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G İ R İ Ş 

1970'~i yılların ortalarından beri, sermaye oluşu

mundaki yetersizlik, az gelişmiş i.ilkelerin en büyük sorun

larından biri haline gelmiştir. Sermaye kıtlı~ının ve emek 

bolluğunun genellikle bu ülkelerin belirleyici özelliği 

olduğu gözönünde bulundurulursa, gelişme için gerekli kay

nakları sağlayabilmek amacıyla, yurt içi tusarruflara ek 

olarak iki çözüme başvurabilecekleri görülür. Bu çözümler 

dış borçlanma ve yabancı sermaye yatırımlarıdır. Petrol 

krizi ile başlayan durgunluk döneminde, borçlunma olanak

larının gittikçe azalması ve özellikle 1980'11 yılların 

başlarında, birçok az gelişmiş ülkenin içine düştü~ü borç 

sorunu, yabancı sermaye yatırımıarına olan rağbeti artır

mıştır. 

Yabancı sermaye yatarımlarının bir türU olan "ortak 

girişimler", az gelişmiş ülkelerde ço~unlukla yaygın bir 

şekilde uygulanmaktadır. Ortak girişimler, ulusal bir 
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firma ile yabancı yetırımcı arasında, genellikle % 50'şer 

katılma payına dayanan bir ter;ebbU.s tipidir. Bu ortaklık 

payı daha az olabileceği gibi daha fazla da olabilir. Ya

pılan söz konusu aröştırr.ır1da unutulrr.mıınsı gereken nokta, 

ortak girişimlerin sadece az e;eliçmi:; üll:ele:ı:· ar_;:ı:nıı::lan ele 

· alınacak olmasıdır. 

Az gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen ortak giri

şimler, genellikle çok uluslu şirketler tarafından oluştu

rulmaktadır. Bu ülkeler, güçlü milliyetçilik ve sömüreeleş

me korkusu nedeniyle, sermayenin tf:".mamı yubnnc1lara ait o.;.. 

lan girişirolere izin vermeyebilirler. Bazı durumlarda ise, 

bir takım hukuki engellerle yatırımlar önleL.l:bilir. İşte 

bu tür durumlarda ortak giriçimler alternatif olmaktadır. 

Ortak girişimlerde yabancı or~ak, genellikle tekno

lojisini, teknik bilgisini, organizasyon ve yönetim tecrü

besini getirmekte, yerli ortak ise yerli hammaddelerin ve 

personelin teminini, iç pazarlamayı ve benzer faaliyetleri 

üzerine almaktadır. 

Türkiye'de ortak girişim tipi yatırırııLır son 30 se

ne içerisin~e oldukça önem kazmım1~1t ır. Ort u k !';iri u i. mler 

genellikle hizmet sektörü, imalat sektörU, tarım ve maden 

sektöründe yoğunlaşmaktadır. Türkiye'de yatırJ.m yapmak is

teyen yabancılar, genellikle ortakl~k paylarının yilksek ol

masını arzulamaktadırlar. Yönetirnde yabancı ortağın söz sa

hibi olduğu firmaların sayı s ı., yönetirnde yerli ortağın söz 

sahibi olduğu firmaların sayısından daha fazlndJ.r. 
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Bu çal1şma iki bölürıı haliı.ı.dc cı.:~ <:lınmıştır. Birin-

ci bölümde ortak girişimler~ az cel:L:~;nıL.;ı Jlkeler açısından 

açıklanmaya çalışıl~ış, ikinci bUlUrnde ise 1986 yılı iSO'-

nln "Tu''rkive 'ııı'n 500 BL''ıyu''k (''"1'1'1"'1' I.r1'rıllu·~·ı" .,,, ı···ı-"Sl r•e· ... J . ..) \. '. :, .J ~ . 'ı .A . . " • ;· '• ($ • .• -4 .ı. • ... ' ~ 'ı.A. ':1 .l. -

çevesinde, ortak gi.i·işimler ve ~:, 100 yc,bunc J. ne::·r:ır,yc~l:i. l..;:-u.·-

ruluşlarJ.n ekonomik kar~;nlaşt ır ı lma s J. yapı lmı:}t :ı.r. 
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B i r i n c i B U 1 U m 

O R T A K G İ R İ Ç İ M L E R H A K K I N D A 

G E N E L B İ L G İ L B R 

I. ORTAK GİRİSİMİN T~U VE KAPS_1';!:II 

Az gelişmiş ülkelerin en önemli sorunları, kalkın-

mayı sağlamak için gerekli tasarruf ve~ d.övizin olmnyıı.P 

ve teknolojinin yetersiz kalmasıdır. B·,.ı nedenle ülke eko-

nemilerini canlandırmak için yabancı· ~ıcrma~Icy.i. i:endileri-

ne çekmeyi isterler ve genellikle ort8k cirişim (JoınL 

venture) şeklindeki yat ırJ.mların yapı lL:u.~-:ı :.nı ;Jrzı..;. ed. er-

ler. Yapılan çalışmada eelişrni~? ülkelo.:.·deki ortuk [';il'i-

şimler ele alınmamış, sadöce az gelişıni:; i.ilkelcr yönün

den konu anıatılmaya çalışılmışt~r. 



A. YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE OHTAK GİHİ:ÜMLER ,, 

ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Az gelişmiş ülkeler, gelişmişlik seviye0ine ula

şabilmek için baz1 yat1r1mlar yapmak zorundad1rlar. Bu ülke

lerin söz konusu yatırımları gerçekleştirebilmeleri için ser

ıneyeye ihtiyaçları vardır. İç kaynaklar bu ihtiyaçları gider

mekte yeterli olamıyorsa, ülkeler bu sorunu halletmek için 

ülke dışı kaynaklardan sermaye ithal etmek durumundadırlar(l). 

İşte bir ülkenin karşılığını sonradan ödemek üzere, 

d1ş kaynaklardan elde edeceği ve ekonomik gücüne akliyebile

ceği mali veya teknolojik kaynaklara yabancı sermaye denir(2). 

Yabancı sermaye yat1rımlar1 ikiye ayr1lmaktadır. Bun-

lar, 

a-) Pörtföy yatırımları (portfolio investment) 

b-) Dolaysız (direkt) yabancı sermaye yatır1mları (foreıng 

dırect ınvestment) 

bl-) Ortak girişimler (jo1nt verture) 

b2-) % 100 yabanc1 sermaye yatırımları 

Bu durumu şekille de gösterebiliriz. 

(1) Daim DEMİRCAN, Türkiye'de Yabancı Sermaye, İstanbul, 
'"1971, s. 98. ·. 

(2) Güngör URAS, TürkiYe'de Yabancı Sermaye Yutırımları, 
İstanbul, 1979, s.l9-21. 
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J YABANCI SERMAYE 
t 

_+ + 
Portföy Yatırımları Dolaysız (direct) Ya-

(Portfolin İnvestment) yancı Sermaye Yatırım-

rı ( Foreıgn Dırec t In-

vestment) 
·~- . .. . ..... ··~ 

• + -
Ortak Girişimler V' 

j? 100 Yabancı 

( Jo.1nt Venture) Yabancı Serma-
ye yatırımları 

Günümüzde dolaysı.z yabancı sermaye yatırımlarının he

men hemen tamamına yakın bölümü çokuluslu şirketler ()).ta

rafından yapılmaktadır. Buna göre dolaysız yabancı sermaye ya

tırımları, bir firmanın ana merkezinin bulunduğu yer dışında-

ki ülkelerde, yeni bir şirket kurması veya mevcut bir yerli 

firmayı satın almak yada sermayesini arttırmak suretiyle ken

dine bağlı şirket durumuna getirmesi olarak tanımlanabilir. 

Burada yatırımı yapan asıl ş~rkete ana şirket (parent com

pany), yabancı ülkede sahip olunan şirkete de yavru şirket 

(subsidiary), yabancı sermaye şirketi veya yalnızca şube den

mektedir. Dolaysız yabancı serıneye yatırımlarının en önemli 

(3) Çok ulualu şirketler (ÇUŞ), birden fazla ülkede yatırımı 
bulunan, üretimle ilgili kararları bir merkezden alan ve 
kararlarıyla kendisine bağlı şirketlerin yönetimlerini et
kiliyebilen kuruluşlardır. Bkz: Cem ALPAR, Çok Ulualu Şir
~tler ve Ekonomik Kalkınma, Ankara, 1980, s.27-30. 
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özelliklerinden birisi~· bunların yalnızca yavru şirketin 

mülkiyetini elinde bulundurmakta {kısmen veya tamamen) kal

mamaları, aynı zamanda onun yönetimini de kontrol altına al

malarıdır. Yavru şirket de genellikle ana şirketin elinde 

bulunan teknoloji, ticari sırlar, yönetim bilgileri, ticaret 

ünvanı (trademark) (4) ve öteki üretim araçlarından yarar

lanma hakkına sahip bulunur. Karşılığında ise kazandığı 
,. ' 

karları kısmen veya tamamen, ana şirkete transfer eder. 
r 

Çok ulualu şirket, yaba.."'lcı ülkeder dolaysız yabancı 

sermaye yatırımı yaparken, o ülkeye genellikle döviz trans

fer eder. Ana özellik bu olmakla birlikte, bazen ev sahibi 

ülkeye (yatırım yapılan ülke) döviz girişi olmadan da do

laysız yabancı sermaye yatırımı gerçekleştirilebilir. Bunun 

bir yolu, yabancı sermayenin ülkeye, üretimde kullanılacak 

makine, donatım ve üretim araçları şeklinde gelmesidir. 

Yabancı sermaye bazen döviz veya yatı-

(4) Ticaret ünvanı (trademark) yani marka, sanayide, küçük 
sanatlarda, tarımda imal, istihsal olunan veya ticaret
le satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarından ayırt 
etmek için bu emtia ve ambalaj üzerine konulan, emtia 
üzerine konulmadığı takdirde ambalajlarına konan ve mak
sade elverişli işaretlerdir. Bkz: Mehmet SAGLAM, Türk 
Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı (Açıklamalar-Karar-

lar), Ankara, 1973, s.l-2. 
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rım malı şeklinde değil, lisans, teknik bilgi, khow how(5) 

gibi gayri maddi haklar şeklinde de ülkeye {>;irebilir. Kuş

kusuz aynı yatırım içinde çeşitli kaynakların bir arada bu

lunması da mümkündür. Örneğin, kısmen döviz, makine ve do-

natım, kısmen de lisans, teknik bilgi ve khow how şeklinde 

gelen yabancı sermayede olduğu gibi. 

Yabancı tahvil ve hisse senedi gibi menkul değerle

rin satın alınmasına ise portföy yatırımı denmektedir. Bu 

tür yatırımlarda, bir yabancı tahvil veya hisse senedi sa-

tın alınırken, şirket yönetiminin bizzat denetlernesi söz ko

nusu değildir. Yani ulusal şirket, bu şekilde uluslararası 

piyasalardan finansman temin etmiş olur. 

Dolaysız uluslararası yatırımlar da, yabancı yatırım-

cı sermayesinden başka, genellikle üretim teknolojisi ve iş

letmecilik bilgisini de beraberinde getirir. Portfolyo yatı-

rımlarında ise yabancı yatırımcı, sermayesinden başka bir 

(5) Khow_How, bir firmanın kendi imalat ve işletme usulle

rini, aynı iş kolunda çalışan veya çalı~maya hazırlanan 
bir başka kuruluşa açıklamasıdır. Patent ise, b~r bulu-
şun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının, 
bir kimseye ait olduğunu gösteren belgedir. Buna göre 
lisa:ns, patent, khow how ve marka gibi sanayide kulla
nılan gari maddi hakların sahibi tararından hir başka 
kişiye veya kuruluşa satılan kullanma hakkıdır. Bkz: 
Salih ŞİMŞEK, Lisans Anlaşmaları Yoluyla Teknoloji T

ransferi, An~ara, 1988, s.64-68. 
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katkıda bulunmaz. Bu tür yatırımları ÇUŞ'lerin yanısıra, ta

sarruf sahibi gerçek kişiler de yapabilirler. 

Birinci Dünya Savaşından sonra, portföy yatırımları

nın payı azalmış, buna karşılık dolaysız yabancı sermaye ya

tırımlarının payı artmıştır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bir türü o

lan ortak girişimler, son yıllarda önem kazanmaya başlamış

tır. Ortak girişim, iki yada daha fazla sayıda teşebbüsün, 

bir ekonomik faaliyeti yerine getirmek üzere, dahil olduk

ları kısıtlayıcı anlaşma veya uygulamalardır. Bu tür yatı

rımlarda yabancı ortak, teknoloji, teknik bilgi gibi bazı 

görevleri üzerine almakta, yerli ortak ise hammadde, perso

nel temini benzeri faaliyetleri yerine getirmektedir. Ortak 

girişimlerle ilgili geniş açıklamalar, ileriki sayfalarda 

verilecektir. 

Kendi faaliyet alanlarında lider olan firmalar, özel

likle yüksek teknolojiye sahip olanlar ve pazarlama konusun

da uzmanlaşmış şirketler, az gelişmiş ülkelerde yaptıkları 

yatırımlarda, sermayenin tamamına yani% 100'üne veya büyük 

bir kısmına sahip olmak eğilimi göstermektedirler. Bu tür 

yatırımlarda şirket ile ilgili her türlü sorumluluk, yaban

cı kuruluşa aittir. Firma teknolojisini, teknik bilgisini, 

hammaddesini ve personelini kendisi getirir. 

ÇUŞ 'l•er ülke dJ. ş ında şube açarken, genellikle haki

miyetin kendi ellerinde olmasını arzu ederler. Ancak bu du-



- lO -

rum her zaman mümkün olmayabilir. Az gelişmiG ülkelerde ço

ğu zaman güçlü milliyetçilik hareketleri vardır. Bunun sonu

cunda yabanc1 sermayeye karş1 olumsuz tepkiler doğabilir ve 

% 100 yabanc1 sermaye yatırımlar1 istenmeyebilir. Bazı du

rumlarda ise, % 100 yabancı sermaye ile faaliyet göstermek, 

yabancı ülkenin hükümeti tarafından yasaklanabilir yada bir 

takım hukuki engeller konabilir (6). Örneğin Nestle firmas1, 

19. yüzyıl ortalar1nda kurulmuştur,ve dünyanın pazarlamaya 

dönük en büyUk kuruluşlar1ndan biridir. Genellikle de % 100 

yabanc1 sermaye yatırımları yapmaktad1r. Nestle az gelişmiş 

ülkelerdeki güçlü milliyetçilik ile, o ülkenin ekonomik kal-

kınınasına yardımcı olarak ve o ülkenin insanıarına yönetim-

de görev vererek baş edebilmektedir. 

B. ORTA.K G'İRİŞİM KA VRAMI 

Ortak girişimlerle ilgili bir araşt1rmada, başlan-

gıçta karşılaş1lan en önemli sorun, bu teşebbüslerin deği-

(6) 1976-1980 yılları a·rasında Hindistan hükümeti, yabancı 
sermaye ile ilgili bir takJ.m olumsuz kanunlar çıkarta
rak, ortak girişim ve % 100 yabancı sermaye yatJ.rımla
rının ülkeden uzaklaşmasına yol açınıçtır. Coca Cola,IBM 
gibi büyük kuruluşlar, fabrikalarını kapatarak, Hindis
tan'dan ayr1lmışlard1r. Bkz: Robert GROSSE, "The Andean 
Foreıng Investment Code's Impact on Multinational Enter
prıse", JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSil\T"fi.;SS STUDİES, vol. 
XIV, No.3, pp. 121-133. 
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şik özelliklerini vurgulayan pek çok tan~m içinden, çal~ş

man~n maksadına en uygun olan~n~n seçilmesidir. Bu tanım~n 

herşeyden önce kesinlik ve açıklıkla ifade edilmiş olması, 

çok dar veya çok geniş bir anlam içermemesi gerekir. Böyle 

bir kavrama ulaşmanın yolu, yine de ortak girişimler için 

yapılan dar ve geniş tanımlardan geçmektedir. 

Geniş anlamı ile ortak girişim (joint venture), iki 

yada daha fazla sayıda teşebbüsün, aksi durumda ayrı ayrı 

yeririe getirmek. zorunda olduklar~ faaliyetleri, birlikte 

gerçekleştirmek üzere akdettikleri herhangi bir anlaşma o

larak tanımlanabilir. Daha kısa ifadeyle ortak girişim, iki 

yada daha fazla sayıda teşebbüsün herhangi bir ekonomik fa

aliyeti yerine getirmek üzere, dahil olduklar~ kıs~tlayıcı 

anlaşma veya uygulamad1r (7). 

En dar anlamda ise ortak girişim, iki rakip firmanın 

müştereken belirledikleri görevleri yerine getirmek üzere 

oluşturdukları, bir üçüncü teşebbüstür. Bu iki tanım, en 

uygun tanımın yapılması için yol gösterici olmaktadır. 

Buna göre ortak girişim, iki veya daha .fazla sayıda 

teşebbüsün, araştırma-geliştirme, imalat, dağıtım gibi bir 

ekonomik faaliyeti yerine getirmek üzere, işbirliği yapmak 

amacıyla gerçekleştirdikleri anlaşmadır. 

(7) Barbaros İNECİ, Avrupa Ekonomik Topluluttu Rekabet Ku

ralları Çerçevesinde Müşterek Teşebbüsler, İstanbul, 

1988, s. 5. 
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Ortak girişimin oluşturulabilmesi için baz1 koşulla

rln sağlanm1ş olmas1 laz1md1r. Bu koşullar, 

1-) Ortak girişimin, ana teşebbüslerin, müşterek kont-

rolUnde bulunmas1, 
2-) Her iki taraf1n ortak girişime önemli katk1lar 

sağlamaa1, ' 

3-) Ortak girişimin, ayr1 bir ticari kimliğe sahip 

olmas1, 

4-) Yeni üretim kapasitesi yaratma, farkll teknolo

ji getirme, değişik bir ürün veya yeni bir paza

ra girme imkan1 sağlamas1d1r. 

Ortak girişimler, ulusal bir firma ile yabanc1 yat1-

r1mc1 aras1nda genelde % 50'şer kat1lma pay1na dayanan bir 

t'eşebbüs tipidir. Fakat bu oranlar baz1 durumlarda değişik

lik gösterebilir. Yabanc1 ortağ1n pay1 daha yüksek olabile

ceği gibi, yerli ortağ1n da pay1 yüksek olabilir. Ortaklar 

aras1nda yap1lan anlaşmalar sonucunda, pay oranlar1 taraf

larln isteğine uygun bir şekilde belirlenir. Az gelişmiş 

ülkelerin çoğunda, yabanc1 ortağ1n pay1n1n az olmas1 arzu 

edilir. Çünkü bu ülkelerde genellikle milliyetçilik hare

katleri çok güçlüdür (8). 

(8) UN, Guidelines For The Acguisition of Foreing Tecnology 
in Devolopjf:5 Countries, N~w York, 1973, s.7-8 •. 
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Ortak girişimler yoluyla kurulan işletmelerde yaban-

cı ortak, teknolojini, teknik bilgisini, organizasyon ve yö

netim tecrübesini getirmekte, yerli ortak da yerli hammadde

lerin ve personelin teminini, iç pazarlamayı ve benzer faa

liyetleri üzerine almaktadır. Diğer taraftan bu tür ortak

lıklar da, araştlrma-geliştirme faaliyetlerine de yer verile

bilmektedir. 

Az gelişmiş ülkelerde kurulan ortak girişimler, ge

nellikle tüketim malları sanayiin de ve korunan iç pazarda, 

tüketime yöneiliik olarak faaliyet göstermektedir. Gümrük du

varları ile çevrili, ithalatın kotalara tabi tutulduğu bir 

pazara yabancı firmaların giriş yollarından biri olan bu 

girişimlerin bir özelliği de, getirdikleri teknolojiden do

layı, bir teknoloji transfer kanalı olarak kabul edilmele-

ri dir. 

Ortak girişimler, taraflar arasında mutab1k kal1nan 

bir ana sözleşmeyle (9). hukukilik kazanmakta, ticari ve 

teknik yard1m sözleşmesi, patent ve lisans sözleşmesi, yö-

.netim kurulunun teşkili ve benzer hususlarla ilgili tali 

sözleşmelerin yapılmasıyla işler hale gelmektedir. 

Bu tür giri~imler, modern endüstriyel isbirliğini temin 

için ortaya çıkan pratik uygulamalardır. Özellikle sermaye 

(9) Japonya için yap1lmış bir sözleşme metni ıçın Bkz: M. 
OKANO, Lıcensıng, Turn-Key And Joınt Venture Contracts, 

UNİDO , 1975, s.l2-17'den. 
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yoğun sektörlerde görülen, fazla risk ihtiva etmeyen ve tek

nik gelişme sağlamaya yönelik teşebbüslerdir. Uzun dönemde 

ihtisaslaşma içinde faydalı olmaktadır (10). Bu arada giri

şimin başarılı olabilmesi için yeterli miktar da kalifiye 

ve teknik elemana ihtiyaç vardır. 

İhracatın geliştirilmesi açısından ortak girişim ti

pi kuruluşların önemli fonksiyonları vardır. Yerli ortak, 

dış ülkelerde yabancı ortağa bağlı pazarlama zincirinden ve 

sözleşmeye konmuşsa, onun ticari isminden (trade mark) fay-

dalanmaktadır. Yabancı ortağın sağladığı kalite kontrol 

mekanizması sonucunda üretimin ihraç şansı artmaktadır. 

Bu tür teşebbüslerin son yıllarda, Do€~u Bloku ülke

leri ile Batı Bloku ülkeleri arasında giderek yaygınlık ka

zandığı gözlenmektedir. Bu ülke firmalarının üçüncü ülkeler

de faaliyette bulunmaları da bu tür ortaklıklar çerçevesin

de yapılmaktadır (ll). 

(10) Lawrance FRANCO, Prospects For Industrıal Joınt Venture 
İn The Oil Exporting Countries of the Mi~dle East and 

Nort Africa, OECD, September. 1975, s.9. 

(ll) Ergül TANYERİ," Teknoloji Transferi ve Doğu-Batı Or
tak Girisimleri",HAZİNE VE DIŞ TİCARET DERGİSİ, 1984 
GÜZ, s.29-30. 
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C. ORTAK GİRİŞİMDE TARP.FJJAR 

Az gelişmiş ülkelerde ortak girişimler üç taraf1 kap

sar. Uluslararas1 şirket (ÇUŞ), yerli ülke hükümetleri ve 

yerli ülkede ki ortaklar. Ayr1ca d1ş ve iç finans kurumlar1 

ve bazen de yat1r1m1 yapan çok uluslu şirketin hükümeti de 

taraf olabilir. Aşağ1da bu üç temel taraf ve bunlar1n ortak 

girişim anlaşmalar1nda ki durumlar1, örneklerle aç1klanm~ya 

çalJ.şJ.lacaktJ.r. 

ı. Çok Uluslu Şirketler 

Çok uluslu şirketierden standart ürünleri olanlar ve 

üretim safhasJ.nda bu ürünleri bölümlendirebilenler, ortak 

girişim anlaşmalar1na girmeye isteklidirler. Ortak girişim 

sayesinde bu şirketler, yerel ortaklar1ndan ara ve yat1r1m 

mallar1, pazarlama ex~perliği1 ekonomik, siyasi ve kültürel 

şartlar hakk1nda bilgi sağlayabilirler. Yüksek teknolojiye 

sahip çok uluslu şirketler ise, genellikle ortak girişime 

~at1lmaktan sakınmaktadJ.rlar. 

ABD ~ökenli çok uluslu şirketler, 1960 yılın1n sonu

na kadar genellikle % 100 yabanc1 sermaye yatır1mlar1 yap

mJ.şlardır. 1960'larJ.n sonundan itibaren de, bu şirketlerin 

ortaklık anlaşmalarJ.nda daha esnek olduğu ve ortak girişim 

tipi yatırJ.mlarJ.n sayJ.sJ.nJ.n artt1ğ1 gözlenmiştir. 

1980-1981 y1llar1 aras1nda ülke d1ş1nda faaliyet gös

teren, lOO•ün üzerinde ABD şirketi üzerinde yap1lan bir a-
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raştırma, bu şirketlerin yaklaşık üçte ikisinin ulusal şir

ketlerle ortak girişime katılmaya istekli olduklarını, li

sans veya diğer türden yazılı sözleşmelere girmeye hazır 

bulunduklarını göstermiştir (12). 

Örneğin, kimya alanında faaliyet gösteren çok uluslu 

bir şirket, az gelişmiş ülkelerdeki milliyetçilik hareketiy

le baş edebilmek için, kendisine esnek bir starateji belir

lemiş ve % 40 gibi öz sermayenin azınlıkta kalan miktarıyla, 

başarılı ortak girişimler oluşturmuştur. 

ABD'de yüksek teknolojiye sahip ve yoğun araştırma 

gerektiren endüstriler, büyük pazarlama faaliyetleri ile 

uğraşan şirketler, ürünü bölgesel ve dünya çapında rasyonel

leştirme konusunda çalışan teşebbüsler, ortak girişimlerde 

yönetimi paylaşmaktan kaçınmaktadırlar. Bu tip şirketler ya 

ortaklık paylarının yüksek olmasını arzulamaktadırlar veya 

% 100 sermaye ile girişimi gerçekleştirmek istemektedirler. 

Bunun yanısıra, ister yüksek teknoloji, ister pazarlama a

ğırlıklı olsun, kendi alanlarında lider olmayan, ancak dış 

ülkelere açılmak isteyen şirketler ortak girişime istekli

dirler. Dışa açılmak isteyen bu şirketler? üst kademe yöne

ticilerinin kendilerinden olmasını, teknoloji ve markaların 

kullanılması, lisans, yönetim gibi sözleşme alanlarında a-

(12) UN, Arrangement Between Joint Venture Partners ın De
voloping Countries, New York, 1987, s.)-6. 
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nahtar nitelikteki hususlar1 kontrol altında tutmayı arzu

lamaktadırlar. 

Batı Avrupanın çok uluslu ~irketleri ise, az geliş

miş ülkelerde % 50 veya daha düşük bir kat1l1m ile ortak 

girişime gitme isteğindedirler (13). Bu şirketlerin çoğu, 

az gelişmiş ülkelerde yat1r1m yapma konusunda geç kalm1ş 

firmalardlr ve bu staratejiyi yakalamak aç1sından ortak gi

rişimi tercih etmektedirler. Dışa aç1lmak isteyen pek çok 

Batı Avrupa şirketi, işletmelerinde çeşitlendirme yoluna 

gitmişlerdir. Bunlar bir tek teknoloji etrafında, pek çok 

ürün üretmektedirler ve ürünlerden herhangi bir çeşidi, bu 

şirketlerin faaliyetleri açıs1ndan kritik bir durum oluştur

madlğlndan, yönetirnde söz sahibi olmak konusunda daha esnek 

davranabilmektedirler. 

Az gelişmiş ülkelere açılmak isteyen Japon firmalar1, 

işçi ve diğer kaynaklar1n bol olduğu Asya ve Latin Amerika 

ülkelerinde, ortak girişim tipi yatır1mlar gerçekleştirmiş

lerdir. 1970'li yıllarda, Japon firmalar1na ait bağll kuru

luşların yaklaşık% 80'i, yarı yar1ya ortak sahiplik yada 

Japonlar1n sermaye ve yönetim bakımından azınlıkta kald1ğ1 

ortak girişimler biçimindeydi. Japon şirketleri az gelişmiş 

ülkelerde daha çok tekstil, giyim eşyas~. ~yakkabl, elokt

ronik tüketim mallar1 ve ara maJl~rı gibi oldukça standart 

(13) Lawrance FRANKO, The European Multinotionols, Connec

tıcut, 1976, s.l20-132. 
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mallar üreten imalat firmalarıyle ortak girişirolere yanaş

mışlardır (14). 

Japon ticaret şirketlerinin ortak girişimlerde yer 

alması, imalat faaliyetinde bulunan kUçUk ve orta ölçekli 

firmalara sermaye sağlaması ve bağlı şirketlere yaptığı ih

racat veya onlardan yaptığı ithalatı finanse etmek biçimin-

de olmuştur. Bunun sonucunda Japon firmaları başlangıç ris-

kini paylaşmışlar, az gelişmiş ülkelerdeki pazarlama, yerel 

gelenekler ve politik durumlar hakkında bilgi sahibi olmuş

lardır. 

ÇUŞ'lerin Brezilya, Honk Kong, Hindistan, Taiwan gibi 

ülkelerde doğrudan yabancı yatırım veya ortak girişim biçi

minde yaptıkları yatırımlar, son on yıllık dönemde uluslar

arası ticarette en fazla göze çarpan bir olay olmu$tur (15). 

2. Yerli Ortaklar 

Az gelişmiş ülkelerde çok değişik türde ortak, dışa 

açık firmalar ile ortak girişim yoluna gitmişlerdir. Bazı 

(14) Yoshi TSURUNİ, The Japannese Are Coming, Cambridge, 
1976, s. 20-25; M. Y. YOSHİND, Ja pans I·.:iul tınational En
terprises, Cambrıdge, 1976, s.30-39. 

(15) Louıs WELLS, Third World Multınationals, Massachuset-ts 
1983, s.l5-20; Sanjaya LALL, The New ~ıltıngtionals: 
The Spread of Third World Enterprises,New York, 1983, 

s.l40-150 • 
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durumlarda ortak girişimlerdeki insiyatif, dışa açık şirke

tin elinde bulunurken, bu insiyatif yerli ortağın elinde de 

olabilir. Daha önce mal ithal edip, bu malların iç piyasaya 

dağıtımını gerçekleştiren yerli firmalar, yerel dağıtım ör

gütüne, satış organizasyonlarına ve pazarlar konusunda bil

giye sahip olduklarından, dışa açık şirketler ile ortak gi

rişim faaliyeti gerçekleştirme yoluna gitmişlerdir. Aynı za

manda arazi, tesis ve diğer olanaklara sahip olan yerli üre

ticiler de, yabancılarla ortak girişim yoluna gitmişlerdir. 

Yerli ortakların pek çoğu, işçi isdihdam etme, .sendikalar 

konusundaki deneyimlerini, devlet daireleri ve finans kurum

ları ile olan ilişkilerini, genel yönetim ve pazarlamada ki 

uzmanlıklarını bir araya getirmişler ve bunun karşılığında 

yabancı ortak sayesinde modern imalat yöntemlerine kavuşup, 

ürün konusunda khow how elde etmişlerdir. 

Bazı yerel ortaklar çeşitli imalat, pazarlama ve fi

nans faaliyetlerinde bulunan konsorsiyumlardan oluşmaktadır. 

Bu tür iş konsorsiyumları yönetim, is tecrübesi, yerel s·er

maye, politik durum hakkında bilgi, ülkenin ekonomi ve kül

türü, hükümet daireleriyle ve finans kurumlarıyla ilişkiler-

,de deneyime sahiptirler. Özellikle büyük endüstriler ve hol

ding biçiminde ki yerli ortaklar, finans, pazarlama, yerel 

yönetim ve sermaye bakımından çok güçlüdürler, belirgin bir 

üne ve iş deneyimine sahiptirler. 
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Başarılı ortak girişimlerde pek çok yerli ortak, ka

mu işletmelerinden oluşmaktadır. Bu kamu kuruluşları az ge

lişmiş ülkelerde, staratejik nitelikteki pek çok işletmenin 

kontrolunu ellerinde bulundurmakta, bölgesel .ve uluslararası 

finans kuruluşlarıyle kolayca temas edebilmektedirler. Çeşit

li türdeki yerel ortakların ikisi aşağıda kısaca incelenmiş

tir. 

a. Büyük Endüstriler ve Holding Biçiminde Yerli 

Ortaklar 

Arjantin, Brezilya, Hindistan, Kore Cumhuriyeti, Ta

iwan gibi ülkeler, çok sayıda sanayi işletmelerine ve hol

ding şirketlere sahiptirler. Bu büyük firmaların pek çok ül

kede, imalat gerçekleştirdikleri fabrikaları vardır. Bu şir

ketler önemli ölçüde yönetim, teknik ve pazarlama deneyimine, 

iş konusunda mükemmel üne sahiptirler. Ayrıca bu firmalar 

başarılı ortak girişimler oluşturmak konusunda, oldukça ye

teneklidirler. 

b. Yerli Ortak Olarak Aile Gruplarl. 

Az gelişmiş ülkelerin pek çoğunda, en önemli yerli 

ortaklar, tanınmış aile grupları olmaktadır. Büyük ölçüde 

sermaye ve iş deneyimine ve etkiye sahip aileler, yerli ser

mayeye katılmakta, başka finans kaynakları elde etmekte, 

ortak girişimin yönetimini üstlenmekte ve kendi hükümetle

riyle önemli sözleşmeler sağlayabilmektedirler. Öte yandan 
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yabanc~ ortaklar, üretim ve ürün teknolojisi getirmekte, 

pazarlama,-iş deneyimi ve o ülkeye gönderdiği yönet1ciler 

ile ortak girişime yard~mcı olmaktad~r. Suidi Arabistan'da 

sayıları pek fazla olmayan önemli aileler, petrol, gaz ve 

bunlara bağlı üretim, tüketim ve hizmet alanlarında oluştu

rulan ortak girişimlerin, önemli yerli ortaklarını meydana 

getirmektedirler. Pakistan'da kamun~n yer almadığı imalat 

faaliyetlerinde, 22 aile başı çekmektedir ve bu aileler ya

bancılarla oluşturulan ortak girişimlerin ba$1J.ca orta~ı du

rumundadırlar. 

3. Ev Sahibi Ülke Hükümetleri 

Karmaşık teknoloji kullanan ve sermaye yoğun olarak 

gerçekleştirilen ortak girişimlerde, ev sahibi ülke hükümet

leri y~ni kamu kuruluşları aktif bir şekilde ortak olabilir

ler. Kamu şirketleri yerli sermaye bakımından katkıda bulu

nurken, bir yandan da hükümet desteği saftlarlar. Bu s;irket

ler, uluslararası kuruluşlardan rahatlıkla fon sağlayabile

cekleri gibi, genel yönetim sorumluluklarJ.n:ıdu ilntlenebilir

ler. Az gelişmiş ülkelerde, ev sahibi ülke hükümetleri, ö

zellikle petrokimya alanında ortak girişime gitme eğilimin

dedirler. Başlangıçta yabancı petrokimya şirketleri, kamu 

işletmeleriyle ortak girişimde bulunma konusunda biraz is

teksiz olsalar bile, daha sonra bu tür ortaklıklara girmeye 

başlamışlardır. Bu konuyla ilgili iki örnek verebiliriz. 
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a-) D1şa aç1k ABD ve Bat1 Avrupa petrokimya şirket

lerinin büyük bir çoğunluğu, Brezilya'da petrokimya ürünle

ri üretmek üzere kamu kuruluşu olan Patrobas ile ortak gi

rişim oluşturma yoluna gitmişlerdir. Brezilya'daki kamu iş

letmeleri metalurji ve ağ1r endüstri mamülleri üretmek ama

Clyla da, aç1lm1ş yabanc1 şirketler ile ortak girişimler 

gerçekleştirmişlerdir. 

b-) Goodyear Lastik ve Kauçuk Şirketi, Malezya hükü

metine ait bir holding şirket olan Pernos ile, % 51 hissesi 

Goodyear'a ait olmak üzere bir ortak girişim eerçekleştir

miştir. Goodyear firmas1 üretim ve ürün teknolojisi, uzman 

yönetim kadrosu ve bir miktar sermaye sağlamakta, Pernos 

firmas1 ise yerli sermaye, genel yönetim ve hükümet deste

ği biçiminde ortak olmaktad1r. 

Az gelişmiş ülke hükümetleri genellikle, yabanc1 şir

ketlerin imalat sanayinde % 50 sermayeli veya az1nl1k duru

munda kalan ortak girişimler kurmalar1n1 istemektedirler. 

Bu ülkelerin baz1lar1 yabanc1 şirketlerden belli bir süre 

dahilinde, baz1 durumlarda ise derhal olmak üzere, ortak gi

rişimlerdeki sahiplik oranlar1n1 azaltmalar1n1 istemektedir

ler. Bu uygulamalar1n en önemlilerinden biri Andean Yabanc1 

Yat1r1mlar Kanunu'dur. Bu kanun, ürettikleri mallar1 Andean 

Ortak Pazar1 (ANCOM) içerisinde pazarlamak üzere kurulmuş 

veya yeni kurulmakta olan ortak girişimlerin, yabanc1 

ortaklar1n1n sermayedeki paylar1n1 15 y1l (Bolivya 

ve Ekvator'da 20 y1l) içersinde % 49'a indirmelerini 
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istemektedir (16). Kanunun kabul edilmesiyle birlikte, bu 

ülkelere gelen yabancı sermaye ve teknolojide tabiatıyla 

önemli miktarlarda azalma görülmektedir. 

D. ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASINDA YER ALAN UNSURLAR 

Ortak girişimler, tarafların uygun gördüğü koşulla

rın belirtildiği anlaşmalar yapılarak gerçekleştirilir. Or

taklar arasında yapılacak bir ortak girişim anlaşması kap

samlı olmalı ve işin gerektirdiği belli başlı özelliklerin 

tümünü aşağıda da gösterildiği gibi kapsamalıdır. 

Bir ortak girişim anlaşmasında yer alan unsurların 

ana hatlarıyla sıralanışl:-- şöyledir (17): 

a-) Ortak girişimin amacı ve özelliei 

1- Yabancı ortağın ana amaçları ve staratejisi 

2- Yerli ortağın ana amaçları ve staratejisi 

3- Ürünler/ endüstrileri pazarlar/ ve hizmet veri

lecek müşteriler 

b-) Tarafların sağlayacağı katkılar 

1- Sermaye 

2- Mevcut arazi, fabrika, depo, bürolar ve diğer 

imkanlar 

(16) GROSSE, s.l33-150. 
(17) UN, s.30-33. 
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3- Üretim tasarımı,· teknik khow how 

4- Urün ile ilgili khow how 

5- Patent ve ticari marka 

6- Yönetim, üretim, pazarlama, finans, örgütleme ve 

diğer uzmanlık konuları 

7- Teknik yardım.ve eğitim 

8- Yönetim geliştirme 

9- Yerel hükümetler, finans kuruluşları, müşteriler 

ve mal temin eden firmalar ile olan ilişkiler 

c-) Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri 

1- Satınalma, makinaların montajı ve donanım 

2- Fabrikanın inşası, makinelerin ve diğer donanımın 

modernleştirilmesi 

3- tiretim faaliyetleri 

4- İşçi ve ustabaşıların işe alınması ve eğitimi 

5- Kalite kontrol 

6- İşçi sendikaları ile ilişkiler 

7- Araştırma ve geliştirme 

8- Personelin sürekli olarak eğitilmesi 

d-) Öz sermaye payı 

ı .. Üretim, ürün teknolojisi ve endüstriyel sahiplik 

hakları karşılandığında ortağa verilen öz serma

ye payı 
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2- Arazi, tesisler, depolar ve diğer olanaklar karşı~ 

lığı olarak yerli ortağa verilen öz sermaye payı 

3- Yabancı ortağın sahiplik payı 

4- Yerli ortağın sahiplik payı 

e-) 1 Sermaye· yapısı 

1- Öz sermaye 

2- Ödünç alınan sermaye 

3- Çalışma sermayesi 

4- Gelecekte alınacak borçlar için kargılıklar 

5- Taraflarca garanti edilen krediler 

6- Öz sermayenin gelecekte artırılması 

7- Hisse senetlerinin üçüncü kişi ve kurumlara devri 

ve bu konudaki sınırlamalar 

f-) Yönetim 

1- Yönetim kurulu üyelerinin tayini ve yetkileri 

2- Sorumlu yöneticilerin tayini ve yetkileri 

3- Yurt dışından gelecek yabancı yöneticiler, teknis

yenler ve diğer personel 

4- Yöneticilerin atanması ve önemli kararlarla ilgili 

veta hakkı 



- 26 -

5- Yerli yöneticilerin yöneticilik kabiliyatlerinin 

ve üretim proğramının geliştirilmesi 

6- Örgütlenme 

7- Staratejik planlama ve işletme planlamas~ 

8- Bilgi verme sistemi 

9- Kontrol prosedürleri 

g-) Bütünleyici (tamamlayıcı) ek anlaşmalar 

1- Lisans ve teknoloji anlaşmaları 

2- Yönetim ile ilgili sözleşmeler 

3- Teknik hizmet anlaşmaları 

4- Yabancı ortağ~n genel giderlerinin bağl~ kuruluşa 

dağ~tımı 

h-) Yönetim politikaları 

ı- Temettülerin aç~klanmas~ ve da~ıtılmas~ 

2- Kazançların yeniden yatırıma dönüştürülmesi 

3- Malzeme, aramal ve yedek parçalar~n sa~lanacağı 

kaynaklar, fiyat, kalite ve teslim garantisi dahil 

4- Başlıca pazarlama proğramlar~, ürün,çeşitleri, 

ticari markalar, ürünlere verilecek markalar, da

ğıtım kanalları, ürün geliştirme, fiyatlandırma, 

servis ve harcamalar dahil. 

5- İhracat pazarları ve taahhütler 

6- Yöneticilere ödenecek tazminat ve primler 
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ı-) Muhasebe ve mali tablolar 

1- Muhasebe standartları 

2- Yabancı ve yerli ortağın kendi ülke kurlarına göre 

düzenlenmiş bilançoları 

3- Rapor hazırlama şartları 

4- Mali tabloların gözden geçirilmesi ve denetlenmesi 

j-) Anlaşmazlıkların çözümü 

1- Yönetim komitesi ve icra komitesi 

2- Arabuluculuk 

k-) Yasal konular 

1- İş konusu ile ilgili yerel yasalar, yönetmelikler 

ve politikalar 

2- Hükümet onayının alınmasını gerektiren konular 

3- Şirket tüzüğü ve yönetmelik maddeleri 

4- Gelir vergisi 

5- Ev sahibi ülkenin mahkemelerinden yararlanma 

Bir ortak girişim anlaşmasında yer alacak tarafların, 

birbirlerinin hedef ve amaçları konusunda açık bir anlayışa 

sahip olmaları gerekmektedir. Farklı taraflarJ.n det\;işik a

maçları bulunabilirse de, bu amaçların ters görüşler taşıma

ması lazımdır. Bu nedenle ortakların, öncelik taşıyan amaç

larının açıkça, daha işin başında belirlenmesi ve anlaşma

nın bu doğrultuda yapılmas.ı zorunludur. Daha sonra ise ta

rafların ne gibi katkılar sağlayacağı belirlenmelidir. Ge-
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nellikle yabancı ortak patent, ticari marka, teknoloji,tek

nik yardım, lisans gibi faaliyetleri üzerine alırken, yer

li ortak da arazi, fabrika, depo, yerel hükümetler ile iliş

kiler, müşteri ilişkileri gibi görevleri yerine getirmekte

dirler. 

Yönetim konusundaki üstünlük ise, ortakların öz ser

maye payıarına göre belirlenmektedir. Yönetim de yabancı or

tağın hakim olduğu durumlar olabileceği gibi, yerli ortak da 

üstün durumda olabilir. Bazı girişimlerde ise iki taraf da 

eşit yönetim yetkisine sahiptirler. 

Ortak girişim anlaşmasında ayn1 zamanda lisans, tek

nik ve yönetim anlaşmaları, anlaşmanın süresi ve değiştiril

me şartları, hammadde, ara madde ve yedek parçaların sağla

nacağı kaynaklar, muhasebe standartları, rapor hazırlama 

şartları, mali tabloların gözden geçirilmesi ve denetlenme

si, işletmenin feshi ve varlıklarının dağıtılması ile ilgili 

noktalar da bulunmalıdır. 

Anlaşmada yer alan bu tür kapsaml1 maddeler, bir or

tak girişimde ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlık ve çatış

ma kaynaklarının pek çoğunun ortadan kaldırılmasına yardım

cı olur. Bununla birlikte, taraflar arasındaki karşılıklı 

güven, saygı ve sürekli iletişim, girişimin ba~arılı bir 

şekilde yürütülmesi bakımından, ortak girişim anlaşmasın~ 

dan daha önemlidir. 
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II" ORTAK GİRİŞİMLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KURULUŞ NEDENLERİ 

Ortak girişimler dünya da yeni bir olgu değildir. 

Fakat az gelişmiş ülkelerde bu tip yat1r1mlar, son 30 y1l 

içerisinde önem kazarim1şt1r. Çünkü ortak girişimlerin avan

tajll yanlar1 görülmüş ve az gelişmiş ülkeler çeşitli sebeb

lerden dolay1 bu tip yat1r1mlar1 tercih etmişlerdir. 

A. TARİHSEL GELİŞİMİ 

Endüstri devriminin bir sonucu olarak, 19. yüzy1l1n 

ikinci yar1s1nda, özellikle Bat1 1 n1n sanayileşen ülkelerin

deki h1zl1 sermaye birikimi, büyük şirketleri bu sermayeden 

en fazla karl sağlayacak yat1r1m alunlar1n1 nrumuya yönelt

miştir. Bu karl1 yat1r1m alanlari ise, dönemin sömürgeleri 

ve bağ1ms1z az gelişmiş ülkeleridir. Yap1lan bu yat1r1mlar 

önceleri doğal kaynaklar1n işlenmesi, daha sonralar1 ise, 

doğal kaynaklarla birlikte alt yap1 işletmeciliği gibi alan

lara yönelmiştir. Bu dönemde yap1lan yat1r1mlar genellikle 

ortak girişimler şeklinde olmay1p, daha çok portföy yat1r1-

m1 biçiminde gerçekleştirilmiştir. İngiltere o dönemde bu 

tür yat1r1mlar1n en çok yap1ld1ğ1 bir ülke durumundad1r. 

1920'lere gelindiğinde, özellikle gelişmiş ülkeler 

aras1ndaki sermaye hareketlerinin, portföy tipi yatlrlm

lardan ortak girişim yada % 100 yabanc1 sermaye yat1r1mla

r1na doğru şekil değiştirmeye başlad1ğ1 görülmiiştür. 1920 

y1l1nda toplam uluslararas1 sermaye hareketlerinin l/3'i 
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ortak girişim ve % 100 yabancı sermaye yatırımları şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Ancak bu dönemde, az gelişmiş ülkele

re ve sömürgelere giden sermayenin büyük bir oranı, yine de 

portröy yatırımı olma özelliğini korumuştur. 

İkinci Dünya Savaşına kadar İngiltere'nin uluslara

rası sermaye ihracındaki üstünlüğü devam etmekle birlikte, 

ABD'de 1938'lerden sonra, uluslararası sermaye ihracı hare

ketine katılan ikinci büyük ülke haline gelmiştir. 

1950'lerden sonra uluslararası sermaye hareketleri

nin yapısında önemli bir değişme görülmüştür. Gelişmiş ülke

lerin sentetik hammadde üretimine geçmeleri sonucu, petrol 

dışında az gelişınişlerin hammaddelerine daha az ihtiyaç du

yulmaya başlanmıştır. Ayrıca az gelişmiş ülkelerden gelen 

sosyal ve siyasal baskılar, ortak girişimlerin yada % 100 

yabancı sermaye yatırımlarının yalnızca doğal kaynakların 

işlenmesiyle kalmayıp, endüstri kesimine gelmeye başlaması

na neden olmuştur. Bu raktörlerden başka, bir yandan az ge

lişmiş ülkelerin belli kesimlerinde gelişen tüketim eğilimi, 

diğer yandan sanayileşmiş ülke pazarlarında beliren aşırı 

rekabet ve bu ülke ekonomilerindeki yatırımlardan sağlana

cak karların cazibesi de , yabancı şirketleri az gelişmiş 

ülkelerin endüstri kesiminde yatırıma yönelten diğer faktör

ler olarak tanımlanabilir. 

1950-1960 yılları arasında gelişmiş ülkelerden, az 

gelişmiş ülkelere doğru olan sermaye transferlerinde artış-
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lar olmuştur. Tablo l'de bu artışlar gösterilmiştir. Ortak 

girişim tipi ~atırımlar, söz konusu dönemde uluslararası bir 

nitelik kazanmıştır. Bu tip yatırımlar genellikle ÇUŞ'ler 

tarafından gerçekleştirildiğinden, dolayJ.sıyla ÇUŞ'lerin 

faaliyetlerinde de genişlemeler kaydedilmiştir. 

TABLO: 1 

GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN, AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YAPILAN 

SERMAYE TRANSFERLERİNİN YAPISI 

YILLAR 

1956-1963 
1964-1971 
1972-1977 

(Yıllık Ortalama, Milyar Dolar) 

Ortak Girişim ve 
% 100 Yabancı Serma

ye yat1r1mlarJ. 

1.940 
2.759 
7.622 

Portföy 

Yat1rımları 

555 
1.294 
6.574 

KAYNAK: OECD Development Asistance Review 1968-1971 

OECD Development Co-operation Review 1972-

1978 

Örneğin, 1956-1963 döneminde, yıllık ortalama 1.9 

milyar dolarlık ortak girişim yada % 100 yabancı sermaye 

yatırımları yapılırken, bu miktar 1972-1977 döneminde 7,6 

milyar dolara çıkmıştır. 

1960'lardan sonra az gelişmiş ülkelerde yupJ.lan or

tak girişim ve % 100 sermayeli yat1rımların artmasında I.M.F. 

G.A.T.T., Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi ulus-
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lararas~ teşekküllerle, Ortak Pazar gibi ekonomik birleşme

lerin de teşvik edici etkileri olmuştur. Bu dönemde ki söz 

konusu yat~r~mlar daha çok, işgücünün yayg~n olarak kulla

nıldığ~, üretimde mal farkl~laşt~r~lmas~ yapabilen, h~zl~ 

teknolojik gelişmelerin uyguland~ğ~ kimya, lastik, makina, 

ulaşt~rma araçlar~ ve dayan~kl~ tüketim mallar~ gibi sektör

lerde yoğunlaşmaya başlamışt~r (18). Diğer yandan an~lan dö-

nemde, bu yatır~mlar için gerekli olan kapital ve ara mal

ların ithalatla karşılanmas~ zorunluluğu da , az gelişmiş 

ekonomllerin dış kaynaklara olan bağıml~l~ğ~n~n artmas~na 

neden olmuştur. 

1960'lı yıllarda ABD kökenli çok uluslu ~irketler 

genellikle, % 100 yabancı sermaye yat~rımları yapmaktaydı

lar. 1960'ların sonundan itibaren de bu şirketlerin ortak

l~k anlaşmalarında daha esnek olduğu ve ortak girişim tipi 

yat~rımların arttığ~ gözlenmektedir (19). 

1970 yılından sonra ise, çok ulualu şirketlerin fa

aliyetleri daha da artm~ş ve az gelişmiş ülkelerle büyük o

randa ortak girişim gerçekleştirmişlerdir. 

(18) Reuber GRANT, Private Fore~gn Investment in Development, 

OECD, 1973, s.). 
(19) ALPAR, s.J-19. 
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B. KURULUŞ NEDENLERİ 

ÇUŞ'lerin ülke d1ş1ndaki raaliyetleri için en önemli 

etken, r1rsatlar1n doğmas1 ve kar elde etme güdüsüdür. Ülke 

içinde sermayenin verimli bir şekilde kullanılamamas1 da 

çok ulualu şirketlerin d1şar1da f1rsat aramalar1na neden 

olmaktad1r. 

Yabanc1 sermaye az gelişmiş ülkeye girerken, baz1 dü

şüncelere sahiptir. En büyük düşüncesi, gelir elde etmektir. 

Koşullar1 kendi staratejisine uygunsa az gelişmiş ülkeye gi

der. Özellikle risklerin, di~erlerine göre daha az oldu~u 

ülke, yabanc1 sermaye için en uygun yerdir. Yabancı yat1r1m-

c1lar bu ülkelerde, gümrük duvarlar1n1 aşabilmek, ödemeler 

problemleri dolay1s1yla ithalattaki miktar k1s1tlamalar1n

dan kurtulmak ve ucuz girdileri değerlendirmek için ortak 

girişim tipi yat1r1mlar yaparlar. 

Şirketleri ortak girişim kurmaya iten sebepleri şu 

şekilde s1ralayabiliriz (20). 

1-) Hukuki Engelleri Kald1rma 

Yabanc1 şirketler, az gelişmiş ülkelerde ortak giri

şim kurmak isterlerkan baz1 engellerle karşılaşabilirler. 

Söz konusu ülkelerde genellikle milliyetçilik hareketleri 

(20) Kadir ŞATIROGLU, Çok Uluslu Şirketler, A.U.s.B.F.Ya. 

No.536, Ankara, 1984, s.l85-186. 
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ve sömürgeleşme korkusu, yabanc1 sermayeyi olumsuz yönde et

kilemektedir (21). Bunun sonucunda% 100 yabanc1 sermaye ya

t~r~mlar~ istenmeyebilir veya % 100 yabanc1 sermaye ile fa

aliyet göstermek, ev sahibi ülke hükümeti taraf1ndan yasak

lanabilir, bir tak~m hukuki engeller konabilir. İqte söz ko

nusu hukuki engelleri kald~rmak için ortak girişimler alter

natif olmaktad1r. Ortak girişim sayesinde ülkeye yabanc~ ser

maye çekilebildiği gibi, yabanc~ ortak da ev sahibi ülkede

ki olumsuz etkilerden, yerli ortak sayesinde kurtulabilmek

tedir. 

2~) Teknoloji, Yönetim, Hammadde, Personel ve Pazar

lama Kolayl1klar1 Sağlama 

ÇUŞ'lerin faaliyet alanlar1, tabi kaynaklar1n işleti~ 

mesinden, perakendiciliğe kadar geniş bir alanı oluşturur. 

Bu şirketler bazen hiç ilgisiz sahalara da girebilirler. 

Yabanc~ şirketler, belirli bir hammaddeye bağl1 olarak üre

tim gerçekleştiriyorlarsa ve bu maddeyi dışar~dan ithal et

mek zoruhdaysalar, ortak girişim tipi yatırımlar tercih se

bebi olmaktadlr. Yabanc~ ortak sermayesi ile birlikte tek

noloji, lisans, patent ve yönetim bilgisini beraberinde ge

tirirken, yerli ortak ise bunlar~n karşıl~/.t1nda hammadde, 

arazi, depo, personel gibi katk1larda bulunmaktadır. Yerli 

(21) W.DYMSZA, Mult1nat~onal Bus1nness Strategy, Mc-Grow 
H~ll Book Co, 1972, s.206-207. 
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ortak piyasa koşullarını iyi bildiğinden, pazarlama konusun

da da ortak girişime yardımcı olacaktır. Görüldüğü gibi ger

çekleştirilen ortak girişimler, tarafların menfaatleri doğ

rultusunda oluşmaktadır. 

J-) Konuk Ülke İle Diyaloğ Sağlama 

Yabancı şirketler, ev sahibi Ulkenin bürokratik, po

litik ve sosyal yapısın1 bilmediklerinden, uynı zamanda ge-

niş bir çevreye sahip olmadıklarından, bazı sorunları çöz

mede güçlüklerle karş~laşabilirler. Fakat yerli ortak, ül

kenin yapısını ve hükümetlerle nasıl ilişki kurulması konu

sunda geniş bilgiye sahiptir. Bu şekilde bürokratik engel

ler, yerli ortak sayesinde kolaylıkla halledilebilir. 

4-) Rakipleri Etkisiz Hale Getirme 
' ' 

Ekonomik hayatta büyük ölçüde rekabet söz konusudur. 

Ortak girişim tipi bir yatır1mın kurulması, faaliyet alanın

daki yerli, yabancı, fiili ve potansiyel rakipleri bu ortak

lığa dahil etmek suretiyle, bunları etkisiz hale getirme im

kanı verir. Yani rakip firmalarla ortak giriçim gerçekleşti

rerek, pazar payı daha da bUyütülebileceGi gibi aynı zaman

da bu rakipler kontrol altına da al1nabilirler. 



- 36 -

III. ORTAK GİRİŞİMLERİN EKONOMİK ETKİLERİ 

Ortak girişimlerin birçok olumlu etkileri vard~r. 

Aşağ~da bu etkiler aç~klan~rken "yabanc~ şirket" kavram~yla 

anlat~lmak istenen, ortak girişimlerde ki yabanc~ ortaklar-

d~r. 

A. OLUMLU ETKİLER 

Ortak girişimler, her iki tarafa da menfaat sağlad~ğ~ 

için gerçekleştirilen yat~r2mlard2r. Her orta~~n elde etti~i 

kazanç yan2nda, bu yat~r~m~n yap~ld~ğ~ ülkenin de söz konusu 

girişimden olumlu bir şekilde etkilanınesi laz~mdır. Bu olum

lu etkileri şu şekilde s~ralayabiliriz (22). 

a) Yabancı şirketler, özellikle döviz ve tasarruf a

çığı çeken az gelişmiş ülkelere sermaye aktararak, bu açık

ların kapanmasına yardımcı olurlar. 

b) Yabancı şirketler ve özellikle çok uluslu şirket

ler, uluslararası pazarlara yak~n olduklarından, ülke için

de üretim mallarını daha kolaylıkla ihraç ederek, ödemeler 

dengesine olumlu katkıda bulunabilirler. 

c) Yabancı şirketler, yarattıkları katma değer ve 

(22) Mas on HALL, "Conflicts Between Host Count:.ı:r'i:~s and Mul
tinational Enterprıse", CALİiıORNİA MANAGEMENT REVİW, 

VOL: 17, No: 1, 1974, s.5-14. 
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ödedikleri çeşitli vergilerle muhtemel bütçe açıklarına o

lumlu yönde katkıda bulunabilirler. 

d) Açık ve gizli işsiz sayısı çok olan az gelişmiş 

ülkelerde ortak girişimler, isdihdamın genişletilmesini ve 

işgücünün eğitilmesini sağlayabilirler. 

e) Az gelişmiş ülkeler, endüstri kesiminde gerekli 

yükselmeyi sağlayacak modern teknolojiden yoksundurlar. Or

tak girişimlerdeki yabancı ortak, hazır ve denenmiş modern 

teknolojileri, az gelişmiş ülkelere transfer ederek, endüst

ri kesiminde bu yükselmeyi gerçekleştirebilirler. 

~) Ortak girişimler bir yandan yerli girişimcilere 

örnek olup daha fazla kişiyi üretim alanına çekerken, yarat

tıkları rekabet nedeniyle ekonomi içindeki mevcut tekelci 

eğilimlerin önlenmesinde etkin bir rol oynayabilirler. 

g) Ortak girişimler, üretimde kullandıkları yerli 

girdiler nedeniyle, birçok yeni endüstrinin kurulmasına ve

ya mevcutların üretim kapasitelerini genişletmelerini teş

vik edebilirler. 

B. OLUMSUZ ETKİLER 

Yukarıda belirtilen olumlu etkilere karşı, ortak gi

rişimlerin az gelişmiş ülkelerde yaratabilecekleri olumsuz 

etkiler ise şöyle sıralanabilir. 
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a) Ortak girişimler, yatırım için gerekli fonların 

büyük bir bölümünü az gelişmiş ülkenin kaynaklarından sağ

ladıklarından, gerçekte tasarruf açığının kapanmasındaki 

katkıları da çok sınırlı kalacaktır. 

b) Ortak girişimler belli sektörlerde ve daha çok 

iç pazarlara dönük üretim yaptıklarından, ihracat yoluyla 

önemli bir döviz geliri de sağlamamaktadırlar. Bir yandan 

üretim maliyetinin yüksekliği, diğer yandan lisans anlaş

malarında yavru şirketin ihracatını s1nırlayıcı hükümler, 

ihracat imkanlarını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca 

ihracat yoluyla belli oranda döviz sağlansa bi.le, kar, li

sans transferleri ve transfer fiyatlaması yollarıyla bu dö

vizin çok daha fazlasını yurt dışına çıkardıklarından, öde

meler dengesi üzerindeki net etki, daima olumsuz olmaktadır. 

c) ~abancı şirketlere sağlanan teşvik tedbirleri ne

deniyle uygulanan vergi ayrıcalıkları, devletin bu şirket

lerin faaliyetlerinden elde edeceği vergi gelirlerinin sı

nırlı bir düzeyde kalmasına neden olmaktadır. Birçok ülke

de şirket kazançları ilk D~~o y1l vergiden bağışık tutuldu

ğu gibi, ithalatta ödenmesi gereken gümrük vergileri de ya 

taksitlerle alınmakta yada bunlara % 80-90 oranlarına varan 

muafiyet tanınmaktadır. 
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d) Ortak girişim yatırımlarının işsizlik sorununun 

çözümüne olumlu katkı sağlayacakları da çok şUphelidir. Ya

bancı ortaklar gerek getirdikleri teknolojinin sermaye yo

ğun olması ve gerekse çeşitli sosyal sorunlarla karşılaşma

mak için mümkün olduğu kadar üretimde sermaye/işgücü oranı-

nı yüksek tutmaya çalışmalarl. nedeniyle, önemli sayıda işçi 

.istihdam etmemektedirler. Ayrıca üst kademe yöneticilerinin 

kendilerinden olmasını istediklerinden, yönetici yetiştiril-

mesi konusunda da genellikle duyarlı değillerdir. 

e) Ortak girişimler, üretilen mallarl.n nitelikleri 

nedeniyle sınırlı tüketici gruplarının ihtiyaçlarını karşı

lamaya yönelik olduğundan, toplumun temel ihtiyaçlarını kar

şılamak ve böylece ekonomik kalkınmaya katkJ.da bulunmaktan 

da uzaktır. 

IV. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ORTAK GİRİŞİM UYGULAMALARI 

Az gelişmi.ş ülkelerde ortak girişim tipi yatırımlar, 

genellikle ÇUŞ'ler tarafından yapılmaktadır. ÇUŞ'lerin ül

ke dışl.nda faaliyet göstermelerinin temel nedeni kardır. 

Bu işletmelerin riski ve karı birlikte ele almaları gerek-

mektedir. ÇUŞ'ler bu yatırJ.mlara girişıneden önce, iki önem

li faktörü iyi düşünmali ve hangi ülkede ne şekilde bir fa

aliyet göstereceklerine karar vermeleri gerekmektedir. Söz 

konusu şirketlerin, az gelişmiş ülkelerde ortak girişim 
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şeklinde yatırım yapmaları, genellikle bu girişimin gelece

ği açısından daha güvenli olabilir. Böylece yabancı şirke

tin bu ülkelerde karşılaşabileceği bürokratik, yasal ve sos

yal engeller, yerli ortak sayesinde daha kolaylıkla çözüle-

cektir. 

Az gelişmiş ülkeler başlangıçta, gelişmenin anahta

rı olarak gördükleri yabancı sermayeye karşı ılımlı bir 

tutum içinde olmakta, daha sonra ise çok uluslu şirketlere 

karşı tav~rlarını değiştirmektedirler. Bu açıdan bakıldı

ğında çok ulualu işletmelerin, az gelişmiş ülkelerde geçi

ci olduklarJ. ve uzun süre faaliyet gösteremedikleri sonucu

na varabiliriz. Örneğin Peru hükümeti, yabancı sermayeye 

ait işletmelerin satın alJ.nması ve bunlarJ. ülke vatandaşla

rJ.na satma imkanı sağlayan yasalar çıkarmıştır. Az geliş

miş ülkelerde yabancı düşmanlığJ. olumsuz bir davranış bi

çimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ülkeler genellikle 

% 100 yabancı sermaye yatırımlarını ve yabancı ortağJ.n 

payının daha fazla olduğu girişimleri, milliyetçilik ha

reketleri nedeniyle istemeyebilirler. Örneğin, Hindistan 

hükümeti, yerli kola üretimini geliştirmek için Coca Cola 

firmasından faaliyetlerini sona erdirmesini istemiştir. 

Eu gibi uygulamalar sonucunda, az gelişmiş ül-
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kelerdeki yabancı sermaye miktarında azalmalar kaydedilecek 

ve bu ülkelerin çekicili~i kalmayacakt~r. 

Ortak girişim'ler çok ulualu şirketlerin en çok baş

vurdukları bir yoldur. Bu şirketler ortak girişim konusunda 

çeşitli alternatifler üzerinde dururlar. Riskin fazla oldu

ğu az gelişmiş ülkelerde % 50'den az bir payla ortak olmak 

tercih edilirken, gelişmiş ülkelerde bu oran% 50'den daha 

yukarılara çıkabilmektedir. Bu çeşit yat~rımlar, çok uluslu 

şirketlere bazı yararlar sağlayabilir. Sermaye bulma imkanı, 

çevresel faktörler ve faaliyet gösterilen ülke hükümetleri

nin baskısının azaltılması ilk akla gelenlerdir. Bu konuda

ki örneklerden biri, orta büyüklükte bir işletme olan Kysor 

Industrial işletmesinin Batı Avrupa'da% 50, İngiltere'de 

% 50, Meksikada ise % 45 oranında ortak girişime katılmış 

olmasıdır. Görüldüğü gibi firma, az gelişmi~~ bir ülke olan 

Meksika'da öz sermaye payını düşük tutmuştur. Ortak girişim 

gerçekleştiren çok uluslu bir şirket, genellikle yerli or-

tağın özel sektör de faaliyet göstermesini tercih eder. Fa

kat bazı az gelişmiş ülkeler, belirli sektörlerde çok ulus

lu işletmelerin kamu kuruluşlarıyla ortak girişim gerçekleş

tirmesi için baskı yapabilirler. Örnek olarak Brezilya, Hin

distan, Mısır ve Cezayir verilebilir.(23). Eğer yabancı şir-

(23) Y.K. SHETTY, "Ivanaging the Multınatıonal Corporation: 
European and American Styles", MANAGEMENT INTERNATI
ONAL REVİEW, CXIX, S.) (1979), s.39-45. 
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ket, bu alanlara yatırım yapmak istiyorsa, ev sahibi ülke

nin istediğini kabul etmek zorunda kalacaktır. 

Az gelişmiş ülkeler ve Avrupa Topluluğu arasındaki 

ilişkinin ortak girişimler açısından ele alınması oldukça 

önemlidir. Bu konuya girmeden önce, Avrupa Topluluğu reka

bet kuralları çerçevesinde, ortak girişimlerden kısaca söz 

etmek gereklidir. 

Ortak girişim biçimindeki bir yatırımda, eğer katılan 

teşebbüsler açıkça ve fiili olarak birbirinin rakibi iseler, 

AT'nun ilgili pazarında rekabet ve üye ülkeler arasındaki 

ticaret üzerinde olumsuz etkiler meydana gelmişse, söz ko

nusu ortak girişimiere izin verilmeyecektir. Yani aynı eko

nomik faaliyet düzeyindeki teşebbüsler arasında, diğer bir 

ifade ile, rakip teşebbüsler arasında kurulan bir ortak gi-

rişime izin verilebilmesi için, incelenmesi gereken hususlar, 

"ilgili pazardaki rekabet ve üye ülkeler arasındaki ticaret" 

üzerindeki kısıtlayıcı uygulamalardır. Bu çerçevede, ortak

lık anlaşmasının maksat veya etkileri bakımından, ortak gi

rişim kuran rakip teşebbüsler ile ilgili pazardaki diğer te

şebbüsler arasında rekabeti önemli ölçüde kısıtlıyor olup 

olmadığının tespit edilmesi gerekir (24). Eğer ortak giri

şim anlaşması rekabette ve üye ülkeler arası ticarette önem

li bir olumsuz etki meydana getirmek!~ beraber, sebeb oldu-

ğu bu etkiyi telafi edecek büyüklükte yarar yada avantajlar 

sağlıyor ise, bu girişime muafiyet tanınacaktır. 

(24) İNECİ, s.l-67. 
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Az gelişmiş ülkeler genellikle Avrupa Topluluğu üye

si değildirler. Fakat bu ülkeler, AT içinde, bazı kurallara 

bağlı kalmak koşuluyla ortak girişimlerde bulunabilirler. 

Bu koşulları şu şekilde açıklayabiliriz. 

Eğer bir ortak girişim, AT içinde kurulmuş ve bu or-

tak girişimi kuran taraflardan biri, Ortak Pn7.nrın du;nnda 

yerleşik bulunuyorsa, bu girişime izin verilebilmesi için, 

yat~rımın üye ülkeler arası ticaret üzerinde olumsuz etki

ler yaratmaması gereklidir. 

Avrupa Topluluğu .dahilinde faaliyet gösteren, yan ku

ruluşları bulunan Topluluk üyesi olmayan, iki işletme tara

fından kurulan ortak girişime izin verilebilmesi için, bu 

yatırımın AT içinde rekabete aykırı etkiler doğurmamış ol-

ması ve üye ülkeler arası ticareti etkilemamiş olması ge

rekmektedir. Eğer taraflardan hiçbirinin AT içinde faaliyet 

gösteren yan kuruluşları bulunmuyarsa ve ortak girişim top

luluk dışında kurulmuş ise diğer yandan ana teşebbüslerin 

yap:tlkları ihracatlarla, AT'da kazanmış oldukları yüksek 

payları mevcutsa ve bu girişimin topluluk içinde önemli bir 

etki dağuracağı tespit edilmişse bu ortak girişime izin ve-

rilecektir. 
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İ k i n c i B ö 1 ü m 

T U R K E K O N O M İ S İ N D E O R T A K G İ R İ Ş İ M 

B İ Ç İ M İ N D E K İ Y A T I R I M L A R 

I. TURKİYE 'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ 

TARİHİ GELİŞİMİ 

Türkiye'de yabanc1 sermaye yat1r1mlar1nın yaklaş1k 

bir buçuk as1rl1k geçmişi vard1r. Bu geçmişi bilmeden sa

dece günümüz uygulamalar1ndan bahsetmek doC;ru olmayabilir. 

Bu nedenle Türkiye'de yabanc1 sermaye yatırımların1n tari-

hi gelişimini, beş dönem halinde inceleyeceğiz. Bunlar sı

rasiyle şöyledir. 

A. OSMANLI DÖNEMİ 

Ülkemizin yabanci sermaye ile tanışması, ilk defa 

1838 Ticaret Anlaşmas1yla olmuştur. 1827 yılında Osmanlı 

Donanmasının İngiltere'ye, Fransa'ya ve Rusya'ya yenilmesi, 

Ruslar1n Edirne'yi almas1, M1s1rlı Mehmet Ali Paşan1n İs

tanbul'u tehdit etmesi sonucunda, Sultan Mahmut Ruslarla 
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anlaşma imzaladı. Fakat daha sonra gelişmeleri kendi çıka

rına aykırı görünce, teminat anlaşması yaptı. Bu teminata 

karşılık istenen bedel, 1838 Ticaret Antlaşmasıydı. 

1838 Ticaret Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğunda iç 

ticarette yabancılar için geçerli olan mevcut uygulamaları 

öncelikle İngilizler ve genellikle tüm yabancılar için kal

dırmayı amaçlamaktaydı. Böylece yabancılar, Osmanlı tüccar

larına tanınan bütün haklardan eşit olarak yararlanma imka

nına kavuşuyor!ardı. 

Osmanlı orduları Avrupa içinde durdurulup dönüş dö

nemi baelayınca, topra~a dayanan gelir kuynnkları ortadan 

kalkmaya başladı. Tarım kesiminden yeni vergiler toplamaya 

imkan kalmadı. Bu durumda devletin asgari hizmetlerini yü

rütebilmesi için başvurabileceği tek kaynak borçlanma olu

yordu. 1854 yılında Kırım Savaşıyla birlikte ilk dış borç

lanma yapıldı. 

Zincirleme borçlanmalar ve Avrupalı ülkel.erin baskı

sı sonunda, 1881 yılında "Muharrem Kararnamesi" ile "Düyu

nu Umumiye" sistemi getirildi. Tuz ve tütün tekelleri, pul 

ve daha başka vergiler Düyunu Umumiye'ye bırakıldı. 

Düyunu Umumiye ile beraber Osmanlı İmparatorlu[~nda 

yabancı sermayeli yatırımlarda artmıştır. 1865 yılında Ba

lıkesir bor madenierinin işletilmesi, yirmi yıllı~ına bir 

Fransız firmasına verilmiştir. 
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1838 Ticaret Antlaşması,yabancılara Osmanlılarla ay

nı hakları tanıdığından yabanc1 sermaye yatırımları ve işlet

meleri hakk1nda açık ve yeterli bilgi bulmak güçtür. Bir tah

mine göre Osmanlı İmparatorluğunda tüm sınai kuruluşlardaki 

sermayenin% lO'u yabancılara, % 50'si Rumlara, % 5'i Yahu

dilere ve% 15'i Müslüman Türklere ait bulunuyordu. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin yöneticileri hu

kuka saygınl1k göstererek, Osmanl1 Hükümetinin d1ş borç ve 

yabanc1 sermaye konusundaki yükümlülüklerini üstlendiler. 

B. CUMHURİYET DÖNEMİ 

1923 İzmir İktisat Kongeresinde Atatürk, yabancı ser

mayeye karş1 olmad1ğ1nı, Türk.Kanunlar1na uymas1 şartıyla 

yabanc1 sermayeye gerekli güvenceyi vermeye her zaman haz1r 

olduğunu aç1k bir şekilde belirtmiştir. Gerçekten 1923'te 

Hükümet, Chester Projesi olarak bilinen ancak sonradan ka

ğlt üzerinde kalan demiryollar1 ve bazı bayındırlık işleriy

le ilgili bir tasarıya kabul ederek uygulamaya geçmiştir. 

Bu arada millileştirme hareketi 1928 y1l1nda başla

yarak h1z kazanm1ş, izleyen y1llarda demiryolu, elektrik, 

su, tramvay gibi kamu hizmetleri sayılan alanlarda faaliyet 

gösteren yabanc1 sermayeli kuruluşlar1n birçoğu devletleş

tirilmiştir. 1929 ekonomik bunalım1 sonucunda, dünyadaki 

pek çok ülke yabanc1 sermaye yatır1mlarının çoi;:unu tasfiye 

etmılştir. 
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1929 yılında dünyadaki ekonomik kriz döviz kontrolu 

konusunu ön plana çıkarmıştır. Cumhuriyet hükümeti 1929 yı

lında yürürlüğe giren 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kam-

biyo Borsaları Kanunu ile döviz alım ve satımı için bazı ye

ni uygulamalar getirmiştir. Menkul kıymetler ve kambiyo bor

salarında işlem görecek yabancı hisse senetleri ve tahviller 

ile yabancı paralar, doğrudan Maliye Bakanlığının iznine bağ

lanmlştır. Yani kambiyo ve yabancı paraların alım sat1mı ya

saklanmıştır. 

1930 yılında yürürlüğe giren Türk Parasının Kıymeti

ni Koruma Hakkındaki Kanun, kambiyo, tahvil alım satımının, 

kıymetli madenlerin memleketten ihracı veya memlekete itha-

linin tanzim ve sınırlamasına Bakanlar Kurulunu yetkili kı-

lıyordu. Bunun anlamı da Türk parasının konvertibiletisin 

kaldırılmasıydı. 

1947 yılında ÇJ.karılan Türk ParasınJ.n Kıymetini Ko

ruma Hakkındaki 13 Sayılı Kararname ise yabancı sermaye ko

nusunda, Cumhuriyet döneminin ilk açık düzenlemesini getiri

yordu. Buna göre Türkiye'de iş yapmak isteyen yabancıların 

gerekli nakdi sermayeyi ve işletme akçelerini döviz olarak 

dışarıdan getirmeleri zorunluluğu konuyor ve yapılacak yatı

rlmın yurdun kalk1nmas1 için yararlı görülecek alanlarında 

veya ihracatJ. arttırJ.cı nitelikteki ticaret sahalarında ol

masl şartı ile yabancı sermayeye transfer garantisi tanını-

yo:rdu. 
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C. 1950 SONRASI DÖNEM 

II. Dünya Savaşı sonrasında ekonomik kalkınmanın hız

landırılması amacıyla, yabancı sermaye 1950 yılından itiba

ren kanunlarla teşvik edilmiş, bu amaçla sırasıyla aşağıda

ki kanunlar çıkarılmıştır. 

Türkiye'de yabancı sermayenin te;::ıviki konusunda çıka

rılan ilk kanun 1.3.1950 tarihli nHazinece Özel Teşebbüslere 

Kefalet Edilmesine ve Döviz Taahhüdünde Hulunulmnsına Dair" 

ÇJ.karılandJ.r. Bu yasayla hem Ulkeye gelen yabancı sermayeye 

belirli şartlar altJ.nda transfer garantisi verilmiş hem de 

dJ.şarıdan borç almak isteyen işletmelere borçlarını dövizle 

transfer etme imkanı getirilmiştir. 

9.8.1951 tarihli "Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teş-

vik Kanunu" ise, sermaye kavramının dar tutulması, kar ve 

anapara transferleri için sınırlar koyması nedenleriyle, 

beklenen ölçüde yabancJ. sermaye akımı sağlayamamıştır. 

Amerikalı uzman Randalı tarafından 18.1.1954 tarihin-

de hazırlanan 6224 sayılı "Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu", 

Türkiye'yi yabancı sermaye için cazip hale getirmeyi amaç

lamaktaydı. Türkiye'de direkt yabancı sermaye yatırımları 

genel olarak 6224 sayılı kanuna tabidir. Türkiye'ye gelen 

yabancı sermaye, yıllar itibariyle değişiklik göstermiştir. 

Bu durum Tablo 2'de gösterilmiştir. 



TABLO: 2 

TILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE 'Y:J: J.ELBN 

YABANCI SEID;lAYE 

(Milyon t) 

Yıllar Yıllık Birikinıli 

1954 öncesi 2,8 2,8 
1954 2,2 5,0 
1955 1,2 6,2 
1956 3,4 9,6 
1957 1,3 10,9 
1958 1,1 12,0 
1959 3,4 15,4 
1960 1,9 17,3 
1961 1,2 18,5 
1962 4,2 22,7 
1963 4,5 27,2 

. 1964 11,9 39,1 
1965 11,6 50,7 1966 9,7 60,4 
1967 9,0 69,4 
1968 13,9 83,3 
1969 13,2 96,5 
1970 9,0 105,5 

' 1971 11,7 117,0 1 1973 67,3 197,3 ~ 1974 -7,7 189,6 

1 

1975 15,1 204,7 
1976 8,9 213,6 
1977 9,2 222,8 
1978 11,7 234,5 
1979 -6,4 228,1 
1980 97,0 325,1 
1981 337,5 662,6 
1982 167,0 13?~) '6 
19133 102,7 ~ j;~, j 
19134 271,4 1203,7 
1985 234,5 1438,2 
1986 364,0 1802,2 

KAYNAK: Devlet Planlama Teşkilatı. 
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16.3.1954 tar.ihiride kabul edilen 6326 sayılı "Petrol 

Kanunu" ise, Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı şirket

lerin petrol arama, sondaj, üretim, tasfiye ve dağıtım iş

lerini düzenlemek üzere çıkarılmıştır. Kanuna göre yatırım

cı, petrol çıkarılmasına ilişkin her türlü malzemeyi gümrük 

ödemeden ithal etme ve Türkiye'de elde ettiği karları belli 

şartlarla dışa~ıya transfer etme hakkına sahiptir. 

D. PLANLI DÖNEMDE YABANCI SERMAYE 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman, yabancı serma-

yeye karşı genel yaklaşım, iyi niyetli ve olumlu olmakla 

beraber, planlı kalkınma dönemine gelinceye kadar işbaşına 

gelen hükümetlerin siyasal eğilimlerine göre, yabancı ser

maye politikalarıda değişiklik göstermiştir. Planlı dönem

de de hükümetlerin politik tercihlerine göre izledikleri 

yabancı sermaye stratejileri belirli sapmalar göstermiş, bu 

sapmalar plan ve proğramlara yansımıştır. Bütün dönemlerde 

ortak olan özellik, genellikle yabancı sermayeden ürkülmesi 

ve liberal bir nitelik taşıyan teşvik tedbirlerine rağmen, 

yabancı yatırımlar için uygun bir ortamın oluşturulamaması-

dır. 

1-) I. Beş Yıllık Plan (1963-1967) 

I. Beş Yıllık Plan i9erisinde yabancı sermaye konu

sunda özel hükümler getirilmemiş, konuya sadece ödemeler 

dengesine katkısı açısından yaklaşılmıştır. Direkt yaban-
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cı sermaye yatırımlarının, kalkınmaya verimli olarak katıl-

masını sağlayacak tedbirler ele alınmış, fakat teknoloji t

ransferi üzerinde hiç durulmamıQtır. 

2-) II. Beş Yıllık Plan (1968-1972) 

Bir öncekinin aksine teknoloji transferi konusu bü

yük ağırlık kazanmıştır. Direkt yabancı sermayeye döviz ve 

teknoloji kaynağı olarak önem verilmiş ve Türk müteşebbisle

rin yetersiz oldukları alanlara yatirım yapmaları üzerinde 

durulmuştur. 

3-) III~ Beş Yıllık Plan (1973-1977) 

Dış ödeme konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığı 

dönemde hazırlanmış olması nedeniyle, yabancı sermayenin ül

keye çekilebilmesi için önemli bir teşvik getirilmemiştir. 

1974 yılında Türkiye'ye yabancı sermaye girişi, verilen i

zinlere oranla % 38 gibi düşük bir seviyede kalmıştır. 

4-) IV. Beş Yıllık Plan (1979-1982). 

Yabancı sermayeye dif!;er planlardan daha fazla yer 

vermesine rağmen, 1979'da 6224 Sayılı Kanun kapsamında fa

aliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısında düşme ol

muştur. III •. plan döneminde 118 olan firma sayısı, 1979'da 

9l'e düşmüştür. Fakat 1980 yılından sonra uygulanan ekonomi 

politikalarının katkılarıyla, yabancı sermayeli firma sayı

sında önemli ölçüde artışlar kaydedilmiştir. 
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E. 1980 SONRASI YABANCI SERMAYE 

24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin yabancı 

sermaye üzerindeki olumlu etkileri açıktır. 1980 yılından 

sonra yurdumuza gelen yabancı sermaye miktarında önemli ar

tışlar olmuştur. 1984 yılında çıkarılan bir kanunla, yaban

Cl sermaye konusunda yetkili kılınan merci, Devlet Planlama 

Teşkilatı olmuştur. 

1980 yılından itibaren müsade edilen yabancı sermaye 

yatırımları, turizme, askeri uçak, elektronik, gıda, tütün, 

otomotiv, bankacılık sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. 

II • KANUNİ ÇERÇEVE 

Türkiye'de ortak girişim biçimindeki yatırımlarla il

gili olarak, ayrı bir yasal dUzenlem(~ yoktur. Hu yiizden ko

nuyla ilgili açıklamalar, yabancı sermaye doğrultusunda ya

pılmış ve üç temel kanun altında incelenmiştir. 

A. 6224 SAYILI YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNU 

Türkiye'ye gelen ve önemli miktarlara ulaşan yaban

Cl sermaye, esas olarak 6224 Sayılı "Yabancı Sermayeyi Teş

vik Kanununa" göre ülkeye gelmektedir. Bu kanuna göre, ya

tırım yapılacak teşebbüsün, memleketin iktisadi kalkınması

na yararlı olması, Türk ve özel sektörüne açık bulunan bir 

faaliyet sahasında çalışması, tekel ve özel imtiyaz ifade 

etmemesi eerekmektedir. 
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6224 SayılJ. Kanunda "sermaye" kavramı geniş tutulmuş

tur. Kanunun 2. maddesine göre, bir kuruluşun kurulması, tev-

sii yada yeniden faaliyete geçirilmesi için .s;ereken, 1) ya

bancı sermaye biçimindeki kapital, 2) makina, teçhizat, alet 

ve bu nitelikteki mallar, yedek parçalar ve malzeme ile Ya

bancl Sermayeyi Teşvik Komitesinin kabul edece{~i di~er gerek

li mallar, 3) lisanslar, patent hakları ve alemeti farika 

gibi fikri haklar ve hizmetlerdir. 

Yabanc1 sermayeye mali konularda da birçok ko+aylJ.k

lar tanJ.nmJ.ştJ.r. Faaliyet sonucu elde edilecek kar•a vergi 

pay1 çıkarıldıktan sonra herhangi bir sJ.nırlama olmadan trans

fer olanağı sağlanmJ.ştır. Girişimin kısmen yada tümüyle tas

fiyesi durumunda, satış gelirinin yabancı ortağa isabet eden 

miktar ile girişimdeki ana sermayenin makul fiyatla satışı 

Sonucu elde edilecek gelirin ve d1ş kredilerin taksit ve fa

izlerinin transferine de olanak tanımJ.ştJ.r. Hisse senetleri-

nin temettüleri yada hisse senedi sat1şı sonucu elde edile

cek gelirin de transferi mümkündür. Bir başka mali kolayl1k 

da Maliye BakanlJ.ğJ.nın, yabancı sermayeli kuruluşun alaca

ğı dış kredilerin taksit ve faizleri için teminat yada kefa

let karşJ.lığı, bir milyar Türk liras1nı geçmemek üzere Ba

kanlar Kurulu kararıyla kefalet verebilmesi olanağJ.dJ.r. 

Yabancı sermayeli işletmelere, etüd, kuruluş ve iş

letme dönemlerinde işçi, ustabaş1, teknik eleman, uzman ve 
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kalifiye personeli, Bakanlığın izniyle çalıştırabilme ola

nağı tanınmıştır. Bu kişilere bazı gümrük muafiyetleri ve 

kazaçlerının dışarıya transferi olanakları da sağlanmıştır. 

Kanun, yerli girişimcilere tanınan tüm haklar, mua

fiyetler ve kolaylıklardan aynı sahada çalışan yabancı ser

mayeli kuruluşların da yararlanabilmelerine imkan vermekte

dir. 

13.3.1986 tarihli "Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı", 

6224 Sayılı Kanunla ilgili olarak, yabancı sermaye ile il-

gili müsaade esaslarını tespit etmektedir. 

Yabancı sermaye ile ilgili tüm izinleri, Devlet Plan

lama Teşkilatı, Yabancı Sermaye Başkanlığı yürütür. Verile

cek müsadelerle ilgili müracatlar, bu kuruluşa yapılacaktır. 

Toplam yabancı sermaye tutarı 50 milyon Amerikan do-

larını aşmayan yatırım ve iştiraklere izin vermeye ve yatı

rım teşvik araçlarından yararıandırmaya Devlet Planlama Teş

kilatı yetkilidir. Bu miktarı aşan yabancı sermaye yatırım 

ve iştirak müracatlarının ön incelemesi, Devlet Planlama 

Teşkilatı tarafından yapılır ve izin için Bakanlar Kurulu-

nun onayına sunulur. Bundan başka mevcut yabancı sermaye 

iştirakli şirketlerin, sermaye artışı, kapasite tevsii, or

taklık müsadeleri, lisans, know-how ve teknik yardım anlaş~ 

malarının izinlerini yine Devlet Planlama Teşkilatı vermek
tedir (25). 

(25) Devlet Planlama Teşkilatı,,Yabancı Sermaye Mevzuatı ve 
Yapılabilirlik Raporu Esasları, Ankara, 1986, s.l-10. 
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25.5.1986 tarihli "Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı 

Hakkında Tebliği" ile ilgili açıklamalar:ı. ve dışarıda yer

leşik kişi ve kuruluşlardan istenen "yapılabilirlik raporu

nu" ekler kısmında bulabilirsiniz. 

B. 6326 SAYILI PETROL KANUNU 

1954 yılında yürürlüğe giren ve bazı hükümleri değiş

tirilen 6326 Sayılı Petrol Kanununa göre de, ülkemizde ya

bancı sermaye yatırımları yapılmaktadır. 

Kanun, yabancı yatırımcıya petrol arama, ioletme ruh

satnameleri ve belge talep etme hakkını tanımaktadır. Ayrı

ca, yabancı yatırımcı her türlü petrol işleri ile ilgili o

larak ihtiyaç duyduğu malzemeyi, hiçbir gümrük ödemeden yurt 

dışından ithal etmek hakkına sahiptir. Bundan başka, elde 

ettiği karları, kanunda öngörülen şartlarda, vergilerini ö

dedikten sonra yurt dışına transfer edebilmektedir. Petrol 

Kanunu'nda daha sonra 6558 ve 6987 sayılı kanunlarla bazı 

değişiklikler yapılmıştır. 

C. 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 

KANUNA DAYALI, 17 SAYILI KARAR 

Genel olarak 1567 sayılı kanuna dayalı kararnameler 

Türkiye'de tiretim faaliyetini amaçlamayan, irtibat bürosu 

ve temsilcilik niteliğindaki yabancı sermayeli kuruluşların 

faaliyetlerinin düzenlenmesini öngören bir kanundur. 
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Bu mevzuata göre Türkiye'ye gelecek yabancı sermaya

li şirket, T.C. Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığına başvu

rur. TürkParas1n~n K1ymetini Koruma Mevzuat1na göre ülkeye 

giren sermaye, belli şartlar1 yerine getirirse ülkeden geri 

çıkabilir. 6224 Sayılı Kanun kapsam1 d1şında kalan gerçek 

ve tüzel kişiler, dış ülkelerden kredi sağlayabilirler. An

cak bu kredinin al1nabilmesi için Maliye Bakanl1ğ1 .aracılı

ğı ile Bakanlar Kurulunun izin vermesi gerekir. İzin verilen 

borçlanmaların ana para taksitleri ile faizleri, ödenme ta-

rihindeki cari kur üzerinden transfer edilebilir. Bu kanal-

dan Türkiye'ye gelen yabancı sermaye, yaptığı yatır1m sonu

cunda kir elde etmiş ise, bu karın bir kısmı Merkez Banka-
1\ SJ.nda bloke edilir. Bloke edilen kur, uncnk Ulko içinde kul-

lan1lmak şartJ.yle de bloke edilebilir (26). 

III. TURKİYE 'DE YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK KANUNUNA TİBİ 

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI 

Türkiye'ye Yabanc1 Sermayeyi Teşvik Kanunu'nun çık

tığı 1954'ten 1979 yılına kadar gelen yabancı sermaye tuta

rı 228 milyon dolard1r. 1980'den sonra yeniden düzenlenen 

teşvikler sonucu, bugüne kadar izne bağlanan sermaye tuta-

rl ise, 2,1 milyar dolara ulaşm1şt1r. GörüldüF,ü gibi Türkiye~ 

(26) RJ.dvan KARLUK, Türkiye'de Yabanc1 Sermaye YatlrlmlarJ., 
İstanbul Ticaret Odaa1 Ya.No.l3, İstanbul, 1983, s.48-50. 
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nin yıllar zarf:ıyla kaydettiği ekonomik gelişmeler, yabancı 

firmaların Türk~e'ye olan ilgisini gittikçe arttırmış ve bu

nun sonucunda, be"Jdentilerin üzerinde yabancı sermayeye izin 

verilebilmiştir. 

1986 yılı sonu itibariyle Türkiye'de faaliyette bulu

nan yabancı serm~eli kuruluşların sayısı 610'dur. Bu 610 

firmanın l26'sı % 100 yabancı sermaye yatırımıdır. Yani bu 

kuruluşların içinde hiç yerli ortak yoktur. Geriye kalan 484 

kuruluş ise, ortak girişim biçimindeki yatırımları kapsamak

tadır. Tablo )'de firma sayısı ve ortaklık payları açık bir 

şekilde gösterilmiştir. 

TABLO : 3 

1986 YILI SONU İ'rİBARİYLE TÜRKİYE 'DE FAALİYETTE BULUNAN YA
BANCI SERMAYELİ IDJRULUŞLARIN SAYISI VE ORTAKLIK PAYLARI 

Firmaların Paz Oranları Firma Sa;rısı 

% 100 Yabancı Sermayeli Kuruluşlar 126 

'lı 99,99-% 91 Arası Yab.Ser.Kur. 87 

% 90 -% 80 Arası Yab.Ser.Kur. 44 

% 79 -% 70 Ara.sı Yab.Ser.Kur. 29 

% 69 -% 60 Arası Yab.Ser.Kur. 19 

% 59 -% 50 Arası Yab.Ser.Kur. 4 48 

% 49 -% 40 Arası Yab.Ser.Kur. 150 

% 39 -% 30 Arası Yab.Ser.Kur. 41 

% 29 -% 20 Arası Yab.Ser.Kur. 28 

% 19 -% 10 Arası Yab.Ser.Kur. 24 

% 9 -% 1 Arası Yab.Ser.Kur. 14 

TOPLAM 610 

KAYNAK; Devlet Planlama Teşkilatı 
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Tablodan'da anlaşıldı~ı gibi TUrkiye'de yatırım yap

mak isteyen yabancı sermayeli kuruluşlar, genellikle ortak

lık paylarının yUksak olmasını arzulamaktadırlar. Yani ya

bancı ortak, yönetirnde Usttin durumda olmayı istemektedir. 

Yönetirnde yabancı ortağın Usttin olduğu firmaların sayısı, 

yerli ortağın söz sahibi olduğu firmaların sayısından daha 

fazladır. Genelde ortak girişimlerin, %, 49- % 40 arası or

taklık paylarında kurulduğunu ve bu oranlarda firma sayısı

nın arttığı görtilmektedir. Bunun birçok sebebi olabilir.ör

neğin, yabancı yatırımcı Ttirkiye'de ki btirokratik engelleri 

daha kolay aşmak için bir yerli ortağa ihtiyaç duyabilir, 

yatırım sonucunda oluşabilecek riskiere daha az oranda kat

lanmak isteyebilir, Ulkede değişiklik gösteren politik is

tikrar sonucunda doğabilecek millileştirme hareketlerinden 

fazla etkilenmemek için ortaklık paylarını az tutmak isteye

bilirler. 

1986 yılında ortak girişimlerin sektörel da~ılımına 

bakılacak olursa, hizmetler sektörline daha fazla yatırım ya

pıldığı görtiltir. Bunu sırasıyla imalat, tarım ve madencilik 

sektörleri izlemektedir. Tablo 4'de bu durum gösterilmiştir. 
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TABLO: 4 

ORTAK GİRİŞİMLERİN SEKTÖREL DAGILIMI 

Sektörler Firma Sa;y:ısı 

Hizmetler Sektörü 246 

İmalat n 233 

Tarım n 10 

Ma den " 5 

TOPLAM: 484 

KAYNAK: Devlet Planlama Teşkilat1, Yabancı 

Sermaye Raporu 

% 100 yabanc1 sermayeli yatırımların sektörel dağı

lımında ise, en fazla girişim yine hizmetler sektöründe ol

muştur. Daha sonra bunu, Tablo 5'de görüldüğü gibi imalat 

sektörü, tarım ve maden sektörü izlemektedir. Fakat burada 

dikkati çeken nokta, % 100 yabancı sermayeli yatır1mlar1n, 

ortak girişimlere göre imalat sektöründe çok az miktarda 

yapıld1ğıd1r. Demek'ki% 100 biçimindeki yatırımlar, imalat 

sektörünü fazla cazip bulmadıklar1ndan bu alana gelmek is

tememektedirler. 



- 60 -

TABLO: 5 

% 100 YABANCI SERMAYE YATIRIMLAHININ 

SEKTÖREL DAGILIMI 

Sektörler Firma SayJ.SJ. 

Hizmetler Sektörü 113 
İmalat If 10 

Tar1m tl 2 

Maden If ı 

TOPLAM 126 

KAYNAK: Devlet Planlama Teşkilat1 

Türkiye'de% 100 yabancl sermayeli firmalarJ.n menşei 

ülkeye göre dağ1l1m1 incelenecek olursa, en fazla yat1r1m 

Amerika taraf1ndan gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Suriye, 

İngiltere, İran, İsviçre, ABD'lerini izlemektedirler. Ortak 

girişim biçimindeki yat1r1mlar ise en fazla Bat1 Almanya, 

İsviçre, Amerika ile yap1lmaktad1r. Tablo 6'da iki durumda 

rahatl1kla görülebilir. 

TABLO: 6 

TtlRKİYE'DE 1986 YILI İTİBARİYLE ORTAK GİRİŞİMLERİN VE % 100 

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ MENŞEİ ÜLKEYE GÖRE DAUILIMI 

Ulkeler % 100 Yabanc1 Sermayeli . Ortak Girişim Biçimin-
Firma Sa;y:1s1 deki YatJ.rlmlarda F.S. 

ABD 24 54 
Avusturya 2 6 

Bahreyn ı ı 

Bat1. Almanya 6 85 
iB~lçika ı 6 
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TABLO 6'NIN DEVAMI 

Birleşik Arap Emirliği 4 

Bulgaristan ı 

Güney Kore ı 

Danimarka 7 

Fillandiya ı 2 

Fransa 2 8 

Hollanda 6 17 

İngiltere 13 28 

Irak 2 7 

İran 12 33 

I.K.B 8 

I.F.C 2 

İsrail ı ı 

İspanya ı 

İsviçre ı o 67 

İsveç 2 5 

İtalya 4 7 

Japonya ı 6 

Karma ll 38 

Katar ı 

K.K.T.C ı 2 

Kanada ı 

Kuveyt ı ı 

Libya 2 

Linteştayn 2 
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Lübnan 

Lüksemburg 

Mısır 

Monako 

Pakistan 

Panama 

Suidi Arabistan 

Suriye 

Tunus 

Urdün 

Yugoslavya 

Yunanistan 

Yeni Zelanda · 

TOPLAM 
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TABLO 6'NIN DEVAMI 

2 

ı 

2 

2 

14 

ı 

ı 

126 

KAYNAK: Devlet Planlama Teşkilat1 

7 

4 

2 ' 

ı 

ı 

4 

20 

33 

9 

1 

ı 

484 

Yabancı sermaye konusunda, 1980 y1lında yapılan teş

kilat ve mevzuat düzenlemelerinden olumlu sonuç allndığı ve 

1980-1983 döneminde verilen yabancı sermaye izinlerinin 705 

milyon dolara yükseldiği görülmektedir. 

1984-1987 döneminde verilen yabancı sermaye izinle

rinin, yabancı sermaye mevzuatında 1984-1986 yıllarında ya

pılan değişiklikler neticesinde, bir öncek~ dört yıllık dö

neme göre % 138 artış göstererek, 1.681.0 milyon dolara u-
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laştığı tespit edilmekte, 1988 Ocak-Eylül döneminde verilen 

yabancı sermaye izinleri toplamının da 627 milyon dolar ol

duğu anlaşılmaktadır. 1988 Eylül ayı sonu itibariyle veri

len toplam yabancı sermaye giriş izni 2.965.7 milyon dolara 

ulaşmıştır. 

Verilen yabancı sermaye izinleri kimya, eleLtrik, ve 

elektronik, savunma sanayi gibi ileri teknolojiye dayanan 

sektörlerle, gıda, otomotiv, turizm ve bankacılık gibi diğer 

önemli sektörlerde yoğunlaşmaktadır. 

1988 yılı Eylül ayı sonu itibariyle yabancı ortaklı 

1050 firma ülkemizde faaliyet göstermekte olup, bu şirketle

rin sermayeleri toplamı 1.393.6 milyar liradır. Bu durum Tab

lo 7'de gösterilmiştir. 

TABLO: 7 

TÜRKİYE 'DE FAALİYETTE BULUNAN YABANCI SERMAYELİ li'İRMALARIN 

YILLAR İTİBARİYLE DURUMU 
(Milyon TL.) 

Firma Mevcut Şirketlerin Top Ser. 

Sayısı Yabancı Toplam İçindeki 

YILLAR Sermaye Sermayesi Yab.Ser.P. 

1976 . 106 2318 5771 40,2 

1977 99 2480 6326 39,2 

1978 . 97 2818 7945 3;,j 

1979 91 2518 8480 29,7 

1980 100 9642 28390 34,0 

1981 127 19012 47400 40,1 

1982 170 43646 100196 43,6 
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TABLO 7'NİN DEVAM! 

1983 185 61352 147109 ~1,17 

1984 267 117902 254775 46,3 
1985 421 207858 464984 44,7 
1986 610 302909 707164 42,8 
1987 839 435568 906035 45,4 
1988 1050 636402 1393638 45,7 
(Ocak-Eylül) 

KAYNAK: Devlet Planlama Teşkilat1 

1988 y1l1ndaki bir di~er Bnemli gelişme de, mevzuat-

ta yabanc1 sermayeyi teşvik edici yBnde yap1lan baz1 deği

şiklikler olarak gBrUlmektedir. Bu deGiqikliklerle kar tarans-

reri s1ras1ndaki gecikme ortadan kald1r1larak, yerli ve ya

bancl ortaklar1n kar da~1ili1m1nda eşitlik tesis edildi~i, ay

r1ca yurt d1ş1nda yerleşik kişi ve kuruluşlar1n kambiyo mev

zuatl uyar1nca, blokeye tabi olan alacaklar1n1n yabanc1 ser

maye pay1 olarak kullan1lmas1nln, DPT'n1n iznine ba~l1 ola

rak mümkün hale getirildi~i anlaş1lmaktad1r. 

1988 H~ziran ay1 sonu itibariyle Türkiye'de faaliyet

te bulunan yabanc1 sermayeli kuruluşlar1n ülkelere gBre ve 

s.ektBrlere göre dağ111m1 Tablo 8 ve Tablo 9 'da gBsterilmiş

tir. 
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TABLO: 8 

1988 HAZİRA:tT AYI SONU İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULt.mAN 
YAEAliGI ssm,:.LiYBLİ KuRULUŞLARIN ÜLKELERE GÖHE DAGILIMI . 

(Milyon TL) 

I<'.irma r~rcvcut Toplam Şirketin Toplam Sermaye 
Sayı- Yabancı Yab.Sermaye Toplam İçindeki 

t}I ..rc;·:·~:L;·:::.?. s :ı . Sermaye İçindeki Payı Sermayesi Yab.Ser.Payı ...... _. ,, _____ _,....._ ______ ... ____ --·-
ftı ~r" -ı·, 
... ı •. f~• L',. 103 89598 14,1 155443 57,6 
P~ J--:L~E.n:Ls t~:~.11 ı 54 o,o 110 49,1 
l1.r j r.::::.;. t in o 84 ı,o 200 42,0 
J~ VLUJ t I'U.l~ra ı 200 o,o 238 34,0 
A ·vus t ur;;·a 18 3072 0,4 5645 54,4 
E.A .. ~S. 6 9"772 1,5 16258 60,1 
Datıa.ınc~s o 5100 0,3 5667 90,0 
IJohn;;yrn 4 5611 0,3 5648 94,0 
]J~)lçi; ~c.. 13 12171 1,9 26937 45,2 
Ecı .... rıı1~d2. ı 180 o,o 180 ıoo,o 

lli'czil,ya o 5 o,o 6 ıoo,o 

Bulu;o.riatr<n ı 648 o,ı 1440 45,0 
C c.1yr~·ı t1.11 .l~~1ü.]_uı·ı 2 1206 0,2 2106 57,3 
Coza.;y·ır ı 88 o,o 110 Do,o 
Çin Erw.l: Curn. ı 49 o,o 100 49,0 
Dc.:nimca·l:a 

,.., 
10053 0,2 21676 46,3 ü 

Dtı1)ai o 1469 0,2 1717 85,6 
Fedcre.l Alınc .. :n,/ u 164 91935 16,4 239632 33,3 
:Finla..rıdi;y-a 

r 2633 0,4 6512 40,4 o 
F r .ıım n. ~~6 39603 8,2 64238 61,7 
Günr;y ICOJ'f: ') 462 o,ı 1640 28,2 ,_ 

ı: ci ·ıı:Irkc1a 39 30055 4,7 42923 70,0 
-.. -- .. -· ·-- .. ··-··-·~-· -···---· -~-------- ---~ 

E c ll c:J:H':. cı Atı i; i Jl er ı 150 o,o 150 ıoo,o 

Honc-Koııc 3 1j ~;ı o,ı 639 70,6 
r.ıı.,.c. 2 5619 0,9 91036 6 o 

' T rr ....... , 8 3r{07 o 6 28713 12,9 ..ı.. • J\., Lı. , 
İn:~ il tc. re o o ~(ı065 9,0 73999 60,9 
Irak 17 2/ı-99 .0,4 3353 64,8 
L.~un 124 12234 1,9 15172 80,6 
İrla:..-ı.d.a ı 51 o,o 104 49,0 
İspanya 3 1253 0,2 1814 69,1 
İsrail 9 6r- ') :,)~ o,ı 1124 58,0 
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TABLO 8 'İN DEVAMI 
·Firma !ıievcut .Toplam Şirlcotin ~roplwn Sermaye 
s~:ı.:Iı- Yalx:uıcı Yub.S enna,yc 'l'o plwıı İ<;inc.lcki 

ÜiıKEUm sı ---·--""-·· .. ··--·- __ . ........_._ 
Sormav e İçindeki PaY., ı ::>cnnayesi Yub.:J,cr.Payı 

~sveç ll 9530 1,5 13536 51,4 
Isviçı~c 89 111476 17,5 285101 39,1 
İtalya 21 15481 3,0 31723 48,8 
iz la.nd.a o 700 o,ı 700 ıoo,o 

Japo~ı.ya 17 10748 1,7 26090 41,2 
K.K.T.C. 5 2503 0,4 2659 97,8 
Ka.."lo..ua 3 2468 0,4 6603 37,4 
KD.l-.~",ta 68 o o,o o ıoo,o 
Katar 2 390 o,ı 403 96,8 
Kuveyt 5 8092 1,3 13767 58,8 
Liberya 3 538 o,ı 640 84,1 
Libya 9 22603 0,3 43668 51,8 
IJicchtcnntein 4 2164 0,3 21C30 97,0 
J .. Ubno.n 16 3910 o,8 14318 27,3 
l.ıi.].;,s GEl bır{; 6 17467 2,9 36039 46,0 
Iüs:ır 5 3335 0,5 3980 83,5 
Konuk o ı 142 o,o 312 45,5 

l Norveç 2 105 o,o 105 ıoo,o 
Pakistan 3 2482 0,4 2558 97,0 
l'cınama 3 2495 0,4 3021 82,6 
S i.:.vı ı:;a pur o 166 0,0 464 34,9 
S uda.ı.'1. ı 344 o,ı 944 89,4 
Sı...ı.riye 75 23155 1,4 11333 73,6 
Suucli Arabistan 29 8711 1,4 61253 49,1 
Tn.ylond ı 200 o,o 200 ıoo,o 

Tı~nus ı 3933 0,6 5035 60,2 
Ü:;:.·dün 19 2230 0,4 2932 76,1 
Urugııay o 636 o,o 800 42,0 
Vonuo:tu o 350 0,5 350 ıoo,o 

Yeni Ze1ar.ı.da ı 40 o,o 40 ıoo,o 

Yeni ZeJ.an(1a o. o 50 o,o 63 79,4 
Yucos la:ı.rya 2 3109 0,5 8100 38,4 
Yuna.ı1 is tan 3 1~?0 o,o 195 61,5 

-----··-·-
GENE'L TOPL\hi 1050 63G402 ıoo,o 139638 45,7 

'"··----.. ~--· ..... -... 

KA':ı.'l;AK: Devlot Pl a.nl arrıa Teşkilatı. 
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TABLO: 9 

1988 YILI E.4.ZİH.:m AYI .1TI3ARlYLE TÜIDUYE'DE FAALlYE'TTE BULUNAN 
YABANCI SBEli.:AYE:İ KDRJLLŞ LARIN SEKTÖRLEHE ·JÖH3 DAGILllili 

(Milyon TL) 

Toplam Şirket-

Firma Mevcut Yab .Ser. ler in Toplam Sermaye 
Sayı- Ya b. İçindeki Toplam İçindeki 

s :;:{ T ö r~J., :en sı Ser. Payı ::-ler. si Yab.Ser.Payı --· ____ "'_ ... ·--~·----·--~ 

T..!~li.IIı:: TOPLtJ.JI 37 26383 4,1 43470 60,7 
~i.tkisel Üretim 9 1501 0,2 2102 71,4 
H.:.ı.;yva:1c ıl ık lO 12215 1,9 26410 46,3 
Su Ürünleri 2 278 o,o 450 61,8 
Orrnı:-ı.ncıl:ık 2 263 o,o 960 27,4 
Tarım Hi.r.-.ınetleri 14 12126 1,9 13548 89,5 

t-:1\~D Er·~ CJ İL İIC TC~J?JJ.:~:..II 16 7749 1,2 13709 56,5 
Metal Hadene ili/;i 3 1927 0,3 2130 90,5 
Diğ0r M.rıdtm·"J il ik 13 5822 0,9 11579 50,3 

İl'iiA1..:\T SANt~YLİ 'I\) p; ./Jiii 311 339410 53,3 837048 40,6 
Gıda ~:; a.rın .. yi 42 33612 5,3 64098 52,4 
İçki Canayii 3 9225 1,4 18101 51,0 
'lıi..i. tün Sanayi 2 1805 0,3 11413 40,9 . .. 
Ipl J.k, Do1: wna, : ı.nı e, Arı re :Jon. ı~ .37434 ~,9 do:~t>IJ 4li,6 
li::lz :t.ı~ :.::Jyim :.icı.nayi 26 5605 0,9 C3140 68,9 
D Gri \TG Deri Eam1)J.ler:L San. 3 977 0,2 1279 76,4 
Ayak}:ahı Sanayi ı 138 o,o 567 24,3 
lJ.r·,~~:...·.l'l Ü:;:·['.nleri Sann.yi 5 1003 0,2 3083 32,5 
r=~~-~:·ıt 8 CJ'l C1 j-~ i 7 4671 0,7 8896 53,7 
jJ. ·~,,::J 1. !'!l Y::<nn ~)anayi 2 980 0,2 1220 80,3 
Enuı:::-, tr:iyd. JC irtı y::ın ~ıl Ürtin. 15 29646 4,7 55550 53,4 
D:Ljor }( i.::ı J' ·~~ 8 C:l ı Ürünler 36 26343 4,1 41622 63,3 
Çeş itJ.i PctrGl ve Kiınür Ü:r·. 1 2104 0,3 2420 86,9 
Plastik l ".! rı ı.""··~,.,..~ ....... u.. ... ~· .... J ....... ll 1921 0,3 3377 56,9 
Lastik Ssmayi 3 1040 1,6 12963 80,3 
Gübre Sanayi 2 11987 1,9 22085 54,3 
Seramik ,l'işm.J::..i..l ve Çim. Ger. lO 4241 0,7 11541 36,8 
Crun Srmayi 4 5305 o,s 62600 8,5 
Çim on to [1aııGJri ı 1427 0,2 10075 14,2 
Il emir Çul ik s <:..:.nSı.yi 9 30957 4,9 132900 23,3 
Demir DJ. ş ı Iviet al Sana.>ri 6 2284 0,4 13930 16,4 
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TABLO: 9'l1N DBVALI 

Firma Mevcut 1,. 
Sayı- Yab. 

SEKTÖRLER sı S er. ______ ... _-<~----------
Iıladeni Eşya Sa."layii 
El ekt riks iz Mak • İmal • S an. 
ElektrL1.cli Makina Teç. Sa."l. 
Elektronik Sanayi 
Taşıt Araçları İmalat San. 
Taşıt Araçları Yan Sanayi 
Ölçü-Kont. ve Optü::Do. İm. S an. 
Uçak :Janayi 
Diğer İmalat S~'1.ayi 

HİZL1E·rL:sR 1'0PLAI\H 
Ticaret 
Rcwtorcmt ,Kafe, Yeme-İç. Yer 
O :~e;l Pa.ım iyoü ve Kamping İşi 
İıış ::.:.nt T:_,"::.hhüt Hizmetleri 
Ka.ra Taş:unacılığı 
Deniz Ta~ı ımae:ılı2;1. 

19 8146 
14 12223 
18 21627 
14 26354 

9 27701 
9 16320 
4 629 
2 245 

13 4073 

686 
446 

8 
70 

5 
16 

5 
23 

262860 
48972 
1011 

Eava TaşımacJ.lı[,rı 
Banl::acılık ve Di~er 
Yatır:::·n Finansmanı 
8 : . .z;ort acılü:: 
Kı. "~":ı."'~ ,,,.ı''" (Lea-'' ı·ıı 0-) . .... c. ..J~C::. • .ı .ı,c:;;,. ..._., t'.::ı 

Fin.Hizm. 25 
4 
6 
ı 

63727 
2725 
2229 

15502 
1520 

91695 
10525 
1316 
1800 

41 
21697 

Araş tır.:ıü ve 8-eliş tirme 
Di[;or Fa.'lJ.i~rctler 

Faal. 1 
71 

Toplam Şirket-

Yab.Ser. lerin 
İçindeki Toplam 

._P ... aolı\oy_,ı__ S er. s i 

1,3 
1,9 
3,4 
4,1 
4,4 
2,6 
o,1 
o,o 
0.,6 

41,3 
7,7 
0,2 

1o,o 
0,4 
0,4 
2,4 
0,3 

14,4 
1,7 
0,2 
0,3 
o,o 
3,4 

19397 
39623 
44966 
49113 
76976 
38295 
1215 

500 
8039 

499409 
65811 

1608 
133731 

6560 
3317 

31Ql3 
2351 

161247 
11125 
48153 

3000 
80 

31413 

Toplam Sermaye 
• 1 

Içindeki 
Yab.Ser.Payı 

42,0 
30,9 
48,1 
53,7 
36,0 
42,6 
51 8 ', , 
49,0 
50,7 

52,6 
74,4 
62,9 
47,7 
41,5 
67,2 
50,0 
68,9 
56,9 
94,6 

2,7 
60,0 
51,3 
69,1 

f, ---------
1050 636402 1oo,o 1393636 45,7 

KAYNA:K: Devlet Planlama Teşkilatı. 

IV. 19Ş.i?.__liTJI ~.so 'NIN "TÜRKİYE 'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU" 

.Q!J!J.:~A~.r .<1:@.F.0~YJfs.±imE·,· ·oRTAK GİRİŞİMLER V:E % ioo YABANci 

Sf~!RJYIIIY!U.İ KUJillJ.ıU~.)L.tJUJi. EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI 

Bu arr:ı.şt1rmanın amac1, 1986 Ylll için İSO 'nJ.n "Tür-

ki.:;u 'nin 500 Biıyiik Sanayi Kuruluşu" çalJ.şmasJ. doitrul tusunda 

oı·Luk girişirrı ve % 100 yabanc1 sermayeli kuruluşil.ar1n1 ekono-
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mik karşılaştırmasını yapmaktır. Çalışmada önemli olan nok

ta, araştırmanın İSO'nın "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" kapsa

m2nda yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla araştırma, Türkiye'de 

faliyette bulunan tüm yabancı sermayeli kuruluşları ele al

mamaktadır. Sadece 500 büyük kuruluş arasına girebilecek de

recede başarılı olan, ortak girişim ve % 100 yabancı se~ma

ye yatırımlarını içermektedir. Bazı sektörler de, % 100 ya

bancı sermaye yatırımları olmadığından, bu sektörler yalnız 

yerli sermaye ile karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Ayrıca 

bu çerçeve içinde hizmet ve tarım sektörü inc~lenm~miştir. 

Karşılaştırmada kullanacağımız oranlar ise şu şekil

dedir. İlk olarak, yabancı sermayeyi bir ülkeye getiren ana 

etkenin, karlılık olduğu varsayımı kabul edilmiştir. Karlı

l:ık ise, özsermaye karlılığı olarak ele alınmış, yani"bilan

ço karı/öz sermaye" şeklinde hesaplanmıştır. Ayrıca farklı 

sektörler içinde yerli ve yabancı sermayeli kuruluşların de

receli faktör yoğunluğunu belirleyecek, işçi başına sermaye 

yani "toplam özeermaye/çalışan sayısı" açısından da analiz 

yapılmJ.ştır. 

Yabancı sermayeli kuruluşlarda, sermaye verimliliği

ni belirleyecek ortalama"brüt katma değer/öz sermaye 11 ve 

emek verimlili~ini belirleyecek ortalama "brüt katma değer/ 

işçi snyısı" oranları da incelenmiştir. Bu karşılaştırmalar 

yapılırken önce genel olarak ilgili sektörün durumuna bakıl

a,:u;., daha sonra yerli sermayenin konumu incelenmiş ve son 
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olarak yabancı sermaye ele alınmıştır. Yani bu üç nokta ara

sında da bir mukayese yapılmıştır. % 100 yabancı sermayeli 

kuruluşların bulunduğu sektörler ise, ortak girişimler ile 

karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. 

Söz konusu sektörlerin emek-yoğun ya da sermaye-yoğun 

·çalıştığını belirtmek için, "sat ış hasılatı/istihdam" oranın

da yararlanılmış ve aynı formül yerli ve yabancı sermaye için 

de uygulanmıştır. İhracatın, toplam satış gelirleri içindeki 

payJ. ise "ihracat toplamı/toplam satışlar" şeklinde hesaplan

mıştır. Bu formül, yalnızca yabancı sermayeli kuruluşlar için 

uygulanmıştır. Çünkü söz konusu sektörlerle ilgili toplam ih

racat verileri elde edilememiştir. Bu yüzden sektör geneli 

ve yerli sermaye için ihracat karşılaştırması yapılmamıştır. 

Yoğunlaşma konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Yo

ğunlaşma, ekonomik kaynak ve faaliyetler toplamının büyük bir 

yüzdesinin, bu toplama sahip olan veya kontrol eden birimle

rin küçük bir yüzdesi ya da birkaç tanesi tarafından kontrol 

edilmesi ve sahiplenilmesidir. Başka bir deyişle bir yapının 

yoğunlaşma derecesi, o yapıdaki birimlerin sayısına ve o ya

pıya ait ekonomik kaynak ve :faaliyetler toplamının, yapıyı 

oluşturan birimler arasındaki dağılımına bağlıdır (28). 

(28) Rana EŞKİNA~, Türkiye İmalat Sanayii Piyasalarının Ana
lizi (Yoğunlaşma ve KSrlılığın Değerlendirilmesi), (Ya
yınlanmamış Doktora ~ezi, .Anadolu finiYersitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü), Eskişehir, 1989, s.55-58'den Rema 
LİNDA, Mathadology or Con~ertration Analysis Applied to 
the Study o:f Industries on Markets, (Brussels:Commission 
of the E.C. 1986), s.lJ. 
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Faaliyet gösteren birimlerin sayısı azaldığında ya da bu 

birimlerin nisbi büyüklükleri arasındaki .fark arttığında, 

bi..r piyasa diğerine kıyasla daha yoğundur demek mümkün

dür. 

Yoğunlaşma derecesini ölçmek istediğimizde başvurabi

leceğimiz en kolay yol, endüstri iç~ndeki firmaları saymak

tır. Ancak ulaşılan sonuç bazı hallerde anlamsız olabilmek

tedir. Bu yüzden bu yüzden yoğunlaşma derecesini ölçen bazı 

metodlar vardır (29). 

Yoğunlaşma genel olarak, sektörlerdeki rekabet duru

munu göstermektedir. Yabancı sermaye konusunda yapılan tar

tışmalardan ortaya çıkan sonuç, yabancı sermayenin daha çok 

yoğunlaşmış, yani tekel veya oligopol yap ıs ı olan sektörlerde 

faaliyet göstereceği doğrultusundadır. Yoğunlaşma arttıkça 

karlılığında artacağı beklenmektedir. Yoğunlaşma hesabı, 

sektör bazında yapılmaktadır. Yani yoğunlaşmayı hesaplarken 

ortak girişim ve % 100 yabancı sermaye yatırımları şeklinde 

bir ayırım olmayacaktır. Bu çalışmada yoğunlaşma hesaplarıy

la ilgili yorumlar, 1980-1981 yılları arasJ.nda Türkiye gene

li için İlhan Tekeli, Selim İlkin, Ataman Aknoy ve Yakup Ke

penek1in bulgularından yararnılarak yapılmıştır. Bu konuda 

yapılmış başkaca bir çalışmanın olmaması nedeniyle ve Türki-

(29) g~.KİNAT, s.58-84. 
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ye'de sanayi yapısının 1980-1986 döneminde yoğunluk açısın

dan çok belirgin bir. şekilde değişmemiş olması sebebiyle, 

yoğunlaşma için yapılacak tartışmalar, bu kitaptan elde e

dilecek sonuçlar doğrultusunda yapılacaktır. Üzerinde durul

ması gereken nokta, yoğunlaşmanın Türkiye'nin geneli için 

yapılmış olmasıdır. 500 büyük kuruluş çerçevesinde yoğunlaş

manın hesaplanmamış olmasının nedeni, ç.ıkabilecek olan sonuç

ların gerçekleri tam anlamıyla yansıtamayacağından dolayıdır. 

Yabancı sermayenin karlı sektörlerde bulunması ve bu

lunduğu sektörlerde yerli sermayeden daha karlı konumda ol

ması ekonomik mantığın gereğidir. Öte yandan, yabanc·ı serma

yenin çoğunlukla gelişmiş ülkelerden geldiği ve bu ülkelerde 

geliştirilen teknolojinin emek kıtlığı ve sermaye bolluğuna 

dayandığı varsayımından yola çıkarak, yabancı sermaye yatı

rımları yoluyla transfer edilecek teknolojinin, evaahibi ül

kedekine oranla daha sermaye~yoğun olması beklenebilir. 1986 

yılı İSO'nun "Türkiyenin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" çalışma

sı çerçevesinde, faaliyette bulunan yabancı sermayeli kuru

luşların isimleri ve ortaklık payları ekler kısmında bulun-

maktadır. 

A. SEKTÖRLERE GÖRE EKONOMİK KARŞILAŞTIR~MLAR 

Sektöler, karlılık durumlarına göre sırasıyla aşağı-

daki şekilde incelenmiştir. 

TL. cinsinden olan rakamlar, MİLYON TL. şeklinde i-

fade edilmiştir. 
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1~-) MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIGI 

Karlılık Bakımından Sektörün Yeri 

Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı 

% 66,85, (1.) 

o 

2-) TAŞ VE TOPRAGA DAYALI SANAYİ.ÜRÜNLERİ 
(Bu sektörde % 100 yabancı Sermayeli kuruluş yoktur) 

Karlılık Bakımından Sektörün Yeri 

Yerli Sermayenin Karlılığı 

Yabancı Sermayeli Kuruluş sayısı 

Yabancı Sermaye Miktarı 

Yabancı Sermayenin Karlılığı 

: % 64.45 

c;; 61.66 

5 

{2.) 

56.065.455 TL. 

: % 14.51 

İşçi Başına Sermaye (Sektör Geneli) : 7405.1 TL. 

İşçi Başına Sermaye (Yerli) 

İşçi Başına Sermaye (Yabancı) 

İşçi Uretkenliği (Sektör Geneli) 

İşçi Uretkenliği (Yerli) 

6813.9 TL. 

12520.1 TL. 

: 10813.2 TL. 

10596.1 TL. 

İşçi Uretkenliği (Yabancı) 12982.4 TL. 

Sermaye Uretkenliği (Sektör Geneli) :1.46 

Sermaye Uretkenliği (Yerli) 

Sermaye Uretkenliği (Yabancı) 

:1.55 

:1.03 

Satış Hasılatı/İsdihdam(Sektör Geneli): 25875.8 TL. 

Satış Hasılatı /İsdihdam (Yerli) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yabancı) 

İhracatın Toplam Satış Gelirleri 

İçindeki Payı 

Yoğunlaşma 

. . 25934.1 TL • 

25371.7 TL. 

: % 25.43 

Düşük Yoğunla~ma 



l 
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3-) GIDA, İÇKİ VE TUTUN 

(Bu ·sektörde %100 yabancı sermaye yatırımı yoktur) 
Karlılık Bakımından Sektörün Yeri % 48.59, (3.) 

Yerli Sermayenin Karlılığı % 37.66 

Yabancı Sermayeli Kuruluş· Sayısı 4 

Yabancı Sermaye Miktarı 29.695.981. TL. 

Yabancı Sermayenin KBrlılığı % 62.97 

İşçi Başına Sermaye (Sektör Geneli): 4 967.7 TL. 

İşçi Başına Sermaye (Yerli) 

İşçi Başına Sermaye (Yabancı) 

İşçi Uretkenliği (Sektör Geneli) 

İşçi Uretken1iği (Yerli) 

İşçi Uretken1iği (Yabancı) 

: 4 836.4 TL. 

: 12 717 • 7 TL. 

7 823.4 TL. 

: 7 675.2 TL. 

:16574.8 TL. 

Sermaye Uretkenlaği (Sektör Geneli): 1.57 

Sermaye Üretkenliği (Yerli) 

Sermaye Uretken1iği (Yabancı) 

1.58 

1.30 

Satış Hası1atı/İsdihdam (Sektör Gen: 22o56.8 TL. 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yerli) 

Satış Hası1atı/İsdihdam (Yabancı) 

İhracatın Toplam Satış Gelirleri 

İçindeki Payı (Yabancı) 

Yoğunlaşma 

21370.6 TL. 

62486.7 TL. 

% 11.36 

Çok Yüksek 

Yoğunlaşma. 
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4-) KİMYA, PETROL ÜRÜNLERİ, LASTİK VE PLASTİK SANAYİ 

(Bu sektörde % 100 Yabancı sermayeli kuruluş vardır) 

Karlılık Bakımından Sektörün Yeri 

Yerli Sermayenin Karlılığı 

Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı 

Yabancı Sermayenin i.~ iktarı 

Yabancı Sermayenin Karlılığı 

İşçi Başına Sermaye(Sektör Geneli) 

İşçi Başına Sermaye (Yerli) 

İşçi Başına Sermaye (Yabancı) 

İşçi Üretkenliği (Sektör Geneli) 

İşçi Üretkenliği (Yerli) 

İşçi Üretkenliği (Yabancı) 

Sermaye Üretkenliği (Sektör Geneli) 

Sermaye Üretkenliği (Yerli) 

Sermaye Üretkenliği (Yabancı) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Sektör Gen) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yerli) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yabancı) 

İhracatJ.n Toplam Sat.ış Gelirleri 

İçindeki Payı (Yabancı) 

Yoğunlaşma 

% 46.86,(4.) 

% 39.57 

17 

:66.780.799 TL. 

% 57.1 

16594.7 TL. 

17263.5 TL. 

10355.2 TL. 

14187.1 TL. 

. 14472.8 1!1 • . 
ll 520.8 TL. 

0.85 

1.19 

1.?1 

6473.1 'lL. 

99560.1 TL. 

:200268.1 TL. 

: Çok Yüksek 

Yoğunlaşma 
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4a-) KİMYA, PETROL ÜRÜNLERİ, LASTİK VE PLASTİK SANA-

Yİ İÇİNDE % 100 YABANCI SERMAYELİ KURULUŞLAR 

% 100 Yabanc~ Sermayeli Kuruluş Say~s~ 9 

% 100 Yabancı Sermaye Miktar~ 38.244.148 TL. 

% 100 Yabancı Sermayenin KarlJ.lJ.ih % 58.46 

% 100 İşçi Başına Sermaye :10392.4 TL. 

% 100 İşçi Üretkenliği :11494.1 TL. 

% 100 Senmaye Üretken1iği : 1.10 

% 100 Satış Hası1atı/İsdihdam :292096.1 TL. 

% 100 İhracatın Toplam Satış Gelirleri : % 0.22 

İçindeki Payı 

Yoğun1aşma : Çok yüksek 
yoğun la şma 

4b-) KİMYA, PETROL ÜRÜNLERİ, LASTİK VE PLASTIK SANA-
Yİ İÇİNDEKİ ORTAK GİRİŞİMLER 
(Ortak Girişimler "OG" şeklinde gösterilece~tir) 

OG'lerde Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı : 8 

OG'lerde Yabancı Sermaye Miktarı 28.536.651 

OG'lerde Yabancı Sermayenin K&rlıl1~1 % 55.10 

OG'lerde İşçi Başına Sermaye 10305.7 TL. 

OG'lerde İşçi ÜRetkenliği 11556.6 TL. 

OG'lerde Sermaye Üretkenliği 1.12 

OG'lerde Satış Hasılatı/İsdihdam . 78228.4 TL.. . 
OG'lerde İhracatın Toplam Satış Gelirleri 

İçindeki Payı : % 19.49 

Yoğun la şma . . : Çok yüksek 
yoğun la şma 

T 
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5-) DOKUMA, GİYİM, DERİ v-.s AYAKKABI 

(Bu sektörde %100 yabanc~ sermaye yat~r~mı yoktur) 

Karlılık Bakımından Sektörün Yeri % 45.59,(5.) 

Yerli Sermayenin K~rlılığ~ : % 35.10 

Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı : 4 

Yabanc:ı Sermaye P/ıı· ktarı ll 659 878 T.L - . . . 
Yabancı Sermayenin Kfirl:ılığı % 58.43 

İşçi Başına Sermaye (Sektör Geneli) 3609.7 TL. 

İşçi Başına Sermaye (Yerli) 3582.5 TL. 

İşçi Baş:ına Sermaye (Yabancı), : 4955.3 TL. 

İşçi Üretkenliği (Sektör Geneli) 6280.4 TL. 

İşçi üretkenliği (Yerli) : 6285.4 TL. 

İşçi Üretkenliği (Yabancı) : 6031.1 TL. 

Sermaye Üretkenliği (Sektör Geneli) 1.74 

Sermaye üretkenliği (Yerli) : 1.75 

Sermaye Üretkenliği (Yabancı) : 1.81 

Satış Has:ılatı/İsdihdam (Sektör Gen) 16192.4 T.L. 

Satış Has:ılat:ı/İsdihdam (Yerli) 16090.2 TL. 
Satış Hasılat:ı/İsdihdam (Yabancı) 21244.5 TL • 

İhracatın Toplam Satış Gelirleri 
İçindeki Payı ~,; 18.23 
Yoğunlaşma : Düşük yoğunlaşma 

6- ) ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA 

Karl~l~k Bakım~ndan Sektörün Yeri 

Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı 

Yoğun la şma 

% 44.63 (6.) 

: o 

: Düşük yoğunlaşma 
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7-) METAL EŞYA, MAKİNA, İLMİ VE M3SLEKİ ALETLER SANAYİ 

(Bti sekt~rde %100 yabancı sermaye yatırımı yoktur) 

Karlılık Bakımından Sektörün Yeri 

Yerli Sermayenin Karlılığı 

Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı 

Yabancı Sermaye Miktarı 

Yabancı Sermayenin Karlılığı 

İşçi Başına Sermaye (Sektör Geneli) 

İşçi Başına Sermaye (Yerli) 

İşçi Başına Sermaye (Yabancı) 

İşçi Üretkenliği (Sektör Geneli) 

İşçi üretkenliği (Yerli) 

İşçi Üretkenliği (Yabancı) 

~~ 39.94,(7.) 

6 

30.408.876.TL. 

. % 23.92 . 
5772.5 TL. 

5623.6 TL. 

8582.8 TL. 

. 8909.9 TL • . 

. 8833.4 TL • . 
:10354.5 TL. 

Sermaye üretkenliği (Sektör Geneli) 1.54 

Sermaye Üretkenliği (Yerli) 

Sermaye Üretkenliği (Yabancı) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Sektör Gen) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yerli) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yabancı) 

İhracatın Toplam Satış Gelirleri 

. İçindeki Payı (Yabancı) 

Yoğunlaşma 

1.57 

. 1.90 . 
30133.4 TL. 

29977.4 TL. 

: 33077.9 TL. 

: % 1.52 

: Çok yüksek yo
ğunlaşma 
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8-) OTOMOTİV ENDtiSTRİSİ: 

(Bu sektörde % 100 yabanc2 sermaye yat2rımı yoktur) 

Yerli Sermayenin Karlılığı 

Yabanc2 Sermayeli Kuruluş Sayısı 

Yabanc2 Sermaye Miktarı 

Yabanc2 Sermayenin Karl2lığı 

İşçi Başına Sermaye (Sektör Geneli) 

İşçi Baş2na Sermaye (Yerli) 

İşçi Başına Sermaye (Yabancı) 

İşçi Uretkenliği (Sektör Geneli) 

İşçi tlretkenliği (Yerli) 

İşçi üretkenliği (Yabancı) 

Sermaye üretkenliği (Sektör Geneli) 

Sermaye Üretkenliği (Yerli) 

Sermaye üretkenliği (Yabancı) 

Satış Hasılatı/isdihdam (Sektör Gen.) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yerli) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yabancı) 

İhracatın Toplam Satış Gelirleri 

İçindeki Payı (Yabancı) 

Yoğunlaşma 

. . 

: 

% 32.34,(8.) 

% 4.2 

10 

93.860.336 TI,. 

%17.7 

5300.9 TL. 

4455.5 TL. 

6423.9 TL. 
6573.7 TL. 

2979.6 TL. 

11292.2 TL. 

1.24 

0.67 

1.75 

28442.1 TL. 

13835.5 TL. 

47618.1 TL. 

Çok yüJ:taek 

yoğunlaşma 
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9- ) METAL ANA SERMAYE 

(Bu sektörde % 100 yabanc1 sermayeli kuruluş yoktur) 

Karl1l1k Bak1m1ndan Sektörün Yeri 

Yerli Sermayenin Karl1l1ğ1 

Yabanc1 Sermayeli Kuruluş Say1s1 

Yabanc1 Sermaye Miktarl 

Yabanc1 Sermayenin Karl1l1ğ1 

İşçi Baş1na Sermaye (Sektör Geneli) 

İşçi Baş1na Sermaye (Yerli) 

İşçi Baş1na Sermaye (Yabanc1) 

İşçi Uretkenliği (Sektör Geneli) 

İşçi Uretkenliği (Yerli) 

İşçi U~etkenliği (Yabanc1) 

• 

Sermaye Üretkenliği (Sektör Geneli) 

Sermaye Uretkenliği (Yerli) 

% 20.65.(9.) 

% 9.32 

8 

219.796.670 TL. 

% 20.20 

12237.3 TL. 

10606.5 TL. 

17724.1 rTn .• 

8867.5 TL • 

6977.2 TL. 

:15228.1 TL. 

0.72 

0.66 

Sermaye Uretkenliği (Yabanc1) 0.86 

Sat1ş Has1lat1/İsdihdam (Sektör Geneli) 37630.2 TL. 

Sat1ş Has1lat1{İsdihdam (Yerli) : 30222.1 TL. 

Sat1ş Has1lat1/İsdihdam (Yabanc1) : 62556.1 TL. 

İhracat1n Toplam Sat1ş Geairleri 

İçindeki Pay1 (Yabancl) 

Yoğun la şma 

: % 21.39 

: Çok yüksek 

yoğunlaşma 



- 8l-

10-) KAGIT, KAGIT ÜRÜNLERİ VE BASIM SANAYİİ 

(Bu sektörde % 100 yabancı sermayeli kuruluş yoktur) 

Karlılık Bakımından Sektörün Yeri 

Yerli Sermayenin Karlılığı 

Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı 

Yabancı Sermaye Miktarı 

Yabancı Sermayenin Karlılığı 

İşçi Başına Sermaye (Sektör Geneli) 

İşçi Başına Sermaye (Yerli) 

İşçi Başına Sermaye (Yabancı) 

İşçi Uretkenliği (Sektör Geneli) 

İşçi Uretkenliği (Yerli) 

İşçi Uretkenliği (Yabancı) 

Sermaye Uretkenliği (Sektör Geneli) 

Sermaye Uretkenliği (Yerli) 

Sermaye Üretkenliği (Yabancı) 

% 15.71,(10.) 

% -8.12 
. ı . 
:2.286.409 TL. 

. 7~ 7. 85 . 
12713.2 TL. 

12776.7 TL. 

9109.1 TL. 

8303.2 TL. 

8272.1 T L.. 

10072.9 TL. 

0.65 

0.64 

ı.ıo 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Sektör Geneli: 26653.1 TL. 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yerli) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yabancı) 

İhracatın Toplam Satış Gelirleri 

İçindeki Yeri (Payı) 

Yoğunlaşma 

26448.8 TL. 

38232.7 TL, 

: % 5.06 

: Yüksek yoğunlaşm 
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ll-) ELEKTRİK VE ELEKTORONİK SAl·lAYİ 

(Bu sektörde % 100 yabancı sermayeli 

Karlılık Bakımından Sektörün Yeri 

Yerli Sermayenin Karlılığı 

Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı 

Yabancı Sermaye Miktarı 

Yabancı Sermayenin Karlılığı 

İşçi Başına Sermaye (Sektör Geneli'} 

İşçi Başına Sermaye (Yerli.)_ 

İşçi Başına Sermaye (Yabancı) 

İşçi Uretkenliği (Sektör Geneli) 

İşçi Uretkenliği (Yerli) 

İşçi Uretkenliği (Yabancı) 

Sermaye Uretkenliği (Sektör Geneli) 

Sermaye Uretkenliği (Yerli) 

Sermaye Uretkenliği (Yabancı) 

kuruluş vardJ.r) · 

: % 10.17,(10.) 

. % 5.13 . 
8 

36.555.106 

. % 47.4 . 
22090.1 TL. 

23405.5 TL. 

: 5171.9 TL. 

7288.7 TL. 

6549.5 TL. 

:14582.9 TL. 

. 0.32 . 
0.26 

2.76 

Satış Hasimatı/İsdihdam (Sektör Geneli):l8465.9 TL. 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yerli) 

Satış Hasılatı/İsdihdam (Yabancı) 

İhracatın Toplam Satış Gelirleri 

İçindeki Payı (Yabancı) 

Yoğun la şma 

15767.5 TL. 

45091.6 TL. 

% 38.20 

: Çok YUksek 

Yoğunlaşma 
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lla-) ELEKTRİK, ELEKTRONİK SANAYİ İÇİNDE% 100 

YABANCI SERMAYELİ KURULUŞLAR 

% 100 Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı : 2 

% 100 Yabancı Sermaye Miktarı . 8. 492. 321. TL • . 
% 100 Yabancı Sermayenin Karlılığı : % 43.92 

% 100 İşçi Başına Sermaye 5680.4 TL. 

% 100 İşçi Üretkenliği 9214.2 TL. 

% 100 Sermaye Uretkenliği 1.6 

% 100 Satış Hasılatı/İsdihdam 38266.6 TL. 

% 100 İhracatın Toplam Satış Gelirleri 

İçindeki Payı % 0.46 

Yoğunlaşma Çok yüksek yoğun
laşma 

llb-) ELEKTRİK, ELEKTRONİK SANAYİİ İÇİNDE ORTAK 
GİRİŞİMLER 

OG'lerde Yabancı Sermayeli Kuruluş Sayısı : 6 

OG'lerde Yabancı Sermaye Miktarı : 28.062.785 TL. 

OG'lerde Yabancı Sermayenin Karlılığı: % 48.50 

OG'lerde İşçi Başına Sermaye 

OG'lerde İşçi Üretkenliği 

OG'lerde Sermaye Üretkenliği 

OG'lerde Satış Hasımatı/İsdihdam 

OG'lerde İhracatın Toplam Satış 

Gelirleri İçindeki Payı 

Yoğunlaşma 

5171.9 TL. 

: 16062.1 TL. 

3.1 

170481.9 TL. 

: Çok yüksek yoğun

laşma 



- 84 -

.B. SEKTÖRLERE GÖRE EKONOMİK KARŞILAŞTIRMALARIN 

DEGERLENDİRİLMESİ 

1986 yılında, İOO'nın "Türkiye 'nin 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu" çalışması içersine girebilmiş yabancı sermayeli 

kuruluşların sayısı 64 tanedir. Bunların 54 tanesi ortak gi

rişim şeklinde olup, geriye kalan 10 tanesi ise % 100 yaban

cı sermaye yatırımıdır. 

Çalışmada ll ayrı sektör incelenmiştir. Bunlar maden

cilik ve taşocakçılığı, elektrik-elektronik sanayi, gıda, iç

ki ve tütün sanayii, dokuma, giyim, deri ve ayakkabı sanayii, 

orman ürünleri ve mobilya sanayii, kağıt, kağıt ürünleri ve 

basım sanayii, kimya petrol ürUnleri, lastik ve plastik sana

yii, taş ve toprağa dayalı sanayii ürUnleri, metal ana sana

yii, metal eşya, makina, ilmi ve mesleki aletler sanayii ve 

otomotiv endüstrisidir. Daha önce yapılan çalışmada da görül

düğü gibi sadece iki sektörde % 100 yabancı sermaye yatırımı 

vardır. Bu sektörler kimya, petrol ürünleri, lastik ve plas

tik sanayii ile elektrik, elektronik sanayii'leridir. Geriye 

kalan diğer sektörlerde ki yabancı sermaye yatırımları, ortak 

girişim şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Karlılık bakımından sektörlerin durumu incelenirse, 

birinci sırayı % 66.85 ile madencilik ve ta:~oco.kçılıib sa

nayii almaktadır. Tablo lO'da bu sıralama açık bir şekilde 

görülebilir. 
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TABLO: 10 

1986 YILI, İSO'NUN " TÜRKİYENİN 500 BÜYÜK SANAYİ 

KURULUŞU " ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE 

SEKTÖREL KARLILIK 

Sektörler 

Madencilik ve Taşocakç1l1ğ1 Sanayii 

Taş ve Toprağa Dayall Sanayi Ürünleri 

G1da, İçki ve Tütün 

Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik ve 

~lastik Sanayii 

Dokuma, Giyim, Deri ve Ayakkab1 Sanayii 

Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayii 

Metal Eşya, Makina, Ilmi ve Mesleki 

Aletler Sanayii 

Otomotiv Endüstrisi 

Metal Ana Sanayii 

Kağ1t, Kağ1t Ürünleri ve Bas1m Sanayii 

Elektrik, Elektronik Sanayii 

KAYNAK: İstanbul Sanayi Odas1 

Sektörel 
Karl1l1k 

ol 
70 66.85, 

% 64.45, 

9b 48~59 

% 46.86 

% 45.86 

50 44.63 

% 39.94 

% 32.34 

% 20.65 
CJ/.. ;o 15.71 

'}b 10.17 

Yabancl sermayenin sektörel karl1i1ğ1 aç1s1ndan yapl

lscak bir s1ralamada, g1da, içki ve tütün sanayii % 62,97 

ile birici olmaktad1r. Tablo ll'de bu s1ralama görülmekte-

dir. 
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TABLO: ll 

1986 YILI İSO 'NUN, " TURKİYE 'NİN 500 BÜYÜK ~>ANAYİİ KURULUŞU" 

ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE, YABANCI SERMAYENİN SBKTÜREL KARLILIG I 
Sektörel 

Sektörler 

Gıda, İçki ve Tütün 

Dokuma, Giyim, Deri ve Ayakkabı 

Kimya, Petrol Urünleri, Lastik ve 

Plastik Sanayii 

Elektrik, Elektronik Sanayii 

Metal Eşya, Makina, Ilmi ve Mesleki 

Aletler Sanayii 

Metal Ana Sanayii 

Otomotiv Endüstrisi 

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii Urünleri 

Kağıt, Kağıt tirünleri ve Basım Sanayii 

KAYNAK: İstanbul Sanayi Odası 

Karlılık 

% 62.97 

% 58.43 

% 57.10 

% 23.92 

% 20.20 

% 17.7 

% 14.51 

% 7.85 

Ortak girişim ve % 100 yabancı sermayeli kuruluşla

rın sektörel karlılıkları ise şu şekilde açıklanabilir. % 

100 yabancı sermayeli kuruluşların sektörel karlılığında, 

kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayii % 58.46 

ile birinci olmakta, elektrik, elektronik sanayii ise % 

43.92 ile ikinci gelmektedir. Ortak girişimler için yapılan 

sıralamaysa, Tablo ll'de yapılan sıralamanın aynısıdır. Yal

nızca elektrik, elektronik sanayii% 47.4'den% 48.50'ye yük-
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selmiş, kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayiin 

de ise% 57.10 olan sektörel karlılık, % 55.10'a inmiştir. 

Buradan da anlaşıldığı gibi kimya, petrol ürünleri, lastik 

ve plastik sanayii, % 100 yabancı sermaye yatırımlarında, 

ortak girişirolere nazaran daha karlı çalışmaktadır. Buna 

karşılık elektrik, elektronik sanayisinde ortak girişimler, 

% 100 yabancı sermaye yatırımıarına göre, karıı durumdadır. 

1986 yılında, İSO'nun " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayii 

Kuruluşu " çalışması çerçevesinde faaliyette bulunan kuruluş

ların yabancı sermaye miktarlarının sektörel daj~ılımını yap

tığımızda, ortaya çıkan sıralama şu şekildedir. 

1- Metal ana sanayii 

2- Otomotiv Endüstrisi 

3- Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayii 

4- Taş ve toprağa dayalı sanayii ürünleri 

5- Elektrik, elektronik sanayii 

6- Metal eşye, makina, ılmi ve mesleki aletler sanayii 

7- Gıda, içki, tütün sanayii 

8- Dokuma, giyim, deri ve ayakkabı 

9- Kağıt, kağıt ürünleri ve basım sanayii 

Ortak girişim ve % 100 yabancı sermayeli kuruluşlar 

arasında, yabancı sermaye miktarının sektörel daiblımını in

celediğimizde ise, % 100 yabancı sermayeli kuruluşlarda bi

rinci sırayı kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sana-
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yii almakta, e~ektrik, elektronik sanayii ise ikinci olmak

tadır. Ortak girişimlerde yabancı sermaye miktarının sektö

rel dağılımıysa, sırayla şu şekildedir. 

1- Metal ana sanayii 

2- Otomotiv endüstrisi 

3- Taş ve toprağa dayalı sanayii ürünleri 

4- Metal eşya, makina, ılmi ve mesleki aletler sanayii 

5- Gıda, içki ve tütün sanayii 

6- Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayii 

7- Elektrik, elektronik sanayii 

8- Dokuma, giyim, deri ve ayakkabı sanayii 

9- Kağıt, kağıt ürünleri ve basım sanayii 

Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayiin'de 

% 100 yabancı sermayeli kuruluşun sermaye miktarı 38.244.148 

Tl. (1.000 Tl.),iken, ortak girişim de bu miktar 28.536.651 

Tl. (1.000 Tl.) dir. Yani% 100 yabanc1 sermayeli kuruluşlar 

daha fazla sermaye ile gelmişlerdir. Dii~er yandun elektrik, 

elektronik sanayiin de % 100 yabancı sermayeli kuruluşun 

sermaye miktarı 8.492.92 Tl. (1.000 Tl.) iken, ortak giri

şimde bu miktar 28.062.785 Tl. (1.000 Tl.)'dir. Fakat bura

da dikkat edilmesi gereken nokta, elektrik, elektronik sana

yinde % 100 yabancı sermayeli kuruluş say1s1 2 tane iken, 

ortak girişimlerde bu sayı 6'ya çıkmaktad1r. 

1986 y1lında yabancı sermayenin, sektörel karlılığa 

bakarak geldiğini söylemek doğru olmayabilir. Çünkü miktar ·~ 
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olarak en fazla yabancı sermayeyi çeken metal ana sanayii, 

karlılık açısından altıncı sırada bulunmaktadır. Diğer yan

dan, karlılık bakımından birinci gelen ve en fazla yabancı 

sermayeyi çekmesi beklenen gıda, .içki ve tütün sanayii, ser

maye miktarı açısından ancak yedinci olabilmektedir. Bununla 

birlikte, sadece bu verilere bakarak kgrlılığın, yabancı ser

maye miktarını etkilemediğini söylemek de mümkiin değildir. 

-
Sektörel karlılıklar incelendiğinde, taş ve toprağa da-

yalı sanayii ürünleri diŞında 'di-ğer sektö.;rlerde yabancı ser

maye büyük bir. farkUı., yerli sermayeden daha karlıdır. Bu 

durum Tablo 12'de gösterilmmştir. 

TABLO : 12 

1986 YILI, İSO'NUN " TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİİ KURULUŞU" 

ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE, YERLİ VE YABANCI SERMAYE AÇISINDAN 

SEKTÖREL KARLILIGIN KARŞALAŞTIRIU;~SI 

Sektörler 

Gıda, içki ve tütün · 
Otomotiv Endüstrisi 
Kimya, petrol ürünleri, 
Plastik sanayii 

Yerli Sermeye
nin Karlılığı 

% 38.78 
% 10.13 

lastik ve 

% 37.75 
Dokuma, giyim, deri ve ayakkabı % 34.87 
Kağıt, kağıt ürünleri ve Basım San.% 8.12 
Metal Ana Sanayii % 8.51 
M.Eşya, makina, ılmi ve Mes.Alet San.% 22.3 
Taş ve Top. Dayalı Sanayii Ürünleri % 61.66 
Elektrik, elektronik sanayi % 20.19 

KAYNAK: İstanbul Sanayi Odası 

Yabancı Sermaye-
nin Karlılı~ı 

% 62.97 
9b 17.7 

% 57.03 
% 58.43 
% 7.85 
% 20.20 
% 23.92 
% 14.51 
ct, ,a 48.50 
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Taş ve toprağa dayal~ sanayi ürünleri sektöründe yer

li sermaye, yabanc~ sermayeden % 47 daha karl~d~r. öte yan

dan söz konusu dalda faaliyet gösteren yabanc~ sermayeli beş 

kuruluştan ikisinin, 1983 sonras~nda faaliyete geçtiği göz

önünde bulundurulursa, yerli sermayenin neden daha karl~ ol-. 

duğu anlaş~labilir. 

Yabanc~ sermayenin emek-yo@;un yada sermaye-yoğun olarak 

çal~ştJ.ğ~nJ. _bulabilmek için, sat1.ş has~lat~/istihdam formülü 

kullan~labilir. Yabanc~ sermayeli kuruluşlar~n kağ~t ve ka

ğ~t ürünleri ve bas~m sanayii, kimya, petrol ürünleri, las

tik ve plastik sanayii d~ş~nda kalan tüm sektörler, serma

ye-yoğun teknolojilen kullanmışlardır. 

Öte yandan, yukar~da sözü edilen iki sektöre ait bul

guların, beklenenin tam tersi olmas~ yani bu iki sektörün 

emek-yoğun olarak çal~şmas~, belirli nedenlere bağlanabilir. 

Bunlardan kağ~t, kağ~t ürünleri ve bas~m sanayiin de, 500 

büyük kuruluş aras~nda yaln~zca bir tek yabanc~ sermayeli 

kuruluş bulunmaktadır. Sadece bir tane yabanc~ sermayeli ku

ruluşun bulunduğu bu sektör hakk~nda genel bir değerlendir

me yapmak doğru olmayabilir. Diğer yandan, kimya, petrol ü

rünleri, lastik ve plastik sanayiin de yabanc~ sermayeli ku

ruluşlar~n, yerli sermeyelilere göre daha emek-yosun olmas~, 

yerli sermayeli kuruluşlara yabanc~ sermayelilerden farkl~ 

olarak büyük ölçüde sermaye-yo~un teknolojilerle çnl1şan 

rafinelerin de dahil olmas1 ile aç1klanabilir. 
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Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayii ve 

elektrik, elektronik sanayiin'deki ortak girişim ve% 100 

yabanc~ sermayeli kuruluşlar aras~nda emek-yoğun yada serma-

ye-yoğun karş~laşt~rmas~ ise şu şekilde yap~labilir. Kimya 

ve petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayiin de % 100 ya

bancl sermayeli yat1r1mlar daha fazla emek-yoğun.olarak ça

llşmakta, ortak girişimler ise sermaye-yof.tun olarak ,faaliyet 

göstermektedirler. Elektrik, elektroni~ sanayiinde de durum 

ayn1d1r. Ülkemizde yabanc1 sermayeli şirketlerin, üretimle

rinde genellikle sermaye-yoğun teknolojiler kullanmalar~, is

dihdam sorununun çözümündeki etkilerini s~n~rl1 blrakmakta

dlr. Yabanc1 sermayeli şirketlerin ucuz işgiicü yerine, ser-

maye faktörünü tercih etmelerinin nedenleri şöyle s~ralana-

bilir. D1şar1ya oranla içeride ucuz faizli kredi temini, ya-

t1r1m indirimi gibi teşvik tedbirleri ve bu şirketlerin ulus

lararasl piyasalardan yerli şirketlere oranla, daha ucuza 

sermaye temin etmeleri, kapitalin maliyetini düşürücü yönde 

etkide bulunmaktadlr. Ayr~ca çok uluslu şirketlerin, kendi 

ülkelerinin ekonomik ve sosyal koşullar1na göre oluşturduk

larl teknolojileri, az gelişmiş ülkelerin ekonomik ve sos

yal koşullar1na göre değiştirerek, emek faktöründen daha faz

la kullan1lman~n sağlanmas1 bir maliyete neden olduğundan, 

bu konuda yabanc1 şirketlerce her hangi bir içlem yap1lmamak-

tad1r. (30) 

(30) Atilla BAGRIAÇIK, Çok Uluslu Şirketler ve ~~ürkiye 'nin 
Ekonomik Kalk~nmas1, İstanbul, 1978, s.83-86. 
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Yabanc~ sermayenin faktör üretkenliği incelenirse, 

sermaye-yoğun teknolojiler kullanan yabanc~ sermayeli kuru

luşlarda, işçi baş~na düşen katma değerin yani işçi verimli

liğinin, yerli kuruluşlara oranla daha yüksek olacağ~ tah-

min edilir. Araşt~rmadan elde edilen sonuçlar, kimya, petrol 

ürünleri, lastik ve plastik sanayii ile dokuma, giyim, deri 

ve ayakkab~ sektörleri d~ş~nda kalan sektörler, yerli serma~ 

yeye oranla daha emek üretken olarak faaliyet e:östermektedir

ler. Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayii ile 

dokuma, giyim, deri ve ayakkab~ sanayiin de yerli sermaye, 

yabanc~ sermayeye göre daha fazla emek üretkendir. 

Ortak girişim ve % 100 yabanc~ sermayenin bulunduğu 

iki sektör aras~ndaki faktör üretkenliğine bak~l~rsa, kimya, 

petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayii ile elektrik, e

lektronik sanayiin de ortak girişimler, % 100 yabanc1 serma-

yeli yat1r~mlara göre daha emek üretkendirler. 

Sermaye üretkenliğinin durumu ise şu şekilde açıkla

nabilir. G~da, içki, tütün sanayii, kimya, petrol ürünleri, 

lastik ve plastik sanayii, dokuma, giyim, deri ve ayakkabı 

sanayii, metal eşya, makina, ilmi ve mesleki aletler sanayii 

taş ve toprağa dayall sanayii ürünlerin de yerli sermaye, 

yabancı sermayeye göre daha fazla sermaye üretkendirler. Bu

na karşılık otomotiv endüstrisi, kağ~t, kağ1t ürünleri ve 

bas1m sanayii ile elektrik, elektronik sanayiin de yabancı 

sermaye, yerli sermayeye göre daha ~azla sermaye üretkendir. 
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Ortak girişim ve % 100 yabanc1 sermayeli kuruluşlar 

aç1s1ndan sermaye üretkenliği konusunda ise ~u sonuçlara u-

laş1lm1şt1r. Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sana

yii ile elektrik, elektronik sanayiin de ortak girişimler, 

% 100 yabanc1 sermayeli kuruluşlara göre daha sermaye üret

kendirler. 

İhracat1n toplam sat1ş gelirleri içindeki pay1n1 hesap

larken, sadece yabanc1 sermayeli kuruluşlar incelenmiştir~Çünkü 

yerli sermaye ile ilgili ihracat verileri elde edilememiştir. 

Yabanc1 sermayeli kuruluşlar, belirli miktarlarda ihracat 

yapsalar bile, yap1lan bu ihracatlar1n toplam sat1şlar için

deki paylar1 çok fazla değildir. Tablo 13'de bu durum izle

nebilir. 

TABLO : 13 

1986 YILI, İSO 'NUN nTURKİYENİN 500 BfİYtfK ~:iANAYi: KllHULUşnn 

ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE, YABANCI SBRMAYELİ KURULUŞLARIN 

İHRACAT/TOPLAM SATIŞLARI 

İhracat; 

Sat1şlar Sektörler ~T~o~p=l=a~m~~~~~-
Kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik ~.>un. 

Taş ve Top. Dayall Sanayi Urünleri 
Metal Ana Sanayii 
Dokuma, giyim, deri ve ayakkab1 sanayii 
G1da, içki, tütün sanayii 
Kağ1t, kağ1t ürünleri ve bas1m sanayii 
Otomotiv Endüstrisi 
Elektrik, elektronik sanayii 
Metal Eşya, Makine Ilmi ve Mesleki Aletler San. 

KAYNAK: İstanbul Sanayi Odas1 

o··' 
1·' 28.8 
(.d 
/•) 25.43 
~!) 21.39 
o i 
;,) 18.23 

% 11.36 

% 5.06 
,,, 
/::ı 4.8 

% 2.61 

% 1.52 
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Ortak girişim ve % 100 yabancı sermaye yatırımları 

arasındaki ihracat karş1laşt1rması ise şöyledir. 

İhracat/Top.SatJ.şlar İhracat/Top.Satış. 
1 

Sektör (Ortak Giri:=dmler) (% 100 ya b. Se;r. Yat·.) 

Kimya, petrol ürünleri 

lastik ve plastik San. 

Elektrikp elektronik San. 

% 19.49 

% 3.09 

% 0.23 

% 0.5 

Görüldüğü gibi, kimya sektöründeki ortak girişimler

de, toplam satışların% 19.49'u ihracat yoluyla elde edil

mektedir. Buna karş1lık % 100 yabancı sermaye yatırımlı ku

ruluşlarda ihracat, çok az yapJ.lmaktadır. Çünkü % 100 yaban

cı sermayeli kuruluşlar, genellikle iç piyasaya dönük üretim

de bulunmak üzere bu sermaye pay1yla gelmişlerdir. AynJ. şe

kiıde elektrik, elektronik sanayiinde ki ortak girisimler 

de, toplam satışlarJ.n % 3.09 ihracat yoluyla gerçekleştiri

lirken, % 100 yabancJ. sermaye yatJ.rJ.mlarda bu oran, daha ön-

ce aç1klanan sebepten ötürü çok küçük olmaktadJ.r. 

Yoğunlaşma verileri incelendiğinde, 1980 YJ.lı için 

gJ.da, içki ve tütün, kimya, petrol ürünleri, lastik ve plas

tik sanayii, metal ana sanayii, metal eşya, makina, ilmi ve 

mesleki aletler sanayii ve otomotiv endüstrisinde ve elekt-

rik, elektronik sanayiin de çok yüksek yoğunlaşma, kağıt, 

kağJ.t ürünleri ve basJ.m sanayiin de ise yüksek yoğunlaşma 

görülmüştür. Dokuma, giyim, deri ve ayakkabJ. sanayii, or

man ürünleri ve mobilya sanayii, taş ve topra€~a dayalı sa-
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nayii ürünlerinde ise düşük yoğunlaşma söz konusudur. Düşük 

yoğunlaşma eösteren üç sektörden ikisi yani taş ve toprağa 

dayalı sanayi ürünleri ile dokuma, giyim, deri ve ayakkabı 

sanayii, yabancı sermaye akımına uğramış, yüksek yoğunlaşma 

gösteren sektöre hiç yabancı sermaye gelmemiş, çok yüksek 

yoğunlaşma gösteren bütün sektörlere yabanc1 sermaye gelmiş-

tir. 

Taş ve toprağa dayalı sanayii ürünleri ve dokuma, gi-

yim, deri ve ayakkabı sektörleri dışında, yabancı sermaye-

nin çok yüksek veya yüksek yoğunlaşmış sektörlerde bulundu

ğu görülmektedir. Özellikle dokuma, giyim, deri ve ayakkabı 

sektörünün, Türkiye'nin inracat atağına kalktığı bir sektör 

olduğu dikkate alınırsa, yoğunlaşmanın düşük olmasının sebe

bi anlaşılabilir. Sonuç olarak, yabancı sermayenin yoğunleş

ma oranı yüksek se.ktörlerde bulunup, bu sektörlerde yerli 

sermayeden daha yüksek karlılığa sahip olduğu söylenebilir. 

Elde edilen sonuçları daha açık bir şekilde göstermek 

için bazı tablolar düzenlemekte fayda vardır. 'rablo 14 ve 

Tablo 15 bu amaçla hazırlanm1ştır. 
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Tablo 14'de görüldüğü gibi yabancı sermayenin karlı

lığı açısından yapılan sıralamada, gıda, içki ve tütün sa

nayii birinci gelmektedir. Aynı zamanda söz konusu sektörde 

yabancı sermaye, yerli sermayeden daha karlı durumdadır. Ya

bancı sermayenin karlı sektörlerde bulunması ve bulunduğu 

sektörlerde yerli sermayeden daha kBrlı konumda olması eko

nomik mantJ.ğın gereğidir. Bu ise yabancJ. sermayenin hem yo

ğunlaşmış sektörlerde bulunması, hem maliyetleri büyük ölçü

de düşürücü teknolojilerden yararlanmasJ. ve ürün farklılaş

tırılmasJ.na kolayca gidebilmesi, hem de yeni pazarlama tek

nikleri getirerek piyasa araştırması, reklam olanakları ve 

etkili dağıtJ.m yöntemleriyle çalışmasının doğal sonucudur. 

GJ.da, içki ve tütün sanayii'nde fazla sayJ.da yabancJ. 

sermayeli kuruluşun bulunmayışJ.nJ.n sebebi ise, TUrkiye'de 

gıda konusunda çalışan çok sayJ.da yerli şirketin olmasJ., iç

ki ve tütün sektörünün ise devletin tekelinde bulunmasınJ.n 

bir sonucudur. 

YabancJ. sermaye miktarının sektörel dağJ.lımJ. incelen

diğinde, metal ana sanayii birinci gelmektedir. Tablo 14'-de iz

leneceği gibi yabancı sermayenin .sektörel karlılJ.ğa bakarak 

geldiğini iddia etmek güçtür. Zira en fazla yabancJ. sermaye 

çeken metal ana sanayii, karlJ.lJ.k balnmından altJ.ncı gelmek

tedir. Diğer yandan, karlılık bakımından birinci gelen ve en 

fazla yabancJ. sermaye çekmesi beklenen gJ.da, içki ve tütün 

sektörü, yabancı sermaye geliş miktarl açısJ.ndan ancak ye

dinci olabilmektedir. 
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Kağıt, k&ğJ.t ürünleri· ve baspm sanayii ise, yabancı 
·~' -

sermayenin karlılJ.ğJ. açısından sonuncu gelmektedir. Bunun 

sebebi ise söz konusu sektörde, 500 Büyük Kuruluş arasına 

girebilecek derecede başarJ.lı olabilen bir tek yabancı ser

mayeli firmanın olmasından dolayıdır. 

Genelde bütün sektörlerde yabancı sermaya, yerli ser

mayeden daha karlı çalışmaktadır. Sadece taş ve toprağa da

yalı sanayii ürünleri sektöründe yerli sermaye, ysbancı ser-
... 

mayeden % 47 daha karlıdır. Fakat bu dalda ~aaliyet gösteren 

beş kuruluştan ikisinin 1983 sonrasında faaliyete geçtiği 
... 

gözönünde bulundurul~rsa, yerli sermayenin neden daha karlı 

olduğu anlaşılabilir. Ayrıca bu sektörde yerli ü:retici, ge

rekli hammaddenin tamamını genellikle ülke içinden tedarik 

ettiğinden ve yüksek teknoloji kullandıklarından daha avan

tajlı durumdadırlar. 

Teknoloji transferi konusu ele alındığında ise kağıt, 

kağıt ürünleri ve basım sanayii ile kimya, petrol ürünleri, 

lastik ve plastik sanayii dışında kalan bütün sektörlerde ya

bancı sermayeli kuruluşların, yerli sermayeli kul"'..ıluşlara 

oranla daha fazla sermaye-yoğun teknolojiler kullandıkları 

görülmüştür. Söz konusu iki sektörün emek-yoğun olarak ça

lışması da belirli nedenlere bağlanabilir. Bilindiği gibi 

kağıt, kağıt ürünleri ve basJ.m sanayii'nde yabancı sermayeli 

kuruluş sayısı bir tanedir. Sadece bir te.k kuruluşun durumu

na bakarak, genel bir değerlendirme yapmak doğru olmayabilir. 

Diğer yandan kimya sanayiinde yabancı sebmayenin daha emek-
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yoğun olarak çalışmas2nın nedeni, yerli sermayeli kuruluş

larda bulunan, büyük ölçüde sermaye-yoğun teknolojilerle 

çalı.şan rafinerilerden dolayıdır. 

Sermaye-yoğun teknolojiler kullanan yabancJ. sermayeli 

kuruluşlarda, işçi başına düşen brüt katma değerin, yerli 

kuruluşlara oranla daha-yüksek olması beklenir. Tablo 14'de 

de görüldüğü gibi, kimya, petrol ürünleri, lastik ve plas

tik sanayii dJ.şında kalan tüm sektörler yerli sermayeye o

ranla daha emek üretken olarak çalışmaktadırlar. Kimya sek

töründe yerli sermayenin daha emek üretken olarak çalışması

nın nedeni yine rafinerllerin varlığına bağlanabilir. Gıda, 

içki ve tütün sanayisinin, yabancı sermayeli kuruluşlar için-
,. 

de daha emek üretken olarak çalışmasJ.nın nedeni ise, karlılık 

aç:ıs.:ından birinci olmasıyla açıklanabilir. 

Araştırmadan elde.edilen ilginç bir sonuç, yabancı 

sermayenin gıda, içki ve tütün sanayii ile taş ve toprağa 

dayalı sanayi ürünleri dışında kalan diğer sektörlerde, yer

li sermayeden emek üretkenliğinin yanJ.sJ.ra, sermaye üretken

liğinde de üstün durumda olduklarJ.dJ.r. Bütün sanayi kuruluş

larının tam rekabet koşullarJ. içinde çalıştJ.ğını varsayarsak, 

iktisat öğretisine göre diğerlerine oranla daha emek verimli 

olanların, daha az sermaye verimli olmalarJ. beklenir. Oysa 

elde edilen sonuçlardan açıkça görülmektedir ki, T:"tirkiye 'de 

sanayi kesiminde faaliyet gösteren 500 büyük kuruluştan ya

bancı sermayeli olanları, çoğu sektörde emek ve sermaye üret-

ken1iği açJ.sJ.ndan, yerli sermayeliler karşısJ.nda açık bir 
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üstünlük elde etmiş bulunmaktadırlar. Bu ise yabancı yatı

rımcıların oligopolistik avantajlarının açık bir ifadesidir. 

İhracatın toplam satışlar içindeki payı ele alındı

ğında, en fazla ihracat elektrik-elektronik sanayiinde ya

pılmaktadır. Fakat bu oranda çok fazla değildir. Bunun sebe

si ise, yabancı sermayeli kuruluşların genelde iç piyasaya 

yönelik üretimde bulunmak üzere ülkeye gelmeleridir. 

Yoğunlaşmayla ilgili açıklamalar, daha önceki sayfa

larda açık bir şekilde incelenmiştir. Buradan çıkan sonuç 

şu şekildedir. Taş ve toprağa dayalı sanayi ürünleri ve do-

kuma, giyim, deri ve ayakkabı sektörleri dışında, yabancı 

sermayenin çok yüksek veya yüksek yoğunlaşmış sektörlerde 

bulunduğu görülmektedir. Tablo 14'de de izleneceği gibi do

kuma, deri, giyim ve ayakkabı sektöründe yoğunlaşma düşük 

olarak bulunmuştur .• Türkiye 'de bu sektörün ihracat atağına 

kalktığı hatırlanırsa, bunun sebebi daha kolaylıkla anlaşı

labilir. Görüldüğü gibi yabancı sermaye yoğunlaşma oranı 

yüksek· sektörlerde bulunmakta ve bu sektörlerde yerli ser

mayeden daha yüksek karlılığa sahip bulunmaktadır. 

Hatırlanacağı gibi sadece iki sektörde % 100 yabancı 

sermaye yatırJ.mı bulunmaktadır. Bunlar kimya, petrol ürünle

ri, lastik ve plastik sanayii ile, elektrik, elektronik sa

nayileridir. Kimya sanayinde % 100 yabancı sermayeli kuru

luşlar, sermaye miktar1, karlJ.lık, işçi başına sermaye ve 

sat1ş hasJ.latJ./istihdam açısınd&n, ortak girişimiere naza

ran daha üstün durumdadırlar. Buna karşılık ortak girişimler, 
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% 100 sermayeli kuruluşlara göre daha emek ve sermaye üret

kendirler. İhracat durumları incelendiğinde ise ortak giri

şimler, % 100 yabancı sermeyelilere oranla daha ~azla ihra

cat yapmaktadJ:rlar. % 100 sermayeli kuruluşlar ise genellik

le iç piyasaya yönelik üretimde bulunmaktadır. Elektrik, 

elektronik sanayisinde ise ortak girişimler, işçi başına 

sermaye dışındaki bütün kriterlerde daha üstün durumdadır

lar. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. 

Elektrik, elektronik sanayisinde ortak girişim şeklinde ku

rulmuş 6 firma varken, % 100 yabancı sermayeli ~rma sayısı 

sadece 2 tanedir. Konu bu yönüyle ele alınırsa, çıkan sonu

cun doğruluğu tartışmaya açıktır. 
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S O N U C 

Yabancı sermaye yatırımları az gelişmiş ülkelerde, 

sermaye yetersizliğini gidermek için en etkili çözüm yolla

rından biridir. Bu ülkelerde genellikle, yabancı sermaye ya

tırımların2n bir türü olan ortak girişimler daha fazla ter-

cih edilmektedir. Çünkü az gelişmiş ülkelerde güçlü milli

yetçilik ve sömürgeleşme korkusu büyük boiutlardadır. 

0Ttak girişimler yoluyla kurulan işletmelerde yaban-

cı ortak, teknolojisini, teknik bilgisini, organizasyon ve 

yönetim tecrübesini getirmekte, yerli ortak da yerli ham

maddelerin ve personelin teminini iç pazarlamayı ve benzer 

faaliyetleri üzerine almaktadır. 

Az gelişmiş ülkelerde ortak girişimler genellikle 

çok ulualu şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 

tür şirketler, ortak girişim konusunda çeşitli alternatif

ler üzerinde dururlar. Riskin fazla olduğu az gelişmiş ül

kelerde % 50'den az bir payla ortak olmak tercih edilirken, 



l 
l 

- 104-

gelişmiş ülkelerde % 50'sinin üzerinde bir payla ortak ol

mak yoluna gidebilirler. Bu arada kendi alanlarında lider 

olmayan ancak dış ülkelere açılmak isteyen şirketlerin de, 

ortak giriş.ime istekli oldukları görülmüştür. Batı Avrupa 

şirketleri ise az gelişmiş ülkelerde, % 50 veya daha düşük 

bir katılım ile ortak girişime gitme isteğindedirler. 

~ürkiye'de ortak girişimler son yıllarda önem kazan

maya başlamışt:ır. 1986 yılı İSO'n:ın "Türkiye'nin 500 Büyük 

Sanayi Kuruluşu" araştırması çerçevesinde yapılan çalışmada 

ilk aşamada yabancı sermaye, yerli sermaye ile karşılaştır

maya tabi tutulmuş, daha sonra ise ortak girişim ve % 100 

yabancı sermayeli kuruluşların durumuna bakılmıştır. Yoğun

laşma konusu ise, Türkiye genelinde ele alınmıştır. % 100 

yabancı sermaye yatırımları sadece iki sektörde faaliyet 

göstermektedir. Bu sektörler kimya, petrol ürünleri, lastik 

ve plastik sanayii ile elektrik, elektronik sanayii'leridir. 

Yabancı sermayenin en fazla karlı olduğu sektör, gı

da, içki ve tütün sanayii'dir. Ayn:ı zamanda söz konusu sek

törde yabancı sermaye, yerli sermayeden daha karlı durumda-

dır. 

~abanc:ı sermaye miktar:ın:ın en fazla olduğu sektör 

ise, metal ana sanayii'dir. Fakat burada yabancı sermayenin 

sektörel karlılığa bakarak geldiğini iddia etmek güçtür. 
,., 

Zira en fazla yabancı sermaye ç,eken metal ana sanayii, kar-

lılık bakımından altıncı gelmektedir. Diğer yandan karlılık 

bak:ımından b.irinci gelen ve en fazla yabancı sermaye çekmesi 
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beklenen gıda, içki ve tütün sektörü, yabanc1 sermaye geliş 

miktarl aç1sJ.ndan ancak yedinci olabilmekted.ir. 

Genelde bütün sektörlerde yabanc1 sermaye, yerli ser-
,. 

mayeden daha karl1 çalışmaktad1r. Sadece taş ve toprağa da-

yall sanayi ürünleri sektöründe yerli sermaye, yabancı ser

mayeden % 47 daha karlıdır. Fakat bu dalda faaliyet göste-

ren beş kuruluştan ikisinin, 1983 sonrasında faaliyete geç

tiği gözönünde bulundurulursa, yerli sermayenin neden daha 

karlı olduğu anlaşılabilir. 

Teknoloji trans.feri konusu ele alındığJ.nda ise kağıt, 
"'v . 

kagıt ürünleri ve basım sanayii ile kimya sanayii dış1nda 

kalan bütün sektörlerde yabancJ. sermayeli kuruluşlar1n yer

li sermayeli kuruluşlara oranla daha fazla s.erınaye-yoğun 

teknolojiler kullandJ.kları görülmüştür. Söz konusu iki sek-
" 

törün emek-yoğun olarak çal1şmas1 da belirli nedenler~· bağ-

lanabilir. Kağıt, kağıt ürünleri ve bas1m sanayii'nde yaban

Cl sermayeli kuruluş sayJ.sl bir tanedir. Sadece bir tek 

kuruluşun durumuna bakarak, genel bir değerlendirme yapmak 

doğru olmayabilir. Diğer yandan kimya sanayiin de yabancı 

sermayenin daha emek-yoğun olarak çalışmasın1n nedeni, yer

li sermayeli kuruluşlarda bulunan, büyük ölçüde sermaye-yo

ğun teknolojilerle çalışan rafinerilerden dolay1d1r. 

Araştırmadan elde edilen ilginç bir sonuç, yabancı 

sermayenin gıda, ·içki ve tütün sanayii ile taş ve toprağa 

dayalı sanayii ürünleri dışında kalan diğer sektörler de, 

yerli sermayeden emek üretkenliğinin yanısıra, sermaye 
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üretkenliğinde de üstün durumda olduklar~d~r. Bütün sanayii 

kuruluşlar~nın tam rekabet koşulları içinde çalışt~ğını var

sayarsak, iktisat öğretisine göre diğerlerine oranla daha 

emek verimli olanlar~n, daha az sermaye verimli olmalar~ 

beklenir. Oysa elde edilen sonuçlardan açıkça görülmektedir 

ki, Türkiye'de sanayii kesiminde faaliyet gösteren 500 bü

yük kuruluştan yabancı sermayeli olanları, çoğu sektörde 

emek ve sermaye üretkenliği açısından, yerli sermayeliler 

karşısında açık bir üstünlük elde etmiş bulunmaktadırlar. Bu 

ise yabancı yatırımcıların oligapolistik avantajlarının açık 

bir ifadesidir. 

Taş ve toprağa dayalı sanayii ürünleri ve dokuma, gi

yim, deri ve ayakkabı sektörleri dışında, yabancJ. sermaye-

nin çok yüksek veya yüksek yoğunlaşmJ.ş sektörlerde bulundu

ğu görülmektedir. Dokuma sanayii'nde yoğunlaşmanJ.n düşük ol

masJ.nın sebebi, Türkiye'de bu sektörün ihracat atağına kalk-

masından dolayJ.dJ.r. 

Kimya sanayii 'nde % 100 yabanc.J. sermayeli kuruluşlar, 

ortak girişirolere nazaran daha karlı ve daha emek-yoğun ola

rak çalışmaktadırlar. Elektrik, elektronik sanayiinde ise 

ortak girişimler, % 100 yabancJ. sermaye yatırımıarına göre 

daha karlı ve daha sermaye-yoğun olarak faaliyet göstermek

tedirler. Faktör üretkenliğinin durumu incelenecek olursa, 

her iki sektörde de ortak girişimler, % 100 yabancı sermaye 

yatırımıarına göre daha emek üretken ve sermaye üretken ola

rak çalışmaktadırlar. Son olarak, yabancı sermayenin çok 

yüksek yoğunlaşmış veya yüksek yoğunlaşmış sektörlerde bu

lunduğu görülmüştür. 
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YABANCI SEI&lAYE ÇERÇEVE KAHAlU II.t'\.1\J~Il'dJA 'l'.ElJLIG 

Sayı:l Resrrıi Gazete Tarih ve No: 25.5.1986/19117 

Bu tebliğin rumacı 12.2.1986 tarih, 86/10353 sayılı Ka-

rarnar.ıenin eki Yabancı Sermaye Çerçeve Kararına göre verile

c ek rııüsaadelerle ilgili müracat ve u.y [..ıulaı:ia euaulurını belir-

lemektir. 

Faaliyet Konusu 

MADDE ı- Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar, Devlet Planla

ma Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığınca verilen izin ve/ 

veya teşvik belgelerinde yazılı olan ve buna göre Türkiye Ti

caret Sicili Gazetesinde ilan edilen Ana Sözleşmelerinde be

lirtilen konularla sınırlı olma kaydıyla, her türlü mal ve 

hizmet üretimine yönelik sınai, ticari, zirai ve sair konula

rında faaliyette bulunabilirler. 

Yatırımlar ve Ticari Faaliyetler 

I·.:ADDE 2- Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Tü.rkiye'de yatı

rım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret 

Kanununa göre anonim· veya limited ş irket kurmak ve şube açmak 

için aça[,rıdaki beleelerle Devlet Planlama 'l'egkilatı Yabancı 

Sermaye .Ba.şkanlığına müracaat ederler. 

1- Dış arı da yerleş ik kuruluşlara ait , 

a) Faaliyet belgesi, 
b) Son yıl faaliyet raporu (son yıl bilançosu ve fa

aliyet alanını ihtiva eden) 

2- Dışarıda yerleşik kişilere ait pasaport örneği 

Faaliyet Beleesi ile pasaport örnoL;i il(;ili 'l'ü.rk Konso

loslu.Slllldan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçe-

Ek:~ ı-ı 
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vesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki :iılecburi

yetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edil

miş olacaktır. Pasaport örneğinin Türkiye'deki bir noterce 

tasdik edilmiş olması halinde başkaca tasdik aranmaz. 

3- Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşun, Türkiye'de 

faali~.rett e bulunmak istediği konu için gerekli sermayeyi seti

receğini beyan ettiGi taahhüt mektubu. 

4- 2 nüsha ya:yılabilirlik raporu, 

5- Yatırım için ithali düşünülen maldna, teçhizat ve 

demirbaşların proforma faturaları, prospektüs ve katalogları 

ile bunların FO:S {menşe ülke dövizi), FOB (S), CIF ('i~) ve güm

rük vergi ve resimlerinin belirtildiği 2 nüsha global liste. 

6- Yatırırnda teşvik araçlarından istifade edilmek iste

niyorsa, gümrUklü toplam yatırım tutarının ~~ 0,1 (binde bir)'

inin teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Itierkez 2ankası nezdin

deki ihracaatı teşvik fonu 'na yatırıldığını gösterir makbuz._ 

(yatırımın gerçekleştirilmesi veya teşvik araçlarından yarar

landırılrnaması halinde yatırımcıya iade edilir.) 

7- Eklenmesinde yarar görülen diğer bilgi ve belgeler. 

Portföy Yat·ırımları 

MADDE 3- Dışarıda_yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiye'de mev

cut şirketlere ortak olmak veya hiss.e almak için aşağıdaki 

belgelerle Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlı

ğına müracaat ederler. 

Ek: 1-2 
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1- Dışarıda yerleşik kuruluşlara ait; 

a) Faaliyet belgesi, 
b) Son yıl faaliyet raporu (son yıl bilançosu ve 

faaliyet alanını ihtiva eden) 

2- Dışarıda yerleşik kişilere ait pasaport örneği, 

Faaliyet belgesi ile pasaport örneği ilgili Türk Konso

loslub~an veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçe

vesinde hazırlanan Yabancı Besrni Belgelerin Tasdiki l'•iecbliriye

tinin kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş 

olacaktır. Pasaport örneğinin Türkiye'deki bir noterce tasdik 

edilmiş olması halinde başkaca tasdik aranmaz. 

3- Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşun, Türkiye'de 

faaliyette bulunmak istediği konu için gerekli sermayeyi geti

receğini beyan ettiği taahhüt mektubu. 

4- Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşun ortak olacağı 

veya hissesini alacağı mevcut şirkete ait: 

a) İlgili vergi dairesinden tasdikli son 5 yıla ait 

bilanço ve k~r/zarar tabloları (yılın ikinci yarısında müra

caat edilmesi halinde o yılın 6'ncı ay sonu itibariyle tanzim 

edilmiş şirketçe tasdikli bilanço ve k~/zarar tabloları da 

eklenecek), 

b) Ana sözleşmesinin son şeklinin yayınlandığı Tica

ret Sicili Gazetesi, 

c) Müracaat tarihi itibariyle kıdem tazminatı yüküm-

lülüb-ü, 

Ek: 1-3 
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İş tir ald er 

MADDE 4- Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı sermayeli ku

rullış lar Türkiye' de mevcut ve kurulactı.l( dii_;;ur ·.: ü·Jç eLlere Yu

bancı Sermaye Başkanlığından izin almak kaydıyla iştirak ede

bilirler. İzin için, iştirak edilecek şirketin son beş yıllık 

bilançosu ve ana sözleşmesinin son durumunu gösteren Ticaret 

Sicili Gazetesi ve müracaat tarihindeki kıdem tazminatı yüküm

lülütS>ii i·le Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı ~ermaye Başkan

lığına müracaat edilir. 

İrtibat BUrosu Faaliyetleri 

MADDE 5- Dışarıda yerleşik kuruluşlar Türkiye 'de irtibat büro

su kunnak için aşağıdaki belgelerle Devlet Planlama Teşkilatı 

Yabancı Sermaye Başkanlığına müracaat ederler. 

1- İrtibat bürosunun tüm masraflarının yurt dışından 

getirileceğinin beyan edildiği taahhüt mektubu. 

2- Dışarıda yerleşik kuruluşlara ait 

a) Faaliyet belgesi, (~) 
b) Son yıl faaliyet raporu (son yıl bilançosu ve fa

aliyet alanını ihtiva eden) 

3- Türkiye'deki irtibat bürosunun yapacazı işler, ça

lıştırılacak personel sayısı bir yıl içinde yapılacak masraf

lar hakkında ayrıntılı bilgi. 

4- İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli 

olacak kişiye verilecek yetki belgesi. 

Dışarıda yerleşik kuruluşların Türkiye'de açacakları 

irtibat bürosunun tüm masrafları yurt dışından getirilecek 

dövizlerle karşılanacak ve irtibat bürosu hiçbir ticari 

(*) Faaliyet Belgesi, 3. maddede belirtilen şekilde tasdik 
edilmiş olacak. 

Ek: 1-4 
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faaliyet yapmayacak, k~r ve benzeri transfer talebinde bulu

nulmayacaktı r. 

Lisans, Know-How ve Teknik Yardım Anlaşmaları 

MADDE 6- Kamu ve özel sektör kuruluşları, dıçarıda yerleşik 

kişi ve kuruluşlarla yapacakları lisans, know-how ve teknik 

yardım anlaşmalarının onaylanması için cı.çai:;ıdaki bcleelerle 

Devlet Planlama Teşkil~tı Yabancı ~ermaye Başkanlığına müra

caat ederler. 

ı. Anlaşma taslağ:ı..:, 

2. Anlaşma konusu mamullerin ürotilececi tesislerin 

varlıcını tevsik edici belgeler, 

3. Yatırım söz konusu ise yapılabilirlik raporu, 

4. Lisans, Know-hovv veya teknik yardım verenin son yıl 

bilançosu, araştırma ve geliştirme masrafları, 

5. Anlaşma konusu mamulun patenti tescilli ise tevsik 

edici belge. 

Anlaşmaların değerlendirilmesi, satış fiatı ve ihracat

la ilgili sınırlamanın olmaması, ödemelerin üretüı bazında 

ve net satış fiatı üzerinden hesaplanması, ihtilafların çözüm 

yollarının belirtilmesi ve anlaşma süresinin beş yıl olması 

e sauları dikkat e alınaru.k yupılır. 

Yabancı Sermaye Daşkanlığınca yapılrm değerlendirme 

sonucunda uy6~ görülen anlaşma, 4 nüsha tasuikli orijinal, 

4 nüsha noter tasdikli Türkçe nüshüsının ve damga vergisinin 

ödendieini gösterir belgenin ibrazı halind o onaylanır. 

Du anlaşmaların uygulanmauından doij:ı.n öder,ıelnrin döviz 

iznine bağlanması Türkiye Cumhuriyet r.~er};:ez 3cınkasınca, trans

feri bankalarca .yapılır. 

Ek: 1-5 
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Özel Dış Kredi Anlaşmaları 

MADDE 7- Yabancı sermayeli kuruluşlar, yurt dışından temin 

edecekleri orta ve uzun vadeli yatırım krcdileriyle ilgili 

anlaşmaların onaylanması için aşat;ıdald bel,:;elerlc Devlet 

Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlısına müracaat e

derler. 

1. Anlaşma taslaJ;-ı, 

2. Kredi alanın son yıl bilançosu, 

Anlaşmaların, değerlendirilinesinde; vade, uygulanacak 

faiz oranı, faiz dönemleri, anapara geri ödeme planı ve ihti

lafların çözüm yolları dikkate alınır. 

Yabancı sermaye Eaşkanlığınca yapılan deiterlendirme so

nucunda uygun görülen anlaşma, 4 nüsha tasdikli orijinal, 4 

nüsha noter tasdikli Türkçe nüsha5ının ve aracı banka earanti

si mevcut ise banka garanti mektubunun ibrazı halinde onayla

nır ve birer nüshası Hazine ve Dış 'l1 icarot l,ıüst egurlı[?;ında tu

tulan Dış Borçlar Kütüğüne işlenrnek üzere gönderilir. 

Bu kredilerin faiz ve anapara ödeneleri, Devlet Planlama 

Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığınca onaylanru1 kredi anlaş

maları çerçevesinde bankalarca yapılır. 

K~r, Temettü ve Sennaye Payının Yurt Dışına Transferi 

MADDE 8- Yabancı sermayeli kuruluşlarda dışarıda yerleşik ki

şi ve kuruluşların hissesine tekabül eden kilr ve temettüden 

yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde eerekli vergiler dü

şüldükt en sonra kalan net miktar, ilgililerin aşağıda belir

tilen (dönemine ait) belgelerden 3'er nüsha bamcalara ibraz 

etmeleri halinde, yurt dışına transfer edilir. Bankalar trans-

Ek: 1-6 
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fer işlemini müteakip bu belgeler ile transfer edilen meblağ

la ileili döviz satış bordresunun birer nüshasını Türkiye 

Cumhuriyet _:_Merkez Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı Yaban

cı Serınaye Başkanlığına gönderirler. 

ı. İlgili vergi dairesince onaylı vergi beyannamesi, 

bilanço ve k~r/zarar hesabı, 

2. Vergi tahakkuk ve/veya tahsil fişleri, 

3. K~r dağıtım tablosu. 

MADDE 9- Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların sermaye 

paylarının, kısmen veya tamamen yurt içinde yerleşik kişi ve 

kuruluşlara satış veya tasfiye bedellerinin borsa fiyatı veya 

borsa fiyatı oluşmamış ise Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı 

Sermaye Başkanlığının yapacat~ veya yaptıraca~~ değerlendirme 

üzerinden döviz iznine bağlanması Türkiye Cwnhuriyet Merkez 

Bankasınca bekletilmeksizin yapılır. 

Yabancı Personel Çalıştırı-na İzni 

MADDE 10- Türkiye'deki kamu ve özel sektör kuruluşları, yatı

rım işletme dönemlerinde, kuruluşa faydalı olmak ve 6 aydan 

uzun süre çalışmak üzere istihdam edecekleri idari ve teknik 

personelle ilgili müracaatlarını aşağıdaki belgelerle Devlet 

Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlıcına yaparlar. 

ı. Kuruluşta halen çalışmakta olan yabancı personelin 

adı ve görevleri ile toplanı Türk Personelin sayısı, 

2. Çalışma izni istenen personelin; 

- Tasdikli pasaport örneği, 

Yapacağı görevle ilgili ayrıntılı bilgi, 

- Yabancı ortak veya onun temsilcisi ise bunu tevsik 

eden belge. 

Ek: 1-7 
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3. Kuruluşun yabancı sermayeli olmarnası halinde varsa 

teşvik belgesi, vergi dairesince onaylı son yıl bilançosu ve 

faaliyet sahası ile ilgili ayrıntılı bilgi. 

İthal Edilecek Malzemenin Ekspertizi 

MADDE ll- Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşların Devlet Plan

lama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkunlıi_~ı izni çerçevesinde 

sermaye payıarına karşılık getirecekleri yatırım malları e~

pertize tabidir. Ekspertiz işlemleri tesis bazında, montaj 

işlemleri tamamlandıktan sonra işletmeye alınmadan önce Ya

bancı Sermaye Başkanlığı'nca belirlenecek eksperler tarafın

dan yapılır. 

Ekspertiz konusu malların Türk Lirası dec:;crlcrinin tes

bitinde Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığı

nın gümrüklere hitaben yazacağı ithal müsaadesinin tarihindeki 

Merkez Bankasınca uygulanan cari döviz alış kuru esas alınır. 

Yapılacak ekspertizle ilgili olarak eksperlerin yol ve 

ikamet masrafları ile Yabancı Sermaye Başkanlığınca tesbit e

dilecek ekspertiz ücreti malzemeyi ithal eden kuruluş tarafın

dan karşılanır. 

Diğer HükUmler 

MADDE 12- Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşların Türkiye'de 

yatır.un yapmak ve ticari faaliyette bUlunmak üzere anonim ve

ya limited şirket kurmaları, bu statüdeki mevcut şirketlere 

ortak olmaları veya şube açmaları hallerinde dışarıda yerle

şik kişi ve kuruluş için asgari 50.000,- ABD doları tutarında 

yabancı sermaye getirilmesi şarttır. (Teşvikli yatırımlar ile 

yönetim kurulu üyelik hisseleri hariç) 

Ek: 1-8 
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MADDE 13- Mevcut yabancı sermayeli kuruluşlar tevsi, moder

nizasyon, işletme sermayesi ihtiyacı veya benzeri nedenlerle 

sermayelerini artırmak istemeleri halinde son yıl bil~çosu, 

son sermaye artışının il~n edildiği Türkiye Ticaret Sicil Ga

zetesi, artırılacak sermayenin karşılarıacacı kaynuklarla il

gili ayrıntılı bilgi, tevsi ile ilcili yapılabilirlik raporu 

ile birlikte Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Baş

kanlığına müracaat ederler. 

MADDE 14- Türkiye'de halen mevcut ve faaliyet gösteren yaban

cı sermaye iştirakli 6326 sayılı Petrol Kanunu dışında kalan 

kurulu:glar (anonim veya limited şirket, Çl..tbe ve irtibat büro

su gibi) Yabancı Sermaye Başkanlıcına tescil etmek kaydıyla 

Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu teblic hüki..lınlerinden is

tifade ederler. 

MADDE 15- Yurt dışında yerleşik kişi ve kurulu.<;ıların ticari 

faaliyetleri sonucu kambiyo mevzuatı uyarınca bloke veya blo

kaja tabi olan alacaklarının yabancı sermayeli kuruluşlarda 

s ermaye payı olarak kullanılması, bu ş eki ld.c kullanılacak pa

raların asgari yarısı kadar dövizin s ermaye payı olarak geti

rilmesi şartı ve Dev::ı_et Planlaına Teşkilatı Yabancı Sermaye 

Başkanlığının izniyle mümkündür. 

Bilgi Verme 

WADDE 16- Bu tebliğ hükümlerine c;öre izin verilen va bundan 

önce izin almış olan yabancı sermaye iştirakli hıu·ıüuçlar her 

yıl en geç Mayıs ayına kadar öteki yıla ait ort<ilclar genel ku

ruluna sunulan faaliyet raporu, den et çi raporu ve bilançosu:.r'lu 

Yabancı Sermaye Başkanlığına göndermeye mecbudrdur. Bu bilci

lere ilaveten Yabancı Sermaye i3aşkanlı,Ç:ı.:ncs. istenecek bilgi

lerin de belirtilecek zaman ve şekillerde verilmesi mecburidir. 

IviADDE 1 7.,.. Bu tebliğ yayımı tarihinde yürLLrlui·~e {~irer. 

Ek: 1-9 
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DIŞARIDA YERLEŞİK KİŞİ VE ICUHJLUŞLARLA OHTAIC OLARAK 

SINAİ KONULARDA YATIRIM .tzıü ALI.:IıK İÇİN 

YAB.liNCI SERMAYE BAŞKANLIJINA (YSB) VERİUTEK ÜZERE 

HAZIRLANACAK YAPILABİLİRLİK HAPORu L'SASLAHI 

GENEL A ÇIKLAiviA 

I;Iüracaatlarda teklif edilen yatırım konusunun incele

nebilmesi için aşağıda kısaca izah edilen bilt;ilerin aynı dü

zen içinde proje olarak verilmesi gereklidir. Yatırımın karak

teri icabı bunlardan bazıları hariç tutuıaoilir. Aş aJıda bu

lunma.yan hususlar da gerekti2;i takdirde il.:~·ili kısımlarda gös

terilmek üzere projeye ilave edilmelidir. 

Projelerin saelamlığı her şeyden evvel c-ı::;ıa~;ıdaki bilgi

lerin yatırımcı tarafından etraflıca incelenerek tutarlı de

ğerlerin projeye konmasına bağlıdır. :Bu deSerlerin elde edil

mesinde gerekli çaba gösterilmelidir. 

Bilgilerin projede rnürnkün olducu kuda.r t;)mu.rn olrnası ge

rek yatırımcının gerek projeyi değerlendiremin en uyc,run yatı

rım tercihini yapmalarını sağlayacaktır. 

Ön proje hazırla:rım.asında aş ağıdaki hususlar hakkında 

hasıl olabilecek tereddütler DPT Yabancı Sermaye Başkanlı,ÇL 

(YSB) ilgililerince cevaplandırılacaktır. 

I. YATIRIMCI HAKKINDA GENEL BİLGİLı~H: 

A. Şahsi Teşebbüslerde: 

Yatırımcının: 

1. Adı, soyadı 
2. Ticaret Ünvanı 
3. Esas işi 
4. Bağlı olduğu vergi dairesi 
5. Hesap numarası 

Ek: 2-1 
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B. Ortaklıklarda: 

ı. Ortaklığın hukuki şekli, scrm2.yesi, ba;;ıı oldu[;u 

vergi dairesi ve hesap no .su, kredinin yerli ve 

yabancı ortaklar arasında dali;ılımı ile getirile

cek yabancı sermayenin nev'i (nakdi, ayni, gay

rimaddi v.b.) 

2. Yabancı ortru{lar hakkında bilgi: 

2.1. Yabcıncı ortakların :;orçclc veya tüzel kişi 

olarak isim veya ticari i.i.nva.nı, iştigal ko

nuları ve iş adresleri. 

2~2. Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabile

cek banka veya diğer müesseselerin adresleri. 

2.3. Şirketin kuruluşuna kadar projenin teknik 

ve hukuki sorumlusu olun şahıs veya şahıs

ların isimleri, adresleri ve telefon numara

ları. 

2.4. Varsa Türkiye 'deki temsilcisinin açık adresi 

(telgraf veya telefon dal1il ve kayıtlı bulu.n

dub~ Ticaret ve Sanayi Odası sicil numarası). 

3. Yerli ortaklar hakkında bilziler: 

3.1. Başlıca yerli ortakların cerçek ve tüzel ki

şi olarak isim veya ticari ünvanı ve iş ad

resleri. 

3.2. Yerli ortaklar hakkında bilt0i alınabilecek 

baru{a ve diğer kurwnların adı, adresi. 

belirt ilecektir. 

Ek: 2-2 
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II. YATIRiliUN. MAHİYETİ VE NEV' İ: 

ı. Genel Dilciler: 

ı.ı. Yeni tesis veya mevcut tesislere ilave midir, 

yoksa yenileme ,yatırımı mıdır':' 

1.2. Kuruluş yeri: Kurulaca(~ı il, ilçe ve köy :::::.dı 

ile rulreı::ıi, projenin 1-;:m~ı:lu:; yerinin ueçimi 

nedenleri. 

ı. 3. Yatırımın başlarna tarihi. (Yatırımla ileili 

her türlü harcamalara girişilmesi yatırıma baş

lama sayılır. Sadece arsa alırunası veya proje 

yaptırılması için yapılan harcamalar yat ırınıa 

başlama sayılmaz. Ancak arsanın düzenleru"ıesi 

veya makinelerin temini için sipariş verilmesi 

ve akreditif açılması gibi işlemler dolayısı 

ile yapılan harcamalar y-atırıma baçılamayı ifade 

eder.) 

Yatırıma başlama tarihini parantez içindeki 

açıklamaları gözönünde bulundurarak c;ün, a;{ ve 

yıl olarak belirtiniz. Henüz yatırıma başlan

mamışsa, bu hususla birliJ:t e öncörülen başlama 

tarihini açıklayınız. 

1.4. Deneme işletmesine geçiş tarihi 

1.5. Tam kapasiteye eeçiş tarihi 

1.6. Projenin ekonomik ömrü. 

2. Yatırım tutarı: 

Ek l'deki ayrıntılı tabloyu düzcmloyiniz. 

Ek: 2-3 
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3. Projenin gerekçesi: 

3. ı. Projenin kısa anlatınu 

3.2. Plan ve yıllık pragramlarl<::.. ilişkileri 

3.3. Üretilecek malların nitelikleri 

(Kimya ve ilaç sanayiinde <ma ve ,yan ürünlerin 

oldul~ ve nasıl değerlendirileceği hususlar~ 

ayr~ca belirtilecı~kiiir.) 

4. Projenin kapasitesi: 

4.1. Proje kapasitesinin tanımlanrr~sı, üretilecek 

malların (yan ürünler dahil) yıllık miktarları 

4.2. Kapasitenin seçiliş nedeni. 

5. Projenin teknolojik yönleri: · 

5.1. Seçilen üretim metodunun kısa tanımı. 

5. 2. Alternatif üretim u~ı ulleri eli kargılaçtırıl

ması ve teknoloji seçiminin nedenleri. 

5.3. Patent konusu olup olmadıt,"J.. 

5.4. Üretim ve yatırım safhasında lisans, ro;Yalty 

veya know-hoı,v (Teknik bilgi) istenip ist enme

yeceği.· 

5.5. Üretimin basitleştirilmiş <:~.kım şema::n (Belli 

baqlı ürotim u;irdi ve çı~;:tılu . .ı.·J.ıı mil( turları ile) 

(Kinzya ve ilaç sanayiinde 

a) Üretime hanei nedenlerle ba~lanılacak Baş

langıç ana ve yan maddeleı--i haı1t:::ileridir, 

rolleri nelerdir? Katc;.li~at(jrler? 

b) Bo.nlan,c,ıc ıııad.tlelerindcn itllıarun i!;lomlcrin 
.,) - oJ ~ 

bütün lcimyasal yönLi. açı1: fonıüllurle izah 

edilecektir. 

Ek: 2-4 
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5.6. Daha küçük ve daha büyük üretim kapasiteleri

nin maliyet fiyatlara etkisi 

5.7. Diğer ülkelerde özellikle Avrupa Ekonomik Top

lul~u içinde aynı kolda üretim yapan tesisle

rin ka~asiteleri hakkında bilgiler. 

III. YATIRU:A AİT FİKAiiSEAN KAYNAK:UARI: 

A. Finansman kaynaklarının yıllar itibarjyle da,;ılımı: 

Yıllar 

Toplam 

Öz kaynaklardan 
karşılanan kısım 

Kredi ile 
karşılarran kısım Toplam 

B. Yatırımcı bilançonun aktif ve pasif kalemleri: 

Son iki yıllık bilançoları Ek 2'deki tablolar şeklin

de düzenleyiniz. 

c. Kreqi sağlanan müesseselerin adları ile miktar ve fa

izleri ile birlikte ödeme planı. 

D. Sermaye arttır~ı öngörülmekte midir? Görülüyorsa kay

nakları ve miktarları ve işletmeye ilave tarihi. 

IV. ÜRETİM HAKKINDA BİLGİLER: 

A. Yeni kuruluşlarda verilecek bilgi düzenlenecek tab

lolar: 

Ek: 2-5 
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B. Ek yatırımlarda verilecek bilgi ve düzenlenecek 

tablolar 

ı. Ek yatırım aşağıda'l{i hallerden hangileri dolayı

sıyla zorunlu bulunmaktadır?: 

1.1. Darboğaz giderilmesi 

1.2. Kalitenin düzeltilmesi 

ı. 3. r.:aliyet hı düşürL:.lmesi 

1.4. Yan ürünlerin değorleni-i-riJJnesi 

1.5. Üretim kapasitesinin ~tırılwası sebepleri 

ve ek yatırımın saıSla;rs.~a:}ı faydaları kısaca 

açıklayınız. 

V. JÜLTIÜIC L:üAJLI{Ü VEYA İADEDEN FAYDAL.:l:i"ILI.ilı.K :tSTENİLEN 

PROJELERE EKLIDıECEK BİLGİLER: 

ı. Kurulacak tesisin kapasitesi (Bu kapasitenin dünya

da mevcut veya kurulmakta olan tesisıere göre ekono

mi..l{ kapasitede olup olınadığı.) 

2. Yeni bir t ek.rıolo j i getir ip get im ediği 

3. Ya."l sanayiin gelişmesine hiz.r.::et edip etmediği 

4. Ana mal, mamul veya yarı mancileri dünya fiyatla

rında imal etme gücüne sahip olup olmadığı, bunun 

şart ve tmk~arı. 

5. Yatırımın ihracata yönelip yönelmediği, yerli ham

maddeleri, mamul veya yarı mamul halinde ihraç gü

cüne sahip olup olmadığ:ı. ve bunun şart ve imkanları 

6. İthalat ikamesini sağlayıp sağlamadığı 

7. Muafiyet uygulamasının yatırm ve mamul mal maliye

tine tesiri 

Ek: 2-6 
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1987 YILI, İSO 'NUN "TÜRKİYE 'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU" 

ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE FAALİYETTE BULUNAN YABANCI SERMAYELİ 

ŞİRKETLER 

1-) Ereğli Demir Çelik Fabrikas1 T.A.Ş. 

Sektör I/Demir-Çelik 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 1.56 

2-) Çukurova Çelik Endüstrisi A.Ş. 

Sektör . I/Demir-Çelik . 
Yabanc1 Ortak Pay1: % 10 

3-) TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikas1 A.Ş. 

Sektör I/Taşıt Araçalar1 İmalat San. 

Yabancı Ortak Payı: % 41.5 

4-) Oyak-Renault Otomobil Fabrikası A.Ş. 

Sektör I/Taş1t Araçları İmalat Sanayi 

Yabancı Ortak Payı: % 44 

5-) Otosan Otomobil Sanayi A.Ş. 

Sektör I/Taşıt Araçlar1 İmalat San. 

Yabanc1 Ortak Payı: % 16.16 

6-) Netaş Northern Elektrik Telekomünikoasyon A.Ş. 

Sektör : I/Elektrik-Eloktronik 

Yabancı Ortak Payı: % 31 

Ek: 3-1 
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7-) linilever-İş Ticaret ve San. Türk Ltd. Şti. 

Sektör : I/Gıda-İçki Sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 65 

8-) Teletaş Telekomünikasyon End. Tic. A.Ş. 

Sektör : I/Elektrik, Elektronik Sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 39 

9-) Metaş İzmir Metalurji Fab. A.Ş. 

Sektör : I/Demir-Çelik Sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 26.89 

10-) MAN Kamyon ve Otobüs Sanayii A.Ş. 

Sektör I/Taşıt Araçaları İmalat San. 

Yabancı Ortak Payı: % 33.34 

ll-) Otomarsan Otobüs ve Motorlu Araçlar Sanayii A.Ş. 

Sektör . I/Taşıt Araçları İmalat San. . 
Yabancı Ortak Payı: % 47 

12-) BMC Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Sektör I/Taşıt Araçları İmalat San. 

Yabancı Ortak Payı: % 7.52 

13-) Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. 

Sektör I/Lastik Sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 51 

14-) Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. 

Sektör I/Makina ve İmalat Sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 11.39 

Ek: 3-2 
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15-) Nesaş Alüminyum San. ve Tic. A.ş. 

Sektör : I/Demir d1ş1 Metaller 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 11.39 

16-) Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

Sektör I/Elektrik-Elektronik San. 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 100 

17-) The Shell Company of Turkey Ltd. 

Sektör 4/Ticaret 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 100 

18-) Tr.akya Cam Sanayii A.Ş. 

Sektör : I/Cam Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 100 

19-) Borusan Gemlik Boru Tesisleri A.Ş. 

Sektör : I/Demir-Çelik Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 31.76 

20-) Anadolu Cam Sanayii 

Sektör I/Cam Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 6.44 

21-) DYO ve Sadolin Sent Selü. Boya Vernik Fab.A.Ş. 

Sektör I/Kimya Sanayii 

Yabancl Ortak Pay1: % 68 

22-) Komili Yağ Sabun Gl1serin San.ve Tic. A.Ş. 

Sektör I/Kimya ~:>anayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 40 

Ek: 3-3 
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23-) Roche MüstahzarlarJ. A.ş. 

Sektör : I/Kimya Sanayii 

Yabancl. Ortak PayJ.: % 40 

24-) Mannesman-Sümerbank Boru End. T.A.Ş. 

Sektör I/Demir-Çelik Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 57.14 

25-) Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş. 

Sektör I/Gübre 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 47.25 

26-) İzmir Demir Çelik Sanayii A.Ş. 

Sektör I/Demir-Çelik 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 33.5 

27-) BP Petrolleri A.Ş. 

Sektör H/Ticaret 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 100 

28-) Mobil Oil T.A.Ş. 

Sektör H/Ticaret 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 100 

29-) Türk Telekom Endüstrisi A.Ş. 

Sektör I/Elektrik-Elektronik San. 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 31.25 

30-) Santral Dikiş Sanayii A.Ş. 

Sektör I/Dokuma-Giyim Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 75 

Ek: 3-4 

• 
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31-) Türk Hoecht Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Sektör ':· I/Dokuma-Giyim Sanayii 

Xabanc1 Ortak Pay1: o;., 31.25 

32-) Başer Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Sektör I/Tasıt Araçları Yan Sanayii 

Yabanc1 Ortak Payı: % 40 

33-) Başer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Sektör I/Kimya Sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 25 

34-) Türk Henkel Kimyevi Mad. Sanayii ve Tic. A.Ş. 

Sektör I/Kimya Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 50 

35-) Bakırsan Bak1r Sanayii MamUlleri ve Tic. A.Ş. 

Sektör I/Demird1ş1 Metaller 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 25 

36-) Anadolu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Sektör . I/Taşıt Araçlar1 İmalat San. . 
Yabancı Ortak Pay1: % 20 

37-) Plizer İlaçlar1 A.Ş. 

Sektör . I/Kimya Sanayii . 
Yabanc1 Ortak Pay1 : % 100 

Ek: 3-5 
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38-) Kırklareli Cam Sanayii A.ş. 

Sektör . I/Cam Sımayii . 
Yabancı Ortak Payı: % 7.62 

39-) Sinmak Dikiş Makinaları Sanayii A.Ş. 

Sektör I/Makina İmalat Sanayii 

Yabancı Ortak Pay1: % 50 

40-) Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Sektör : I/Dokuma, Giyim Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 21.75 

41-) Dosan Konserve Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Sektör I/Gıda, İçki Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 18.79 

42-) Sandoz UrUnleri İlaç, G1da Kimya ve Toh.San.Ltd. 

Sektör I/Kimya Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay1: % 99.33 

43-) Orta Anadolu Seramik Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Sektör I/Kil Çimento Sanayii A.Ş. 

Yabancı Ortak Pay1: % 33 

44-) AEG Eti Elektrik Endüstrisi A.Ş. 

B ektör : I/Elektrik,Eletronik Sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 51 

Ek: 3-6 
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45-) Cıba Geıghy İlaç ve Kimya Urün. San.ve Tic.A.ş. 

Sektör : I/Kimya Sanayi 

Yabancı Ortak Payı: % 99.92 

46-) Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş. 

Sektör : I/Makina İmalat Sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 49 

47-) Simtel Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

Sektör : I/Elektrik, elektronik San. 

Yabancı Ortak Payı: % 13 

48-) Oerlikon Kaynak Eloktrotları ve Sanayii A.Ş. 

Sektör I/Madeni Eşya Sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 10 

49-) Demirer Kablo Tesisleri Sanayii ve Ticaret A,ş. 

Sektör 

Yabancı Ortak Payı 

I/Elektrik, elektronik san. 

% 13.33 

50-) BoyerTarım İlaçları Sanayii Litd. 

Sektör : I/Kimya Sanayi 

Yabancı Ortak Payı: % 100 

51-) Tütüntekx Ticaret A.Ş, 

Sektör I/Gıda, İçki tütün sanayii 

Yabancı Ortak Payı: % 75 

Ek: 3-7 
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52-) Tam GJ.da Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Sektör : I/GJ.da, içki-tütün sanayii 

YabancJ. Ortak PaYJ.: % 15.86 

53-) İstanbul Segman ve Gömlek Sanayii Ticaret A.Ş. 

Sektör . I/TaşJ.t araçlarJ. yan sanayii . 
Yabanc1 Ortak Pay1: % 14.72 

54-) Vi king Kağ1t ve Selüloz A.Ş. 

Sektör . I/KağJ.t Sanayii • 

YabancJ. Ortak Pay1: % 40.2 

55-) Be sf-Sümerbank Türk Kimya Sanayi A.Ş. 

Sektör I/Kimya Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pa:V1: % 60 

56-) Makina Tak1y Endüstrisi A.Ş. 

Sektör . I/Madeni Eşya Sanayii . 
YabancJ. Ortak PayJ.: c;; 26.07 

57-) General Elektrik T.A.Ş. 

Sektör . H/Ticaret . 
Yabanc1 Ortak Pay1: % 99.94 

58-) Transtürk Fren Debriyaj End. Sanayi ve Tic.A.Ş. 

Sektör I/Ta~J.t Araçları yan san. 

YabancJ. Ortak Payı: % 35 

Ek: 3-8 
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59-) Austro-Türk Tütün A.Ş 

Sektör H/Ticaret 

Yabanc~ Ortak Pay~: % 49.8 

60-) Akip Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Sektör : I/Dokuma giyim sanayi 

Yabanc~ Ortak Pay~: % 37.27 

61-) Botaş Bornova Teneke ve Ambalaj San. Tic. A.ş. 

Sektör I/Madeni Eşya Sanayii 

Yabanc~ Ortak Pay~: % 25 

62-) Komili Kimya Sanayii A.Ş. 

Sektör : I/Kimya Sanayii 

Yabanc~ Orat Pay~: % 40 

63-) Derkon Deri ve Konf. San. ve Tic. A.Ş. 

Sektör I/Dokuma, giyim sanayii 

Yabanc~ Ortak Pay~: % 49 

64-) Türk Ytong Sanayii A.Ş. 

Sektör I/Kil, Çimento Sanayii 

Yabanc1 Ortak Pay~: % 2.22 

Ek: 3-9 


