiiilasına rağmen 

Türkiye tam üyelik konusunda kesin kararlı olduğunu yaptı-

.- ğı. tam .. cyelik basvurusuyla kanıtlamıştır. O halde., Türki--

ye gelecekte de uluslararası rekabete açık bir düzeni ter

cih edeceğini net b ir ~ekilde ortliiY a koyduğuna göre, Tür

kiye' de firmalar arası değil, uluslararası düzeyde rekabet 

yapabilecek bir sanayi yapısı ve düşüncesi oluşturulmalıdır 

(27). Bu a~amada ise uluslararası rekabetin koşullarını en 

iyi şekilde yerine getirebilecek :ilıtisaşlaşmış DTSŞ 'nin 

rekabete dma uygun bir teknoloji ve modern yönetim tek

niklerine sahip yapıya kavuşturulması gerelrJ.i olmaktadır. 

D. BÜROI<RASİ 

DTSŞ 'nin karşılastıkları diğer önemli bir sorun, 

dış pazarlarda en önemli rekabet unsurlarındmı olan zaman 

(27) Işın ÇELEBİ, "1987 Yılında Dış Ticarette Beklentiler", 
1987 YILINDA DIŞ TİCARETT:E; BEKLENTiLER S:EMİNlmİ, Tür
kiye Dış Ticaret Derneği, Ya.No. Seminer Dizisi 1987/1, 
Ankm-a, 10 Aralık 1986, s .102. 
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faktörünün en iyi şekilde değerlendiril emernesidir. 

Bugün, devlet tarafından getirilen mali teşviklerle 

DTSŞ 'ne yönelik ciddi kararlar alınıp, imkAnlar yaratılmak

tadır. Ancak, uygulamadaki gecikmelerden dolayı söz konusu 

tesviklerden zamanında yararlanılamadığından beklenilen 

sonuç alınamamaktadır. Uygulamadaki bu gecikmelerin ve bu

na bağlı olarak oluşan güçlüklerin giderilebilmesi için 

herşeyden önce teşvik politikasının mali teşvikler yerine 

ihracatçının teşvik edilmesi yönünde olması gerekmektedir. 

Türkiye'de ihracatı uyaracak ve etkin bir biçimde 

sağlayacak mekanizmalar ve politika araçları konusunda ye

terli bir görüş birliğinin olusınaması ve bu noktada belir

sizliklerin devam etmesi de sistemin işleyişini zorlaştır

maktadır. Döviz denge kurunun rolü, parasal teşviklerin 

ağırlığı ve bunların devamlılıklarının nasıl sağlanabilece

ği konularında kamuoyunda ve ilgili kuruluşlarda tam bir 

görüş birliğine rastlanmamaktadır. Örreğin, İstanbul-İzmir

Ankara arasında gümrük idareleri ile Merkez Bankası ve Mer

kez Bankası 'nın kendi şubeleri arasında yorum farlr..lılıkla.rı 

ve bundan kaynaklanarı farklı uygulamalar olmaktadır. Bu uy

gul am al arın b ir bütünlüğe. kavuşması, dış ticaret rejimin m 

tek elden yürütülmesi ve devletin kenai kuruluşlarını sü

ratli bir çalışmaya teşvik edecek düzeni sağlaması gerek

mektedir. Bu asamada, ödüllerdirmeler önemli bir tesvik 

aracı olabilmektedir. Örneğin, Merkez Barkası 'nın iyi ça-

l asan bir şubesinin diğerlerine göre ödüllendirilmesi bu 

alarıdaki çalışmal arı olumlu yönde etkil ey eb ilmektedir. 
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Mevzuatırı basitlestirilmesi de bürokratik P:ecikmeleri azal

tabilecektir. Bu kor:uda bir örnek 1986 yılından itibaren 

uyguıamaya konulan vergi iadesi kararlarıdır. Bunlar: 

- Eskiden on tane olan vergi iade listeleri sayısı

nın dörde indirilmesi, 

- Vergi iade listelerirdn (örneğin, 1. ve 2. liste

lerde%· 55'ler onun% lO'u ve% 75'i P"ibi) birtakım çarpan

lardan arındırılması ve basitleçtirilmesi (örneğin, birinci 

vergi iade listesi 8 pumı, ikinci 6 puan, üçüı:ıcü 4 puan ola

rak uygulanması), 

- Çifte sayılı listelerin daba::üst listelerle bir

leşmiş olması redeniyle kademeli bir şekilde de olsa, ver

gi iade listelerinde yaklaşık yarımşar puarılık bir artışın 

sağlanmış olmasıdır. 

Bürokrasi_ sorunun çözümüne yönelik olarak aılınan 

bu tür teşvik tedbirlerinin yanısıra, uygulı:wıcıların zih

niyetinin de ol unl u haJ.e getirilmesine çalışılmalıdlr. 

D • TANITIM YETER S İZL İGİ 

1980 yılına kadar Türkiye 'nin ihracatı tarım ürünü 

ağırlıklı olduğundan ve genellikle bu malları klasik itha

latçıları satın aldıklarından S8rıca mal tanı tımına ihtiyaç 

duyulm~ıştır. 1980' den sorıra ise giderek artan bir şekilde 

sanayi ürünlerinin ihracatı ağırlık kazarı.mıştır. Sanayi ü

rünleri, sergilenerek ve alıcı bilgilendirilerek pazarlan

ması ve gereğinde satış sonrası servis imk§.nları sağlanması 
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{"ereken mallar olduP:urıdan bütür- bu konular h akkında tanı tım, 

ihracatın yapısır:daki sınai ürünler lehine olan değişmeyle 

birlikte ön plana çıkmıştır. 

Türk ihraç ürünleri dış pazarlarda yeterince tanı tıl

madığı için "marka bazında bir etkinlik ve tutundurma faal.i

yeti11 gerçekleştirilememektedir. Mal, fiyat, dağı tım ve tu

tundu.rma konusunda etkin bir çaba gösterilemediği için de 

:ihraç edilen mallara karşı orta·ve uzun dönemde bir alış

kanlık yaratılamamaktadır ( 28). 

Malların dış pazarlarda tanı tılması için en önemli 

araçlardan birisi uluslararası fuarlara ve özellikle yıl 

boyu açık olan sürekli sergiler e katılmaktır. Türkiye • de 

özellikle son yıll~da bu amaca yönelik çabalar harcanma-

. sına karçın rakip ülkelerle kıyaslandığın.da henüz çok ge

rilerde kalındığı görülmektedir . .Ayrıca sergi ve fuarlara 

katılmanın yeni önem verilen bir konu olması nedeniyle na

sıl katılınılacağı ve etkili olunacağı da iyice bilinemedi

ğinden türk firmalar s önük kalabilmektedir. 

Önemli bir tanı tım aracı olan füar ve sergilere da

ha çok seyıda firma iştirak etmeli, bununla birlikte fuar 

ve sergilerin isabetli olarak seçp.mesine de özen gösteril

melidir • .Ayrıca fuar ve sergilere ·katılımı teşvik etmek a

macıyla devletin firmaların bu tür faaliyetlerden doğacak 

masraflarını minimum düzeye indirecek tedbirler almasll da 

etkili olabilir. 

( 28) Muhittin KARABULUT, "Dış Pazarlamada Amaç Monopel iz asyon", 
DÜNYA GAZETES İ, 8. Nisan 1985, s .6. 
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Diğer yandan, firma ve üri.trıleri:n h edef ülke pazQrla

rında tanı tılması ve iyi bir imaj yaratılması için öncelikle 

birçok firmada eksik olan Halkla İlişkiler ve Tanıtma bölümü 

kurulmalı, daha sonra bu yöndeki faaliyetler yo·ğur.ılaştırıl

malıdır ( 29). 

D. TEŞVİK TEDBİRLERİNDEKİ YET:ERSİZLİK 

DTSŞ, sağlanan teşvik tedbirlerinden yararlanırken 

gerek teşvik tedbirlerindeki boşluklardan gerekse uygulamada

ki yanlış yönelmelerden dol~ı birtakım sorunlar ortey-a çık

maktadır. Bu sorunlar şöyle özetlenebilir. 

- Dış ticareti devletleştirilmiş ülkelerden yapı

lacak ithalatta en .büyük ihracatçı şirketlere ayrıcalık 

verilmesi, dış ticaretin az sayıda büyük şirketlerle yapma 

amacına yönelik olarak alınan bir karardı~. :Bu kararla ili

r aca ta uygul anmak istenen i tb alata cia uygulanmaktadır; az 

sayıda şirketin büyük olmanın sağladığı ticaretin üstünlük

leri, satıcılar karşısına güçlü olm-ak çıkmalarını mümkün 

kılacaktır. Ancak, bu uygulama ~ıllardan beri süren yerleş

miş ticari ilişkileri ve alışkanlıkları ikame etmeye yöne

liktir. :Bu nedenle söz konusu ülkelerden yapılan ith;üatı 

yürüten eski şirketlerin oluşturduğu karşılıklı güvene da

yalı ortam, ithalatı yapılan malların bakım ve dağıtımı 

konusunda kazandıkları uzmanlık yeni devreye giren şirket

lerin eksiklikleri olmuştur. :Bu eksiklikleri hisseden DTSŞ 

mevcut ihracat çı kuruluşları a il iş k i kurup, işbirliği ön er

mektedirler. Ancak bu işb:irliği mevcut şirketlerin bugüne 

( 29 ) KAR AKAŞ , s • 2 • 



120 

kadar kazandıkları deneyim, bilgi ve ticari ilişkiler zin

cirini de yeni ithalatçı şirkete aktarmeyı gerekt:lrd.iğinden 

uzun dönemde mevcut ithalatçıların tümüyle devreden çıkma

sına. yol açacağından mevcut şirketler işbirliğine istekli 

görünmemektedirler. Ayrıca, bu işbirliği ticare.ti devralan 

şirketlerin ıthalattaki kfu-larının peylaştırılması ile ger

çekleşebildiği için işbirliğine isteksizlik daha d.a artmak

tadır. 

- DTSŞ Doğu Bloku Ülkelerinden ithalatta sahip ol

dukları bU eyrıcalığı geleneksel ithalatçıl&r için aracılık 

yaparak kullanmakta ve buna dayanan belirli bir hizmet be

deli almaktadırlar. Bu yolla gerçekleşen itha.latla ilgili 

finansman sağlama dahil her türlü işlem gerçekte başka bir 

sanayici veya ithaJ.atçı taraf'ından yürütülmekte, ancak ara

cı .olan sermaye şirketinin ismi kullanılarak ithal izni te

min edilmektedir. Bu uygulama söz konusu ~rıcalığın amacı

na ters düşmektedir (30). 

- DTSŞ yatırım ve portföy yatırımlarıyla ilgili ola

rak kısıtlanmışlardır. Bu, holding bünyesi içinde bulunan 

DTSŞ açısından herh~i bir kısıtlama if'ad.e etmemektedir. 

Ancak holding bür..yesinde bulu.nm~an DTSŞ için bir sorun 

yaratmaktadır. Serbest piyasa ekonom~si düşüncesi içinde kı

sı tleyıcı olan. bu kararın kaldırılması gerekmektedir. Şir-
·. 

ketler, özellikle portföy yatırımları, teknoloji gerektiren 

yatırımlar ve yabancı serıneye yatırımları konusunda d&ha 

serbest bir tutuma yönlendirilmelidir (31). 

( 30)_ GEVECİ - BEŞELİ , s .24. 
(31) Uğur KORUM, "198T Yılın4ia Dış Ticarette Beklentiler" 

1987 YILINDA DIŞ TİCARETTE BEKLENTİLEli SEMİN:mİ, Türki
ye Dış Ticaret Derneği, Ya. No. Seminer Dizisi. 1987/1, 
Ankara, 10 Aralık 1986, s .89. 
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- .Alınan son kar.cr-larlil. göre ihracattlil. vergi iadesinde 

50 milyon doların üzerinde ihracat yaranlara % 6 ekstra yergi 

iadesi primi uygulamasına geçilmiştir. Bu karar DTSŞ •nin kısa 

sürede büyümeleri i~ in en uygun zemini hazırlamış, iış plil.za

rını kendi bulmuş birçok üretici kuruluşun satışları, ek ver

gi iadelerinin bölüşül.mesi karşılığınaa devralınarak :ihracat 

rakamları ş işirilmiştir. Sonuçta, DTSŞ 'nin toplam :ihracat 

değerlerinin önemli bir bölümü, bu şirketler varolmadan ia 

gerçekleşebilecek miktarlardap oluşmuştur (32). Devlet teş .~ 

viklerinden artan oranda y~arlanma olanağı sağlayan ihracat 

barajıarına ulaşmak içill'l bazı DTSŞ dış fazarıama faaliyetle

rini bir sür-e erteleyerek yurt içindeki küçük ihracatçıları 

kazanmaya çaba göstermiş, varoluş nedenlerinin tersine ça

lışmaya başlamışl~dır ( 33). 

~ İhrlil.Ç ürünlerinin dış pazarlarda rekabet gücü kaza

n~bilmeleri için belli bir süre verg:_ iadesinden yararlanmak

ta fayda vardır. Fakat ithal ikamesi politikasında olduğu gi

bi vergi iadesinirı devamlı bir sübvansiyon aracı olarak kul

lanılması ülke ekonomisin~e dengesiz kaynak iağılımına yol 

açacağı iç in zararlıdır~ 

Eğer vergi iadesi uygulaması devamlı bir nitelik ka

zanır ise, ihracatçı vergi iadesine güvenerek uluslararası 

pazarlarda rekabet edebilecek maliyet ve fiyatı elde etmek 
ı. : . 

için hiçbir çabeylil. girmeyecektir. Bu durum :ihracatçıya de-
; ' 

( 32) "İhracatçı Sirketler Hedef Alındı", DÜNYA EKONOMİ, 
Yıl .1, S .2 • (Mart 1984); s .12. 

( 33) "İhracatçı Serm3}'e ••• , s .26 • 
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va.mlı ol ar ak h az ineden su"bvans iyenda bul unulmasına yol aça

cağından sağl.ıklı bir ihracat yapısına ulaşılmıısını önleye

bileceği gibi, ihracatçı firmaları tembelliğe sevkedecektir 

( 34) • 

ı:nuslararası rekabet koşulları altında ihracatın 

büyük şirketler (DTSŞ) elinde yoğunlaşması mnacıyla verilen 

ekstra primin şirketlerin ihtisaslaşmaları ölçüsünde veril

mesi ·daha anlamlı olacaktır. Böylece, hem bu şirketlerin 
.. 

aracılıktan çok, belirli dallarda ihtisaslaşarak uluslara-

rası piyasalarda_ pazarlık güçlerini arttırmaları sağlanacak 

hem de böyle· bir. uygulmna, teşvikte b~ük. şirketlere ayrıca-
. -·- _ .... ---

lık. yaratıldığı id~ialarını da bir miktar önlemiş olabile-

cektir • 

.Ayrıca, ilıracatta vergi iadesi uygulaması herşeye 

·rağmen sonuçta kısa döne-:nli bir teşviktir ve orta ıiönemde 

AET ülkeleri içerisinde tepkiye yol açabilecektir. :Bununla 

birlikte ihracatın teşvik edilmesinde tek yol vergi iadesi 

. değü dir. Vergi iadesinin dışında sağlanabilecek dalaylı 

sucvansiyonlar da olabilir. G.Kore'de, japonya'da ve bazı 

batılı ülkelerde bunun örnekleri görülmektedir. Bu ülkeler 

madde bazında ilıracatçılarına verdikleri dolıöWlı masaaltı 

sü.'bvansiyonlarla GATT anlaşmalarını aşmaktadırlar(35). 

Türkiye'tle d.e üretim aşamasından başlayan ve faiz 

maliyetlerini de içeren daha uzun teşvik politikalarının 

getirilmesi yararlı olacaktır. :Böylece söz ~elimi, iüşük 

(34) Rıdvan KARLUK,"İhracatçı s·ermaye Şirketleri İhracata 
Gerçek katkı Sağla;yamıyor", DÜNYA GA:ZETESİ, 28 Mayıs 
1984' s. 7. . ' ' 

( 35) "Finansman Olmaian İhracat Ya mak H aliir" ,EKONOMiDE 
D ALOO, Yıl.3, S.29 (Şubat 1986), s.51. 
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faiz uygulamasının dsha geniş kapsamlı b ir kreıii çerçeve

sinde ihracatçıya verilmesi, GATT anlaşmasına ve AET bütün

leşmesine ters dü.-;;meyecektir. 

- Diğer yandan Türkiye' de 1980 yılından itibaren 

ihracatın hacim ve değer olarak artmasının yanısıra yapısal 

olarakia değiştiği bilinmekteıiir. Geleneksel tarım ürünle

rine da.yalı ihracat, git'ler ek işlenmiş tarım ürünleri ve 

san~i ürünleri gibi katma değeri yüksek olan mal grupla-
- /la 

rının yer aldığı bir yapıya kavuşmuştur. Sati:.bilecek malla-

rın üretilmesi amacından. kaynaklanan bu ieğişim DTSŞ 'nin 

yapısının da bu gelişmeye paralel olarak oluşmasını zorunlu 
. 

kılmıştır. . 
Bugün, DTSŞ 'nin toplam ihracatları içind.e san~ i ü

rünleri % 75 gibi önemli bir yere sahip olmasına karşın ta

rım ürü:rııerini düzenlemeae aksaklık eliuğu gözlenmektedir. 

DTSŞ 1 nin yapısı incelendiğinde tarım ürünlerinin toplam 

ihracat içindeki p~ının ortalama % 5,6 gibi düşük bir dü

zeyde kaldığı görülmektedir. Bu yüzien DTSŞ 'nin tarımsal 

mallara olan ilgisini biraz daha arttırmak ve ilıracatın 

yapısı içinde tlirımın paorını % 5 • den % 15 .20 seviyelerine 

yüksel tmek yararlı olacakt~r. 

Uygulamaia sayılan bu olumsuzlukların geçici olduğu, 

hatta DTSŞ'nin güçlenip, işlerini düzene koyuncaya kadar 

bir kısmına göz yumulması gerektiği düşünülebilinir. 1980 

yılına kadar içe dönük bir san~ileşme politikası izlenmesi 

nedeniyle dışa açılmanın yeni yeni öğrenilciiği göz önüne 

alınJ.rsa, devletin ilıracatı belirli bir süre fl.Qha ciestekleme-
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si gereği ortaya çıkmaktadır. Ancak, uzun dönemde ihracata 

verilen özel teşviklerin kr:ıldırılacağı, böylece şirketler 

arasında toplam ihracatın büyüklüğüncieki farklardan dolayı 

bir eyırım yapılmeyacağı gözönüne alınırsa, zamanlarını ve 

fonlarını asıl amaçları dışımla kullanan DTSŞ 'nin, pazarla

ma alanında başarısız olacakları açıktır. Bu yüzden, DTSŞ' 

nin salt ihracat rakamlarını büyütrİıe politikasını bir kenara 

bırakıp, herşeyden önce organizasyon ve kaynak yapılarını 

düzenlemeleri gerekmektedir. 

Günümüzde sayıları 27 'ye ulaşan DTSŞ 'nin gün geçtikçe 

böyle bir yapıya kavuşları ölçüsünde seyıla:rının azalacağı 

ve az sa;y-ıda şirketin ise fonksiyonlarının artacağı beklen

mektedir. 
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SONUÇ 

Son yirmi yılaa özellikle uzakdoğu ülkelerinden 

Japonya ve Güney Kore 'nin ihracatındaki gelişmeler, hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin dikkatini çek

miştir. İhracattaki bu gelişme<ie, bu ülkelerin uyguladık

ları dış pazarlama modelinin ve doleyısıyla DTSŞ 'nin rolü 

büyüktür. 

Dış ticareti IYrSŞ aracılığı ile yürütme politikası

na ilk olarak Japonya' da ra.stlanmaktadır. Başlallgıçta. d.ış 

ticareti geliştirmek amacıyla uygulameya konulan bu model, 

daha sonra dış ticaretin yanında iç ticaret, yatırım ve 

finansman gibi konularla da içiçe girmiştir. Japonya' da 

başarıya ula~an bu modeli takiben G .Kore ve Teyvan gibi az 

gelişmiş ülkeler de bu modelin benzerini ihracatlarını art

tırmak amacıyla uygulameya başlamışlardır. 
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Türkiye • de de 1980 yılında uygulamasına başlanan 

dışa açılma stratejisinin bir parçası olarak kurulmaları 

teşvik edilen DTSŞ, başlangıçta iliracat konusunda faali

yette bulunurken daha sonra ithalat ve finansman konuların= 

da da faaliyette bulunmuşlardır. 

Türkiye'de halen faaliyette buluna.n ve ihracatı 

teşvik tedbirlerinin önemli bir basamağını oluşturan DTSŞ, 

kuruluşlarından bu yana ülke ekonomisindeki etkinlikleri

ni giderek arttırmışlardır. Modelin uygulandığı diğer ül

kelerde olduğu gibi Türkiye'de de DTSŞ kuruluş aşamasında 

tecrü.oesizlikten ve mevcut ihracat rejiminin özelliklerin~ 

den keynaklanan hatalar yapmış olduklarından bazı sorunlar

la karşılaşmışlardır. Ancak, bu sorunlara rağmen, yine de 

DTSŞ önemli mesafeler keydetmiş durumdadırlar. 1986 yılı 

itibariyle Türki,_ye'nin toplam iliracatının% 42,5'ini ger

çekleştiren bu şirketler, dış ticare,t politikasındaki et

kinliklerini orteya koymuşlardır • .Ayrıca, kazandıkları 

deneyim, geniş pazarlama imk§.nları ve güçlenen organizas

yon yapıları~rla da iliracatın son yıllardaki gelişiminde 

önemli bir rol oynamışlardır. 

Türkiye' de bugün DTSŞ, finansman yetersizliği, orga

nizasyon yapılarının istenilen düzeyde oluşturulamaması, 

dış pazarlarda gerek birbirleriyle gerekse küçük ihracat

çılarlarekabete girme, zaman faktörünün en iyi şekilde 

değerlend.irilememesi, Türk :ihraç ürünlerinin dış pazarlar

da yeterince tanı tılamaması ve teşvik tedbirlerindeki ye

tersizlikten do~3;an birtakım sorunlarla karşı karşıyadırlar. 

Ancak, bu sorunların çö-zümüne yönelik olarak yapılan çalış

malarla, DTSŞ 'nin gelecekte Türkiye'nin dış ticaretinde da

ha da önemli bir rol oynamaları -beklenmektedir. 
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