
338. 88 ybb’i 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERE GENEL BAKIŞ 

- SORUNLAR 

- TEKLİFLER VE GEREKLİ D Ü A ENLE M ELER 

KALKINMACA ÖNCELİKLİ YÖRELER BAŞKANLIĞI 

Recep ÜNAL 

(Uzmanlık Tezi) 

EKİM —1983 
ANKARA 

si 

■üv-.İ&s ?•* 



*A A* A’ M u*W>»K C*«.N 

A Â A5 
A'î A** 

t RAM<UifT" 

r//A'a 
(*»**KkAtC 

A* A5 A8 
A # AA'A\ 

> c*v‘*'*yA,A 
7v^az 

V 1°^ 
^A* V_, 

**»»**■' 

,f^Ş 

>v**aıw 

LVR 

27 - * 1 'fl 
COfC OZ~ÎAICLI Ş, lfLtt£-TL£ILJK/ /L B İ.7-/M-DA &€-£To£&L OL*J.E-A/A 

J> A.& IL.1 AAik/I GoVfc.£,eM -//A£.ltA2))lL 

0 Ta&vM ıSC-(6tDEtl 
01 -//AVVAAJCILIk-

Ql 3 u Uk.uML6.lu1 

c=> /Jİ2M&H-6.SL. ' */ // 

A /MAJ-At şetctortu 
i ) 

A‘ G/DX- »Cfc-f 
/ y 

^ 7>OJC.ıl*AA-G'JVJM 
Aî Or- lW*W4*/ 
A*« ),£*£/* 
A5 D«j’- İU0&6Lİ' 
A4 
A> Jd-MAV^ 
A* 
A* t>*M^ 

A" 
AH 
A"-

A** 
A-

A5 

A*1 
A" 

□ 
/ / 

UJJiCLJCiLikL. 

î>tM/A i »S» AM+M. 

C >M.« 
p/*M»f 
SctAHİK 

T^f-ıT |U ı-ı^ı^*7 

ı/« Ç/M C6fi.- 

A^fiJöeİ!? 
ma» /*?•* 
£.Uj t«!w 

/ajLUATI f 
İZKKtLAtU 



I 0\ 
TC. 

iî A Ş B 4 K A N L I'K 
[) E V L E T P LANL A M A T E Ş K i L A TI 

MÜSTEŞARLIĞI 

ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERE GENEL BAKIŞ 

- SORUNLAR 

- TEKLİFLER VE GEREKLİ DÜZENLEMELER 

Recep ÜNAL 

(Uzmanlık Tezi) 

K Al.KIN M ADA J\NOKLİKLİ V O R E LK R IIA Ş K A N LİG I 

Ii KİM-I 983 
ANKARA. 

İJ t jj 
Doklimausyoz v* Kümp^ 



İÇİNDEKİLER 
* 

GİRİŞ . i. .     • .  

I- ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLER 

İ. 1. Tanımı     -...  

1.2. Tarihi Gelişimi   
1.3. Hukuki Durumu • .  

1.4. Diğer Ülkelerde Çok Ortaklı Şirketlere 
Benzeyen Şirketleşme Hareketleri   

II- ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN MEVCUT DURUMU 

2.1. Ortaklık Yapısı    

2.2. İstihdam Etkisi     ~ 

2.3. Sektö.rel Dağılım   

2.4. Bölgesel Dağılım   ;. .     . 
* 

2.5. Finansman        

2.6. Dış Ticaret     
2.7. Kapasite Kullanımı     

2.8. Yararlandığı Teşvikler    
2.9. Kâr/Zarar Durumu  '   

III- ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN SERMAYE PİYASASI KANUNU 
KARŞISINDA DURUMU      

IV- ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN FİNANSMANINA KATKIDA 
BULUNAN KURUM ve KURULUŞLAR 

4.1. DESİYAB  i   

4.2. DPT. KOYB Fonu    

4.3. Turk-Alman Fonu   

4.4. I.o.K.B. 

4.5. Hollanda Programı    

4.6. Yatırım Finansman A.Ş.     

1 

4 

O 

ıı 

11 

16 

21 

23 
r~ 25 

2o 

30 

31 

33 

35 

36 

39 

41 

43 

46 

47 

48 



V - ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN SOSYO-EKONOMIK 
FONKSİYONLARI 

5.1. "Ekonomik Fonksiyonları   . . .  49 

5.2. Sosyal Fonksiyonları     51 

5.3. Siyasal Fonksiyonları   52 
5.4. Kültürel Fonksiyonları    53 

VI- SORUNLAR - ÇÖZÜM TEKLİFLERİ 

,6.1. S orunlar     55 

6.2. Çözüm Teklifleri     62 

VII - SONUÇ ' ■ 6? • 
ÖZET 

YARARLAM11A 4 1' A YUAKLAR 



GİRİŞ 

İkin'ci dünya savaşı sonrası Batı .Avrupa- ülkeleri hızlı 

bir sanayileşme çabasına girmişlerdir. Ancak- işgücü yetmezliğini 

karşılamak üzere Güney Avrupa ülkeleri ve bunun yanında ülkemiz- 
'« 

den iş gücü temin etmek istemiştir. 1960 la yıllarda büyük bir 

-iş gücü fazlası olan ülkemizden.sosyo-ekonomik imkanlarını geniş¬ 

letmek üzere Batı Avrupa ülkelerine bilhassa Almanya’ya iş gücü 

akımı başlamıştır. Kısa sürede büyük bir aptış gösteren yurt 

dışı işçi sayımız 1972 de 700.000 kişiyi "bulmuştur. Daha sonra¬ 

ları artış devam ederek bugün 900.000 kişi civarındadır. 

Bu iş gücü akımının doğal sonucu olarak ülkemize kısa sü¬ 

rede furt dışı işçi dövizi girişinde büyük artışlar meydana 

gelmiştir’, önceleri gönderilen dövizler genellikle ülkemizdeki 

işçi ailelerinin geçinme masrafı ve dayanıklı tüketim mallarına 

harcanmakta idi. 'Ancak işçilerimizin tasarruflarında meydana 

gelen sürekli artış, işçilerimizin gittikleri ülkelerde gördük¬ 

leri sanayileşme hareketinin etkisinde kalması, ülkeye geri 

döndüklerinde kendilerinin çalışacaklar'! veya memleketlerindeki 

kardeşlerinin, çocuklarının çalışacakları bir fabrika olması ve 

hemşerilik duyguları onları ülkede yatırım yapmaya sevk etmiştir. 

Yurt dışındaki'işçilerimizin yatırım yapma arzusu yurt içindeki 

küçük tasarruflârıda uyararak şirketleşme hareketini başlatmış¬ 

tır. îlk olarak .1964 yılında çok ortaklı şirket kurulmuş ve yıl¬ 

dan yıla sayıları çoğalarak gelişmiştir. 



Yurt dışındaki işçilerimizin yapacakları yatırımların 

kalkınma planlarımızda belirlenen hedeflere katkıda bulunması 

ve bu şirketleşme hareketinin geliştirilmesi için devletimiz 
o 

gerekli önlemleri alma çabasına girmiştir; Yıllık plan ve prog¬ 

ramlarda yer verilerek çok ortaklı girişimlerin destekleneceği 

ve gerekli tedbirlerin alınacağını belirtmiştir. 

Çok ortaklı şirketlere teknik, idari ve mali açıdan yar¬ 

dımda bulunabilmek için 1975 yılında DESÎYAB kurulmuştur. Buna 

paralel olarak söz konusu şirketleri mali yönden desteklemek ve 

bölgeler arası gelişme farklılıklarının giderilmesine yardımcı 

olmak için 1972-73 yıllarından itibaren D.P.î. bütçesinde fon 

oluşturulmuştur. Alınan teşvik tedbirleri ile çok ortaklı ş.ir- 
/ 

ketlere bazı yararlar sağlamaya çalışılmıştır. Bunlara ilaveten 

bazı batı Avrupa ülkeleri (işçilerimizi istihdam eden) işçi 

vatandaşlarımızın birgün ülkelerini terketmek zorunda kalacak¬ 

larını bildikleri için işçilerimize ilerde iş imkanı yaratabile¬ 

cek çok ortaklı şirketleri mali ve teknik yönden desteklemek için 
'i " 

' i 
yardımda bulunmuşlardır. * 

Bugüne kadar 322 adet çok ortaklı şirket kurulmuştur. Bu 

şirketlerin başarılı oldukla.im ve devletten gerekli yardım¬ 

ları gördüklerini söylemek mümkün değildir. Bugün için güncel bir 

konu olan ve toplumumuzu yakından ilgilendiren bu şirketleşme ha¬ 

reketi üzerine konu uzmanları ve ilgililer tarafından konuya 

ilişkin, çeşitli görüşler ortaya at-ılmış, çeşitli tedbirler ileri 
t 

sürülmüştür. . 



Hatta söz konusu şirketleşme-modelinin ülke ekonomisine fayda¬ 

lımı, zararlımı olduğu tartışmasına girilmiştir. Bazılarına göre 

bu modelin*ülkemizde başarılı olamayacağını, bunların ülke eko¬ 

nomisi 'için bir kambur teşkil edeceği bazılarına göre bu şirket¬ 

lerin geri dönülmeyecek boyutlara ulaştığı bunların desteklenmesi 
* 

ve geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

B\ı çalışma ile çok ortaklı şirketlerin, ortaya çıkışı, 

gelişmesi^mevcut durumları, sorunları ve yapılan yardımlar ince¬ 
lenmiş olup genel'bir değerlendirme yapılarak Çok ortaklı şirket¬ 

lerin sorunları ve gelişmelerini hızlandırmak için öneriler 

sunulmuştur. ; 

Konu içindeki rakamsal bilgiler ve tablolar konuya ilişkin 
en son çalışma olan Şubat 1983 tarihli DESİYAB Çok’Ortaklı Şir¬ 
ketler Envanter Çalışması kaynak olarak alınmıştır. 



ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN TANIMI 

Bugün için Çok Ortaklı Şirketlerin s ab'i t bir tanımını 

yapmak kesin çizgilerle belirlemek belli başlı sorun haline 

gelmiştir. Ayrıca bu model sabit bir isimden dahi yoksundur. 

Bazılarına göre-büıılar işçi şirketi, halk şirketi kimine göre . 

garibanlar sektörü, hemşeri şirketi, bölgesel kalkınma şirketi 

gibi adlar verilmiştir. Ayrıca l>u adlar altında çeşitli tanım¬ 

lar yapilmış ve birbirlerinden ayrı ayrı mütala edilmişlerdir. 
M ' • 
* I 

Bugüne kadar yapı Lan-tunım1 ara bir güz atacak oLursak 
< 

Devletin resmi organlarınca 13 adet t anırır yapıldığını görürüz. 

Bu tanımlardan bazı örnekler verecek olursak : 

1973 programında ortak sayısı en az 100>kişi başına yazılı 

hisse oranı en çok % 15 olan halka açık şirketler olarak, 

1975 programında ortak sayısı en az 100, hisse oranı ortak 

başına şirket sermayesinin en çok % 10. olan hisse senetlerinin 

tamamı nama yazılı olan şirketler olar’ak<1979 yılı programında 

en az 300 ortaklı kurucu ortaklar için en fazla.% 5 diğer ortak¬ 

lar için % 2 sini aşmayan kurucu ortak sermaye paylarının .% 20 

sini geçmeyen şirket sermayesinin % 80' i nama yazılı olan imti- 
i 

yazlı hisse senedi bulunmayan şirketlerdir. 

Yıllık programlardaki en son tanımı ise 1980 yılında yapı¬ 

lan 1981-82-83 yıllarında değişmeyerek yatırımların teşviki ve 
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yönlendirilmesi ile ilgili tebliğde (13-12-1982 de) konu ile 

ilgili bazı açıklıklar getirilerek ortak sayısı en az 200 

azami hiss'e oranı şirket sermayesinin en çok % 10 olan imtiyazlı 

hisse senedi bulunmadan şirketlerdir şeklindedir. 

DESÎYAB'm 11.11.1975 gün ve 13 sayılı kanun hükmündeki 

kararnamede yaptığı tanım ise ödenmiş sermayenin % 5 inden faz¬ 

lası hiçbir ortağın sahip olmadığı en az 250 ortaklı kuruluşlar¬ 

dır şeklindedir. 
o 

Merkez Bankası*nm DESÎYAB'a çok ortaklı şirketler için 

verilecek yarım kalmış yatırım ve işletme kredisi için kabul 

ettiği tanım- (Ocak 1983) en az 100 ortağı bulunan % 49 dan fazla 

kamu ortaklığı bulunmayan ortaklardan her birinin en fazla % 10 

kadar hisseye sahip olduğu hiçbir ortağın yönetimde ve kârda 

imtiyazı olmayan şirkettir. 

Türkiye ve F. Almanya hükümetleri çalışma grubunun yaptığı 

tanım ise işçiler ile DESÎYAB'm ortaklaşa o-larak sermayedeki 

hissesi #'50 nin altına düşmeyecek ve DESÎYAB'm hissesini 3 yıl 

içinde işçilere satacağı ve- kamu tüzel kişilerinin hisselerinin 

% 40 ı aşmadığı" ve işçilerin toplam hissesinin % 10'un altına 

düşmeyen şirketlerdir diye tanımlayarak bu tanima uyan şirketle¬ 

rin çalışma grubundan yardım taleb edebileceğini belirtmiştir. 

Yukardaki tanımları incelediğimiz za^na’n tanımlar arası 
o İ 

![ 
büyük farklılıklar olmamakla birlikte bir tanım kargaşası bulun- 
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duğu görülmektedir. 1975 yılında kurulan bir çok ortaklı şirketi 

1978 yılında tanıma uymuyor diyer.ek modelin dışında bırakabili¬ 

yoruz ayrıta aynı niteliklere haiz iki çok ortaklı şirketi zaman 

farkı nedeniyle verilen teşvikler değişik olmaktadır. Bu isim 

ve tanım kargaşası gerek çok ortaklı şirketleri gerekse konu ile 

ilgili kamu ve tüzel kişileri tereddütte bırakmaktadır. 

Bu nedenlerle kesin çizgilerle belirlenmiş bir Lamın ve 

sabit bir isim verilmelidir. Modele isim ve tanım verirken varıl- 
, » 

mak istenen hedeften hareket-etmek lazımdır. "Bu model ile ne 

yapılmak istenmektedir"? sorusunun cevabı bize modelin adını ve 
tanımını verecektir. 

Şöyleki : Bu model ile, . f 
* 

a) Mülkiyet yaygınlaştırılmak isteniyor o halde çok ortaklı 

olacaktır. 

b) Sosyal barışa ve ortaklara iş imkanı yaratılma amacı 

var, imtiyazsız ve sınırlı hisse dağılımı olacaktır. 

c) Yurt dışındaki işçilerin dövizi yurda getirilmek iste¬ 

niyor bundan dolayı, yurt dışı ortağı bulunması lazim. 

d) Yurt içindeki küçük tasarrufları birleştirerek ülke 

kalkınmasına yardımcı olunsun isteniyor, yurt- içi küçük tasarruf 

sahipleri (memuru, esnafı emeklisi) ortak- yapılacaktır. 

e) Bu şirketlerin ülkemizin geri kalmış yörelerine kaydırıl¬ 

ması isteniyor bu nedenle o yöre insanına güven verebilmek için 



ortaklar arasında kamu ve tüzel kişile.r olacakt-ır. Bu nitelik¬ 

lerden hareket ederek bunları kapsayan, sermaye ve ortaklık 

yapısında lîıeydana gelebilecek bazı ufak değişikliklerden etki¬ 

lenmeyen sabit bir tanıma ihtiyaç vardır. Bu tanımı "Çok Ortaklı 

Şirketler" adı altında yapmak daha uygun olacaktır. Her nekadar 

çok ortaklı şirketler, halka açık şirketler, ve işçi şirketleri 

ayrı ayrı mütala edilmekte ise de zamanla bunların berbirlerinin 

içine girdikleri, karşılaştıkları her mali ve idari zorlukların 

şirketlerin yapısında bazı değişiklikler meydana getirdiği göz¬ 

lenmektedir. Sepmaye artırımlarında ortaklar rüçhan hakkını 

düzenli olarak kullanmamaktadır. 1979 ve sonraki.yıllarda yıllık 

programlarda sermayenin % 25 den fazlası yurt dışındaki işçilere 

ait olan şirketler işçi şirketleri olarak' tanımlanmış isede bu 

oranın altında yurt dışı iştiraki olanlar tanım dışı kaldığı gibi 

bu oranda kurulan bir şirketin sürekli olarak bu oranı muhafaza 
*4 

edeceği söylenemez. Ancak uygulanacak sellektif bir teşvik poli¬ 

tikası ile ayrıca işçi şirketi tanımına gerek kalmayacağı gibi, 
« 

yurt dışındaki işçi hisselerinin artışı teşvik edilebilir. Bu 

nedenlerle 1980 yılı programında yayınlanan 1981-82-85 de değiş¬ 

meyen tanımın model için en uygun tanım olduğu kanaatimizce daha 

uygun olacaktır. 
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ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN TARİHİ GELİŞİMİ 

ilk 'işçi şirketi kurulması/ girişimi .1964 de Köln'de baş¬ 

lamış olup girişimci pozisyonunda olan kişiler burada görevle- 
^ if ■ 

ri nedeniyle devamlı temasta olan «kişi !.er<li(Sosyal hizmetler 
tfi ' 

uzmanı, doktor, mühendis, -gibi) Bu kişiler yurt dışındakiişçi- 

lerimizin ülkeye döndüklerinde ne gibi bir iş yapmayı.düşündük¬ 

lerini araştırarak Almanyada kurulmuş bulurun ç0^ ortaklı 
şirketlere benzer ortaklık kuruluşlarını ve buna benzer sınai 

işletmeleri ülkemizde karmaya karar vermişlerdir. Bu hareketin . 

sonunda ilk çok ortaklı şirket olarak Türksan İşçi Emeği Sanayi 

ve Ticaret A.Ş kurulmuştur, önceleri Köln çevresindeki işçile¬ 

rin ortak olduğu bu şirkete daha sonra Hollanda ve Belçika'daki 

işçilerimiz ortak olmuştur. Mayıs 1965 de 10.000.000 TL. serma¬ 

ye ile Ankara'da ticaret siciline ’kayıtı yaptırılmıştır. Ur-etim 

konusu olarak duvar kağıdı ve okul defteri seçilerek yatırıma 
i 

başlanmış ve şirket 1969 da üretime geçmiştir. Kurulan bu ilk 

şirketin ayrı bir özelliğide Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gi¬ 

den işçilerimizin ortak olduğu bir şirkettir. Bu şirket diğer 

şirketlere örnek olmuş ve arka arkaya çok ortaklı şirketler ku- 

rulmaya başlamıştır. 223 şirketin yıllar itibarı ile kuruluşuna 

baktığımız zaman 1972-76 yılları ve arası çok ortaklı şirketle- 

rin artışının daha fazla olduğu görülür. 
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Adet 

3 

1 

2 • 

6 

9 
*4 

10 

7 

37 
32 

50 

23 
21 

5 
10 ' 

7 

Çok ortaklı şirketlerin kısa sürede yurt dışındaki işçi¬ 

ler ve yurt içindeki küçük tasarruf sahipleri tarafından benim¬ 

senmesi - bunların adeta mantar gibi çoğalmalarına neden olmuştur. 

Bu dönemde Devletin konuya el atmaması ve bu şirketlerin yol 

gösterici ve kendilerini mali ve idari, yönden destekleyen kuru¬ 

luş olmaması nedeniyle iyi. şekilde hazırlanmamış projeler, ile 

plan ve programa uymayan yatırımlar meydana gelmeye başlamıştır. 

Ayrıca yurt dışındaki işçi tasarruflarını'kullanarak zengin ol¬ 

mayı düşleyen, bazı kötü niyetli kişiler bu dönemde paravan şir¬ 

ketler kurmuşlardır. 

Yıl 

1964 
' 1965 

1966 

1967 
1968 

1969 

'1970 
1971 

' 1972 
1973 

1974 

1975 

1976 

.19 77 
1978 

1979 
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Bu plansız ve'dağınık gelişme karşısında Devlet gecikmiş 

bir önlemde olsa 1975 yılında söz konusu şirketlere yardım et¬ 

mek için DESİYAB'ı kurmuştur. Buna ilaveten kurum ve fonlar 

oluşturulmuştur. Fakat bu destekleme girişimleri .yanında bu ta¬ 

rihlerden itibaren Ülke ekonomisinin darboğazlara gi-rmesi yüksek 
t 

enflasyon, devalüasyonlar çok ortaklı şirketleri olumsuz yönde 

etkileyerek gelişimlerini ve başarılı olmalarını engellemiştir. 

Ayrıca Avrupadaki ekonomik durgunluk bazı yayın orgarriarının 

Devletin çok ortaklı şirketleri gö'Zden çıkardığına ilişkin yayın¬ 

lar yapması menfi yönde etkileyen diğer söbebterdir. 

Bütün bunlara rağmen çok ortaklı şirketlerden bazıları bu 

zaman süresi içerisinde gelişimlerini tamamlayarak çeşitli örgüt- 
4 

lenme biçimleri' göstermişlerdir. Türk ticaret siciline kaydolduk¬ 

ları kuruluş formlarını değiştirerek hukuken holding şirketleri 

haline gelmişlerdir. îlk kurulmuş olan TÜRKSAN gelişimini holding 

olarak sürdürmektedir. Ayrıca ÎŞBİR holding, KIZILIRMAK holding 

gibi şirketleride örnek olarak göstermek mümkündür. 
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.ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN HUKUKÎ DURUMU 

Hukuk sistemimizde çok ortaklı şirketleri diğer şirket ■ 

tiplerinden ayıran ve bu şirketlere hitap eden ayrı bir hukuki 

düzenleme yoktur. Türk Ticaret Kanununun anonim şirketler için 

koyduğu yasal hükümler çok ortaklı şirketleri kapsamaktadır. 

Çok ortaklı şirketlerin kuruluş biçimi, yönetim kurulu tesbiti, 

sermaye artırımı, hisse senetlerinin muhtevası aynı anonim şir¬ 

ketlerde olduğu gibidir. 

Sermaye* Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesi ile çok 

ortaklı şirketler bu kanun kapsamına girmiştir. Ancak Sermaye 
t 

Piyasası. Kanununun içermediği hükümlerde T.T.■kanunundaki hüküm¬ 

ler uygulanır. . '$ 
* 

Çok ortaklı şirketlerin niteliklerine'" baktığımız zaman 

adeta özel sektörün anonim şirketleri ile Kooperatiflerin ara¬ 

sında adeta bir köprü gibi görülmektedir. Kuruluşu, yönetimi, 

faaliyeti itibariyle anonim şirketler ile aynı grupta bulunmak¬ 

ta ise de, Sermayesi ve emeği ile üretime katılacak kişilerden 

oluşması ve çok sayıda kişi ve bunların sermayesini örgütlemesi 

bakımından kooperatiflere benzemektedirler. Bu iki modelde kendi 

ihtiyaçlarına- cevap veren hukuk sistemine sahiptir. Çok ortaklı 

şirketler böyle bir sistemden yoksundurlar. îlerki sayfalarda 

değinileceği gibi çeşitli sıkıntıların 'kaynağı bu şirketlerin 

hukuki statülerinin olmadığından ortaya çıktığı -görülecektir. 



Bu şirketlere gerek Türk Ticaret Kanunu hükümleri gerekse . 

Sermaye Piyasası Kanunundaki hükümler ihtiyaca cevap verme¬ 
mektedir. Çok ortaklı şirketlerin bu nedenle ayrı bir hukuki 

statüye kavuşmaları gerekmektedirler. 
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DİĞER ÜLKELERDE ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERE BENZEYEN 

ŞİRKETLEŞME HAREKETLERİ 

Bazı Avrupa ülkelerinde küçük tasarrufları ve geniş kit¬ 

leleri ülke kalkınmasına kanalize etmek aynı zamanda ülkedeki 

refahı yayarak sosyal barışı sağlamak ve demokrasiyi güçlendir¬ 

mek için çalışmalar yapılmış ve başarıya ulaşılmıştır. Mülkiyet 

ve yönetime geniş kitleler iştirak ettirilmiştir. Ancak Avrupa 

ülkelerinin ülkemizdeki çok ortaklı şirketlere Türk Modeli de¬ 

melerine neden olan çeşitli farklilıklar vardır..Avrupa ülkele¬ 

rindeki 3du hareketler bizzat Devletin önderliğinde ve desteğin¬ 

de olmuştur. Bilinmektedirki ülkemizde çok ortaklı şirketlerin 

ortaya çıkışı kendiliğinden olup devletin-desteği daha sonrala¬ 

rı olmuştur. 

A) FEDERAL ALMANYA'DA HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN GELİŞMESİ 

Federal -Almanya 1950 yılları sonrası ülkede sosyal barışı 

sağlamak ülkedeki demokrasiyi güçlendirmek için mülkiyeti geniş 
/ 

tabanlara yayma politikası izlemiştir. Bunun için devletin kâr 

eden kuruluşlarını halka devretmiştir. Bu nedenle devletin malı 

olan Volkswagen fabrikasını ve Preussay -firmasını (Prusya maden 

ve izabe ocakları) halka devretmiştir. Federal Alman- hükümeti 

bu fabrikaları halka devrederken çok titiz davranarak Hisse se¬ 

netlerini mümkün olduğu kadar daha geniş ve dar gelirli vatandaş¬ 

larına satabilmek için tedbir almıştır. Volkswagen firmasının 

devrinde hisse senetlerini mümkün olduğu kadar küçük değerlere 
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bölmüş bugüne kadar herhangi bir şirkette hissesi olmayan va¬ 

tandaşlarına rüchan hakkı tanımıştır. Bir hissedarın elinde 

binde birden fazla hisse senedi olsa dahi hissedarın oy hakkı- 
• • 

nı binde bir ile sınırlandırmıştır. 

t 

Fi*eussay firmasının halka devrinde i^te .yıllık gelir mik¬ 

tarı 16.(300 DM'ın altında olanlara ve en fazla 6 hisse senedi- 

nin alınabileceğine dair hükümler getirmiştir. Şu anda Preussay 

firmasının % 78'i küçük tasarruf sahibi kişilerin elindedir. 
4 

* 

B) İSVEÇ'D£ FİRMALARIN YÖNETİMİNDE HALKIN İŞTİRAKİ 

İsveç'de halka açık şirketlerin gelişmesi için çeşitli 

önlemler almış onları teşvik ettiği gibi. Kamuya ait kuruluşla¬ 

rın yönetimini halka devretmiştir. Amaç olarak devletin bu ku¬ 

ruluşlara müdahalesini kısıtlamak istemiştir. Tekel durumunda 

olan firmaların sermayesinin büyük kısmı saraya ve kamu kuruluş¬ 

larına ait olmasına rağmen halktan kişilerin oy sayıları fazla¬ 

laştırılarak yönetime halk iştirak etmiştir, örneğin İsveç si¬ 

gara, şarab ve 'alkollü içkiler fabrikası ve İsveç Restoran 
şirkette olduğu gibi. 

C) YUNANİSTAN'DA KURULMUŞ OLAN HALK■NAKLİYÂT ŞİRKETLERİ 

Yunanistan'da çok ortaklı şirketlere nitelikleri itibari 

ile çok benzeyen ve kârlı bir şekilde çalışmakta olan halka 
I 

açık denizcilik şirketleri mevcuttur. Bu denizcilik şirketleri¬ 

nin ortaya çıkışı Yunanistan'da meydana gelen bir deniz kazası 
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sonucudur. Bu deniz kazası sonunda adalarda yaşayan halk kendi 

gemileri ile daha güvenli seyahat edebileceklerini düşünerek 

1966 yılında ilk deniz nakliyat şirketini kurmuşlardır. 

Bu şirketler kısa zamanda gelişerek kısa zâmanda sayıları 

10.u bulmuştur. Kurulmuş olan.bu denizcilik şirketlerinin yapı¬ 

sını incelediğimiz zaman çok ortaklı şirketlere benzer yönleri¬ 

nin çok olduğunu görürüz. Şöyleki : 

a) Kuruluş amacı adalarda yaşayan halka daha emniyetli ve 
*4 

\ 

ekonomik, taşıma hizmeti sunmak . 

b) Çok sayıdaki küçük tasarrufları ülkenin ekonomik kal¬ 

kınmasına kanalize etmek. Bu şirketlerin toplam ortak sayısı 

4-5.000 kişidir ve her ortak % 2 den. fazla hisseye sahip değil¬ 

dir. 
o 

c) Bölge halkına yeni iş imkanları sağlayarak adalardan 

Yunanistan'a olacak göçü önlemektir 
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ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN- ORTAKLIK YAPİST VE DAĞILIMI 

322'adet çok ortaklı şirketin toplam 545*062 onagı mev

cuttur. Bu ortakların 154.820's-i yurt dışı 190.8*12 's i yurt içi 

ortakdır. Genel olarak şirketlerin 200 veya daha fazla ortak -

sayısı etrafında toplandığı görülmektedir. Ortakların hisse oran

ları ve hisse senetlerinin imtiyazlı veya imtiyazsız oluşu, nama 

veya hamiline yazılı olmaları dikkate alınırsa ’D.P.T'nin 

13 Aralık 1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan tanınına şir-

,ketlerden 160 tanesi uymaktadır. % 10 dan fazla sermayeye hiç bir 

ortağın sahip bulunmaması şartı halinde .84- şirket D.P.T. nm ta

nımına uymaktadır. Bu sermaye oranını genelde DESİYAB ve mahalli 

idareler aşmaktadır. 264- işçi şirketinde İmtiyazlı hisse senedi' 

bulunmamakla birlikte 54- şirkette imtiyazlı senet mevcuttur. 

Hisse senetlerinin #51 den fazlası nama, yazılı şirket sayısı ■ 

194- hamiline yazılı şirket sayısı 109 dur. (Tablo 1 ) 
t 

Hisse senetlerinin % 51 den fazlasının hamiline yazılı 

şirketlerin sayısının çok oluşu nedeniyle şirketlerin el değiş

tirmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca ortakların gün geçtikçe 

şirketlere olan güvenlerini kaybetmeleri onları rüçhan haklarını 

kullanmamaya itmektedir. Bunlardan boşalan sermaye açığını başka 
kişi ve kuruluşlar satın almakta ve şirketlerin ortaklık yapısı 

bozulmaktadır, örneğin DESİYÂB'ın 1978 ve 1979 yıllarında % 11 

olan ortalama iştirak oranı 1980 sonunda % 19'a 1981 de % 23 ve 

1982 nin ilk 4- ayında % 25'e yükselmiştir. 
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Şirketlerin ortaklık yapılan ve hisse oranları kuruluş 

aşamasından işletme aşamasına kadar değişiklikler göstermekte¬ 

dir. Kuruluş aşamasında ortak sayısı çok "hisse oranı az olan 

şirketlerde işletme safhasına gelinceye kadar ortâk sayıları 

çoğalmakta hisse oranları düşmektedir. Bu durum heves ve gay¬ 

retle işe başlayan ortakları zamanla güvensizliğe sürüklemele¬ 

rinin bariz bir göstergesidir. 1979 yılında yapılan bir incele¬ 

mede aşağıdaki durum ortaya çıkmıştır. 

Genel Ortalama 

Şirket 'başına ortak 1.011 kişi 
• İşletme aşamasında 1.209-kişi 
Yatırım aşamasında 556 kişi 
Proje aşamasında 221 kişi 

Ortak başına sermaye 3^.000 TL. 
İşletme aşamasında 52.000 TL. 
Yatırım aşamasında h-3.000 TL. 

Proje aşamasında 63.000 TL. 

Ortalama şirket başına ort'ak sayısı şu anda 1070 kişidir. 

Bu rakam çok ortakl ı şirketlerin mülkiyeti ..yaygınlaştırmada ba- 
y * • ■ 1 
t \ 

şanlı olduğunun bir göstergesidir^ Ayrıca Yurt dışında bulunan 

her beş işçimizden bir' tanesi bu şirketlere ortakdır. Toplam 

ortak sayısını aileleri ile beraber düşündüğümüzde çok ortaklı 

şirketlerin 1 milyon kişiyi yakından ilgilendirdiği görülür. 



Ortakların bölgesel dağılımını incelediğimiz zaman top¬ 

lam 345*062 ortaktan 85*098 kişinin İç Anadolu Bölgesinde 

90.180 kişinin Ege Bölgesinde 63*687 kişinin Karadeniz Bölge¬ 

sinde 58.148 kişinin Marmara Bölgesinde 13.24-6 kişinin Akdeniz 

Bölgesinde 15*314 kişinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 21.380 

kişininde Doğu Anadolu Bölgesinde yer aldığı görülür. 

(Tablo 2 ) 



Şirketlerin Ortaklık Yapısına İlişkin Tablo ( 3. ) 

1-99 lûü-99 200 ve Yuk. TOPLAM 

ŞİRKET SAYISI 

ORTAK SAYISI 

- Yurt içi ortak sayısı 

- Yurt dxşi ortak sayısı 

26 

1929 

(952) 

(**77) 

W 

6220 

(9869) 

(1559) 

299 519 

557.905 395.06 
(189.921) (190.292 

(152.989) (159.820 

KAMU KURULUŞLARI VE 

KALKINMA BANKALARI DIŞINDA ' 

- % 5 den fazla paya 

sahip ortağı bulunan şirketler 

- % 10 dan fazla paya sahip 

ortağı bulunan şirketler 

8 

12 

8 

18' 

30 

69 

96 

99 

HİSSE SENETLERİNİN CİNSİNE 
GÖRE DAĞILIMI. 

- Payların % 5i den fazlası 

nama yazılı şirketler 

- Payların % 51 den fazlası 

hamiline yazılı şirketler 

- % 30-% 50 olon şirketler 

19 

10 18 

1 

155 

81 

199 

109 

İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ OLAN 

ŞİRKETLER 

- YÖNETİMDE İMTİYAZ 

- KÂR DAĞITIMINDA İMTİYAZ 

9 5 

2 2 

2 5. 

95 

19 

31 

59 

23 

38 

İMTİYAZLI.HİSSE SENEDİ 

OLMAYAN ŞİRKETLER 22 . 39 203 269 
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ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN YARATTIĞI İSTİHDAM 
/ 

Çok 6rtaklı şirketler tam kapasitede çalıştıkları zaman 
milli istihdama 41.393. kişilik bir^atki sağlayacaklardır. 
(Tablo 3 ) 

Dünya ülkelerinde ve bunun yanında ülkemizde önemli boyut¬ 

lara ulaşan işsizlik bazı ekonomik ve sosyal sorunları berabe¬ 

rinde getirmektedir.. Çok ortaklı şirketlerin istihdama katkıları 

ayrıca şirketlerin yan kuruluşlarında oluşturacağı iş imkanları 

küçümsenmeyecek derecededir. Uu ’ş irk e 11 o.r ı u baz ı lam ğe r ı k a 1 in ı 

yörelerde kuruldukları için bu yörelerde iş imkanı mylayarak au 

da olsa iç göçü önlemektedirler. 

1979 yılında yapılan bir incelemede'çok ort'aklı şirketlerin 

genellikle emek yoğun işletmeler olmasına rağmen'ortalama istih¬ 

dam yaratma birim maliyeti 350.000 TL. olarak tesbit edilmiştir. 
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ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERDE SEKTÖREL DAĞILIM 

Çok ortaklı şirketlerin sektörel dağılımı ülkenin genel 

ekonomik yapısı, ile bir benzerlik teşkil etmektedir. Projeler¬ 

de genellikle görülen husus sermayeyi az gerektiren, üretim 

safhaları basit olan projeler’önemli yer işgal etmektedir. 

Ülkemizin bir tarım ülkesi olması, zirai mamullerin daha 

ağırlık kazanması, başlangıçta çok ortaklı şirketlerin tarımsal 

sanayiye yönelmelerine neden olmuş ise de daha sonraları çimen- 

to, tuz,'tuğla gibi alanlara yönelmiştir. 

Şirketlerin sektörel dağılımına bakıldığı zamah büyük bir 

kısmının imalat sektöründe yer aldığı görülür. 322. adet şirke¬ 

tin 300 adedi imalat sektöründe, 10 adedi hizmetler sektöründe, 

8 adedi madencilik sektöründe, 4 adedi ise tarım sektöründedir. 
o 

(Tablo 4- ) 
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ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN BÖLGESEL DAĞILIMI 
0 

Çok ortaklı şirketler diğer kamu ve özel sektör yatırım¬ 

ları gibi ..bölgeler arası dengesiz bir dağılım göstermiştir. 

Bu bölgesel dengesizliği diğer yatırımlar, gibi alt yapı, ham¬ 

madde imkanları, pazar koşulları, ve kalifiye işçi gibi etmen- 
I 

ler etkilemiştir. Ancak bütün bunlara rağmen şirketlerin böl¬ 

gesel kalkınma karakteri göze çarpmaktadır. 

Çok ortaklı şirketlerden Doğu ve Güney Doğu Anadolu böl- 
*!■ 

geleri gerekli nasibini almamış ise de bu bölgelere yatırım 

yapma çabası devlet girişiminden sonra yüzde olarak ikinci sı¬ 

rayı çok ortaklı şirketler almaktadır. Bu iki bölgede % 11 ci-, 

varında çok ortaklı şirket mevcuttur. 
4 

e 

322 adet çok ortaklı şirketlerin bölgesel, itibariyi a 

dağılımı şöy-ledir. 80 adet îç Anadolu,- 74 adet Karadeniz, 57 

adet Marmara- 48 adet Ege, 30 adet Doğu Anadolu, 18 adet Akdeniz 

ve 15 adet Güney Doğu Anadolu bölgesindedir. (Tablo:5 ) 



16 
kmoouı 
ft7i.aui 
80 AMf 
•Mi 

s.o 
c\ı 

İLAHAMMI. 
%İLUtf 
7«io«r 
»/»U 

EGE 

ÇOK. OKTAKİ.1 şİzit£-rL£/2-IU 

Ooiu 
AH AO e LU 
AİLOASİ 
âO AOif 
•/o ? 

OÜUAf lU 
AHUOALU 
lİAJLUSf 
AS Ae&T 
•hş 

& OL G£J-£C.£ Go&£ DAĞU-IMI (tablo 5) 



- 28 -

ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN FİNANSMAN DURUMU 

Çok o^takli şirketlerin finansman durumları ^incelendiğin¬ 

de kredi-özkaynak'yapısının ve gerçek değerinden uzak yatırım 

maliyeti hesaplarının bu şirketlerin başarısızlığa uğramaların¬ 

da büyük payı olduğu görülür. Şirketlerin kurulurken kolay ortak 
r 

bulmaları, proje karşılığını yüksek gösterecek bankalardan kredi 

alabilmek amaçlarıyla bazende bilinçsiz olarak proje için ge- 
ı 

rekli olan finansman ihtiyacı gereken finansman ihtiyacının al¬ 

tında tuttukları görülmüştür. Buna paralel olarakda sermayesi yemeı 

siz olarak tesbit edilmiştir. Veya ilerde Sermayeyi artırırız 

düşüncesiyle işe başlamıştır. Proje yatırıma başladığı zaman ve 

işletme safhasına gelene kadar uygulamada önceden tahmin edile¬ 

meyen problemlerin çıkışı, yatırımları geciktirdiği gibi maliyet- 

leride artırmış ve yatırımların finansman dengesi bozulmak mecbu¬ 

riyetinde bırakılmıştır. Son yıllardaki kredi faizlerinin yüksek¬ 

liği çok ortaklı şirketlerin kârlıklı oranını olumsuz yönde etki¬ 

lemiştir. Bugün için geçmişteki kötü uygulamalar çok ortaklı 

şirketleri finansman darboğazı ile karşı karşıya getirmiştir. 

DESÎYAB'ın son yaptığı envanter çalışmasında ; 

Toplam 322 şirketten 1981 yılında bilançosunu veren 262 

şirketin toplam aktifleri toplamı 103 milyar TL. dir. Kayıtlı ser¬ 

mayeleri 21.6 milyar TL., olup ödenmiş sermayeleri 18.2 milyar 

TL. dır. Bu rakamlardan çok ortaklı şirketlere ait yatırım-özkay- 

nak ilişkisini■görmek mümkündür. 
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* 

Toplam 24-2 şirket finansman ihtiyacı içinde olup ihtiyaç 

duyulan finansman miktarı 93.8 milyar TL. dir. Bu finansman 

ihtiyacının 39*9 milyar TL. sı sabit yatırım eksiklikleri, 27,> 

milyar TL. sı işletme sermayesi 26.4- milyar TL. ise muaccel olan 
t 

borçların ödenmesi için gereklidir. 
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ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN DIŞ TİCARETE ETKİSİ 

Çok «ortaklı şirketler yapı itibarı ile genel olarak orta 

büyüklükte işletmeler olmakla birlikte, iyi oir yönetici kadro¬ 

suna sahip olduklarında ihracat imkanlarrna sahiptirler. Bazı 

çok ortaklı şirketler bilinmektedirki ürettiği malın tamamını 

dış pazara satmaktadır. Ayrıca resmi belgelerde1gözükmeyen.fason 
* 

çalışarak ayni- sektördeki - büyük firmalara üretim yaparak onların 

ihracatını desteklemektedirler.. 

Çünkü çok ortaklı şirketler ürettikleri malı dışarda pazar¬ 

layabilecek finansman ve elemandan yoksundurlar. Bu şirketlerin 

bu imkana kavuşmaları ve ihracatlarını artırmaları için bir ara¬ 

ya gelerek ürettikleri malı ihraç edebilecek bir üst kuruluş 

kurmaları faydalı olacaktır. 

1981 yılında 70 adet şirket ithalat ve ihracatda bulunarak 

bunlardan 4-3 şirket ithalat 4-4 şirket ihracat yapmıştır. İhracat 
miktarı 62.514.816 dolar ithalat miktarı ise 50:224.950 dolar¬ 

dır'. Ayrıca ithal ikamesi sağladıkları bir gerçektir. Bu miktar¬ 

lar ödemeler dengesini etkileyen önemli birer miktar olmamakla 

birlikte çok ortaklı şirketlerin çeşitli darboğazlar içinde bu¬ 

lunduğu bir dönemde gerçekleştiği gözden uzak tutulmamalıdır. 

■■'■■v’o.iŞİsfc 
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ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERDE KAPASİTE KULLANIM DURUMU 

(* 

Son yıllarda ülkemizdeki firmaların- genellikle düşük ■ 

kapasitede çalıştıkları bir gerçektir. Çok ortaklı şirketler, 

diğer firmalar gibi ülke ekonomisini olumsuz yönde - etkileyen bu 

duruma ayak*uydurmuşlardır. Çok ortaklı şirketlerde düşük kapa¬ 

sitede çalışmalarına neden olan en büyük faktör işletme sermaye¬ 

si yetersizliği olmakla beraber hammadde bulmakta güçlük ve 

yatırım noksanlıkları önemli faktörlerdir. Çok ortaklı şirketle¬ 

rin kuruluş aşamasında iyi bir fizibilite ve proje yeri seçimi 

yapamamaları ilerde firmanın kapasitesinin düşük olmasına neden 

olmaktadır. Çok ortaklı şirketlerin 'bizzat mahallinde yapılan 

incelemelerde silosu olmayan Yem fabrikası, tek ürün işleyen mey¬ 

ve suyu fabrikası gibi örnek verilebilecek durumlar müşahade edil¬ 

miştir. 

Üretimde olan 123 adet çok ortaklı şirketin 1981 yılı için 

kapasite kullanım oranlarına ilişkin yapılan incelemede % 70 ve 

daha yukarı kapasitede çalışan şirket sayısı 23 olarak tesbit 
/ 

edilmiştir i Ortalama kapasite kullanım oranı ■% 40 civarındadır. 

Sektörlere göre kapasite kullanım oranları "d s e dokuma ve giyim 

sektöründeki 20 şirketin % 45, gıdlî içki sektöründeki 59 şirketin 
% 53 Kimya sektöründeki 11' şirketin % 32 ve Pişmiş .kilden ve çi¬ 

mentodan gereçler sanayiindeki 11 şirketin % 27 dır. (Tablo o) 
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ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN FAYDALANDIĞI TEŞVİKLER 

1983 »yılı programında belirtildiği gibi, çok ortaklı şir¬ 

ketlere tanınan teşvikler aşağıdaki gibidir. 

Orta vadeli 
■ kredilerde faiz 

G.M. G.T. Yat. -in . farkı iadesi 

I. Halka açık anonim şir- 
ket-ler ve kooperatif 
şirketlerce gerçekleş¬ 
tirilecek genel teşvik 
tablosunda yer alan 
yatırımlar (Ortak sa¬ 
yısı en az 200 ve aza¬ 
mi hisse oranı bir 
ortak- veya sermaye gru¬ 
bu iç.in şirket sermaye¬ 
sinin en çok % 10 olan¬ 
lar ve imtiyazlı hisse 
senedi bulunmayan 

. Genel teşvik tablo- • . 
sunda yer alan ya¬ 
tırımlar) (XX) (XX) X. ' ‘ X 

II. Yurt dışında çalışan¬ 
ların Türkiye'de 
ortak olacakları ge¬ 
nel teşvik tablo¬ 
sunda yer alan yatı¬ 
rımlar / 
(Toplam yatırımın 
asgari % 2Ş ini 
Türkiye'ye gönderi¬ 
len dövizlerle temi- m 
ni kaydıyla) . (XX) (XXJ 

Çok ortaklı şirketlere verilen teşvikler tabloda görül¬ 

düğü gibidir. Buna göre orta vadeli kredilerde faiz farkı iadesi, 



yatırım indirimi, Genel teşvik tablosunda gümrük taksitlendi- 

rilmesi verilmeyen projelere gümrük taksitlendirmesi, gümrük 

taksitlendırilmesi verilen projelere gümrük muafiyeti uygulan-, 

maktadır. ' 

Çok ortaklı şirketlere tanınan teşvikler gelişmeyi 

özendirici olmaktan çok uzak kalmıştır. Buna neden olarak ta¬ 

nım birliği ve bu şirketlerin ayrı bir hukuki statüye kavuşama- 

inalarının etkisi büyüktür. Uygulanacak teşvik politikası sektör, 

mekan ve yurt .dışındaki ortakların döviz olarak ödedikleri hisse 

miktarına göre sellektif olarak uygulanacak bir teşvik politi¬ 

kası olmalıdır.- Çok ortaklı şirketler için tanınacak ve bunların 

gelişmesini sağlayacak teşvik tedbiri yurt dışındaki ortakların 

döviz ile karşılayacakları sermaye oranı kadar, yatırıma ge¬ 

rekli olan dövizin kur farklarından muaf olmasıdır. 
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*4 

\ 

ÇÖK ORTAKLI- ŞİRKETLERİN KÂR/ZARAR DURUMLARI 

Yetenekli yönetici kadrosundan yoksun olan çok ortaklı 

şirketlerin finansman yapıları . Modern işletmecilik anlayışı¬ 

nın gerektirdiği yapıdan çok uzaktır. Şöyleki 103 milyarlık ak- 

tif toplamının % 17»5'a tekamül eden kısmı özkaynaklardan 

(ödenmiş sermayeden) karşılanmıştır. Geri kalan kısmı için ya¬ 

bancı kaynaklara başvurulmuştur. Son yıllarda uygulanan yüksek 

faiz politikası nedeniyle çok ortaklı şirketlerin karlılığını 

menfi yönde etkilemiştir. 1981 yılında bilançosu verilen 262 

şirketi)! 95 tanesinin kârlı 167 şirketin bilançosu ise zarar 

bakiyesi vermiştir. Kar eden şirketlerin toplam 6,8 milyar TL. 

kârları zarar eden şirketlerin ise toplam 2.9 milyar TL. zarar¬ 

ları olmuştur. • 
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ÇOK ORTAKLI Ç.L RK ETLERİN ShlRMAY L' Pi Y AOAO I KANUNU 

KAHÇISINDAKI DURUMU * 
« 

Sermaye Piyasası Kanununun II1inci maddesinde belirtildiği- 

üzere ortak sayısı 100 den fazla olan şirketlerin menkul kıymet 

arzları Sermaye, Piyasası Kanunları hükümlerine tabı olmaktadır. 

Çok ortaklı şirketlerin tamamının ortak- sayısı 100 den 
o 

fazladır. Bu nedenle çok ortaklı şirketlerin kapsamı içine al¬ 

maktadır. 

Sermaye Piyasası Kanununun çok ortaklı şirketler için 

önemli maddelerinden biri 7'inci maddedir. Bu madde gereği çok 

ortaklı şirketler sermaye artırımlarında hisse senetlerini en 

fazla 5 ay' içinde satmaları ve tahsilini nakden yapmaları gerek¬ 

mektedir. Bu 5 aylık sürenin 2 ayı ortakların rüçhan hakkını 

kullanmaları 3 ayı ise üçüncü kişilere satmak için tanınan süre¬ 

dir. Ayrıca hisse senetlerinin 3 ay içinde satılacağını 

eğer satılmadığı takdirde satılmayan, hisseleri alabileceğini 
garanti eden garantör kişi ve kuruluşların olması gerekmektedir. 

Çok ortaklı şirketlerin geçmiş dönemlerde.sermaye artırım¬ 

larında karşılaştıkları zorluklar malumdur. Hisse satışları daha 

uzun dönemde ve apeller halinde olmasına rağmen ortaklar rüçhan 

haklarını kullanmada istikrar göstermemekte idiler. 

Çünkü genellikle orta gelir seviyesinde, tasarrufu kısıtlı 

olan kişilerdir. Bu nedenle ortakların rüçhan haklarını 2 ay 
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gibi bir sürede ve tamamını nakden yatırmaları gereği bilhassa 

yurt dışındaki ortakların büyük bir kısmının rüçhan hakkını 

kullanamamasına neden olacaktır. Satılmayan hisseleri garantör 

kişi veya kuruluşlar alacak ve çok ortaklı şirketlerin niteliği

nin kaybolmasına neden olacaktır. Bu yasa ile yatırımları hızlan

dırmak ve yatırım maliyetini düşürmek amacı güdülmüş ise de menfi 

tesirleri göz önünde tutulmamıştır. 

Çok ortaklı şirketlerde tanım gereği ortaklık sınırı % 10 

ile sınırlandırılmıştır. Türk Ticâret Kanununa göre bu bir hak

tır. Sermaye Piyasası Kanunlarının cevap vermediği hükümlerde 

çok ortaklı şirketler Türk Ticaret Kanununa bağlıdır. Bu nedenle 

Sermaye Piyasası Kurulunun yukarda belirtilen durumdan doğabile

cek sorunlar yıllık' programlara ve Türk Ticaret. Kanununa ters 

düşecektir. ’ 

Söz konusü-şirketler bu duruma engel olmak için sermaye

lerini azar azar ve sık sık artırma yoluna da gidemeyeceklerdir. 

Çünkü ser sermaye artırımı bir külfet ve kuruldan izin gerektir

mektedir-, 

? 

Yönetim kurulu istediği zaraaıf serma/esini artıramayacaktır. 

Yönetim kurulunun istediği•zaman sermaye .»rtırımına gidebilmesi 

için aynı yasa ile belirtildiği gibi sera.; /esinin 250 jnilyon TL. 

den fazla olması gerekmektedir. 

Bilindiği gibi çok ortaklı şirketler . ı büyük bir kısmı 

orta büyüklükte genelde sermayesi 2.50 mily ı TL.nı aşmayan kuru

luşlardır. 
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Sermaye Piyasası Kanununun 8'inci maddesine göre kanun 

kapsamına giren ortaklıkların çıkarmış oldukları menkul kıy- 
* ■ * 

metler satış süresinden sonra veya halka satıldığı andan iti¬ 

baren. 30 gün içinde’ borsaya kot e’ ettirmek ’z orundal ardır, 

Çok ortaklı şirketler sermayelerinin “belirli, kişilerde 

toplanmasını önlemek amacıyla azami pay oranını sınırlamaktadır. 

Bunun kontrolünü sağlamak amacıyla hisse senetlerini nama yazı¬ 

lı olarak çıkartmaktadırlar. Nama yazılı hisse senetlerinin 

satış ve devri şirket yönetim kurulunun tasvibine bağlıdır.Hisse 

senetlerinin borsaya kote ettirilmesi serbest dolaşımının olma¬ 

sı demektir. Yönetim kurulunun hisse senetlerindeki satış, ve 

devrine ilişkin tasvibi ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu mad¬ 

denin doğurabileceği menfi sonuç çok ortaklı şirketlerin nite¬ 

liklerinin kaybolmasına neden olacaktır. 
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ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİ 

IÇlN KURULAN KURUM VE FONLAR BUNLARIN FAALİYETLERİ 
9 

A) DEVLET SANAYİ VE IŞÇl YATIRIM BANKASI . 

Çok ortaklı şirketlerin ortaya çıkması ve zamanla sorun¬ 

larının artması geç kalınmış olmakla birlikte-Devletin mali ve 

teknik yardımda bulunmasını, gerektirmiştir. -17 Nisan 1975 tarih¬ 

li yasa ile DESİYAB kurulmuştur. 

DESİYAB'm başlıca kuruluş amacı : 

a) Yurt dışındaki işçilerimizden ve halkımızın .tasarruf¬ 

larını birleştirerek sermaye teşekkül ettirmek. Bu sermayelerin 

verimli ve kârlı şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 

b) Bu tasarrufları ülke düzeyine yayılmış işletmelere 

Kalkınma planlarımızın amaçlarına uygun c.larak kanalize etmektir. 
4 

Mevduat toplamayan DESlYAB çok ortaklı şirketleri kendi öz 

kaynakları ile desteklemekle yetinmekte bu nedenle- fonksiyonla¬ 

rını gereği şekilde yerine getirememektedir. DESİYAB'ın % 85 i 

hazine geri kalan' % 15 ide Türk Çimento"Sanayi -M.K.E.K. - 

Sümerbank ve Türkiye Demir Çelik işletmelerinden oluşan 6 KlT'e 
9 

aittir. ; 

DESİYAB 31.12.1981 tarihine kadar kredi veya iştirak yolu 

ile 109 projeyi desteklemiş olup bu şirketlerin 64 ü kalkınmada 
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öncelikli yörelerdedir. DESİYAB 'ilişkide bulunduğu 51 şirkete 

5,4- milyar TL. lık iştirak taahhüdünde bulunmuş 4-9 "şirkete 

4-,4- milyar 'th. lık ödemede bulunmuştur. DESİYAB gerek bankanın 
menfaatlerini korumak gerek şirketleri sağlıklı bir yapıya kavuş¬ 

turmak için yönetim vp denetim organlarından temsilci bulundur¬ 

maktadır. • 



- M -

* 
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* 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÜTÇESİNDE YER ALAN MALÎ 

VE İKTİSADÎ TRASNSFERLER FONU 
9 

Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinde ,yer alan ve çok 

ortaklı şirketleri mali açıdan desteklemek için mali ve ikti¬ 

sadi trsansferler olmak üzere iki fon. mevcuttur. 

Mali transferler fonu kalkınmada, öncelikli illerde mahal 

li idarelerinin (özel İdareler, Belediyel-er .ve Köy Birlikleri) 

ortak oldukları çok ortaklı şirketlerin gerçekleştireceği pro- 
t 

jeler için bu ortaklığı kendi imkanlarıyla, gerçekleştirmeleri¬ 

nin mümkün olmaması halinde söz. konusu idareler yolu ile çok 

ortaklı şirketleri desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. 
« 

iktisadi tranfserler fonu ile kalkınmada öncelikli iller-' 

deki çok ortaklı şirketlere KÎT'ler ortak edilerek,mali yardım-, 

da bulunulmaktadır. Ancak söz konusu fonlardan çok ortaklı 

şirketlere yardım yapılabilmesi için yıllık -programlarda belir¬ 

tilen fon kullanım esaslarına uyması*gerekmektedir. 

D.P.T.-bütçesine dahil olan bu fonlar kaynağını U.B.Y.K.P. 

nmdan almaktadır. U.B.Y.K.P nm 2272 ci paragrafında bu konuda 

aynen şöyle denilmektedir. 

"Kalkınmada öncelikli yörelere özgü sorunlar, üzerinde 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen ve milli Plan 

kademesinde değerlendirilen çalışmaların gerektirdiği yatırım- 



ların, aynı zamanda milli plan tercihlerine uygun olması ve 

böylece yıllık programlarda yer alması esastır. İktisadi ve 

sosyal bütünleşmeye dönük yöresel kalkınmanın zorunlu kıldığı 

milli plan tarihlerine göre- yatırıra programlarına giremeyen 

ya da yıl içinde bu yöreler için ortaya çıkan bazı yatırım ka¬ 

rarlarının uygulanmasında kullanılmak ve milli planla tesbit 

edilen makro dengeler .içinde sektörel dengeleri saptırmayacak 

fakat yatay deneyleri sağlamak üzere ilgili kuruluş bütçesine 

ödenek konacaktır." 

Bu fonların ayrı bir amacı çok ortaklı şirketleri mali 

yönden desteklemek olduğu kadar, mahalli idareleri şirkete .or¬ 

tak ederek, mahalli ortaklara güven vermektir.*- 
\ 

Söz .konusu fonlardan yaklaşık 11J proje desteklenmiş olup 

1973-82 yılları arasında mali transferler fonundan 637,6 milyon 

TL. iktisadi transferler fonundan yaklaşık 250 milyon TL. sı 

mali yardım yapılmıştır. 
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TÜRK-ALMAN FONU (İNTİBAK ANTLAŞMASI) 
I 

9 

ülkemize kesin dönüş ..yapacak olan işçilerimizin-Türkiye'ye 

intibak etmeleri için Türkiye ile Federal Almanya hükümetleri 

arasında 7 Aralık 1972 de "Dönenlerin Inti&ak Antlaşması" adı 

altında bir anlaşma imzalanmıştır. 

Bu antlaşmanın amacı ülkemize kesin dönüş yapacak işçile.- 

rimizin ülkemize intibak edebilmeleri, kendi]erine iş bulabilme 
i 

ve yatırım yapabilmesi için mali ve teknik yönden yardımda bulun¬ 

maktır. 

intibak antlaşmasının yürütülmesi için antlaşmanın 5'inci 

maddesi ile bir karma Türk-Alman çalışma grubunun kurulması'ön¬ 

görülmüştür. Çalışma grubu önceleri ülkemize dönecek işçileri¬ 

mizi ülkemiz sanayileşmesine katkıları bulunabilmesi için onları 

eğitmek amacıyla 9 aylık kurslar düzenlemiştir. Ancak bu kurslar 

işçilerimiz tarafından benimsenmemiş 4 yılda 100 kişi katılmış¬ 

tır. 

Bu çalışmanın gerekli ilgiyi görmemesi üzerine Temmuz 1975 

de Türkiye ile Almanya'nın eşit miktarda finanse edecekleri bir 
fon kurulmasına karar verilmiştir* Almanya 25 yıl sonra ödenmek 

üzere 3 milyon DM tutarındaki hissesini vermiştir. Fakat devle¬ 

timiz hissesine düşen miktarı karşılamamıştır. - 
•4 

\ 

Daha sonra alman karar ile bu fonun yurt dışındaki işçi¬ 

ler tarafından kurulan şirketlere mali destek sağlanmasına karar 
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verilmiştir. Ayrıca Almanya'da çalışan işçilerimize ülkemizde 

kuracakları şirkete planlama ve proje seçiminde*yardım etmek 
\ 

için Türk işçi Şirketleri Birliği kurulmuştur. 

Federal Almanya mevcut fonun işlerlik kazanması için 1977 

de 1 milyon DM. 1979 2 milyon DM ile katkıda bulunmuştur. Bu 

fondan şirketlere 1 yıl ödemesiz % 8 faiz ile 8 yılda, ödenmek 

üzere kredi verileceği tesbit edilmiştir. 
e 

Çalışma grubunun 1979 yılında yaptığı o.ıncı dönem toplan¬ 

tısında- Türk hükümeti fonun 200 milyon DM dolayında olmasına 

ilişkin öneri yapmış ise de kabul edilmemiştir. Çalışma grubu¬ 

nun 7«nci dönem toplantısında şirketlerin ortak sayıları tesbit 

edilmişe şirket başına kredilerin miktarı İŞ milyon TL.dan 40 mil¬ 

yon TL.ye yükseltilmiştir. 

Daha sonra yapılan toplantılarda şirketlerin ^ur farkı 

risklerine.karşı bir fon oluşturulması için çalışmalar yapılmış 

ise de sonuç alınamamıştır. . 

Bu fonun kullanımı için aracı kuruluş olarak Türkiye Halk 

Bankası görevlendirilmiştir. Bugüne kadar bu fondan 3,5 m-ilyar 

TL. kredi ile 76 adet çok ortakl{ şirket (Çalışına grubunun yap¬ 

tığı tanıma uyan) desteklenmiştir. 

* 
Bu antlaşmanın imzalanmasından bu güne kadar Almanya Hükü¬ 

meti tarafından sağlanan kredi miktarı - aşağıda belirtildiği 

gibidir. 
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' 

• 

İ 

0 
s{ ■ 

TARİH MİKTAR(DM) KUR YATIRILAN(TL) 

18.3.1976 * 3.000.000 6.40 19.200.000 

29.7.1977 1.000.000 7.30 7.300.000 

31.1.1979 2.000.000 13.87 27.731.400 

16.10.1979 1.500.000 .26' 38.920.000 

29.1.1980 3.500.000 27.21 95.234.000 

27.11.1980 ‘ 6.000.000 r45.15 270.90O.OOO ' 

28.1.1981 1.700.000 45İ15' 76.755.000 

30.7.1981 5.3O0.OOO 45.15 239.295.000 

14.12.1981 2.000.000 57.35 114.700.000 

6.8.1982 7.000.000 66.40 464.800.000 

25.2.1983 12.000.000 78.25 939.000.000 

(Kaynak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. G-N. MD . Fon Krediler Müdürlüğü) 



TÜRKİYE-SINAİ KALKINMA BANKASI VE ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERE 

İLİŞKİN FAALİYETLERİ 
f 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kalkınma planlarınca öngö¬ 

rülen sanayinin bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılma¬ 

sının sağlanması ve sınai mülkiyetin ve sosyal refahın daha ge¬ 

niş tabana yayılması amacına yönelik çalışmalara 1970 lerde 

başlamış ve bu amaçla kurulan çok ortaklı şirketlere en büyük 

mali desteği sağlayan kuruluşlardan biridir. 

T.S.K.B., tş Bankası, Akbarık., Osmanlı Bankası, Ticaret 

Bankası, Ticaret Odası ve bazı sigorta şirketleri tarafından 

kurulmuştur. T.S.K.B. 'nm kaynaklarını Dünya Bankası, Uluslar- 
O. P : 

arası Gelişme Birliği (LDA), Avrupai Yatırım Bankası (EIB) Amerika 
Yardım Teşkilatı (AID)1, Uluslararası Mali Kooperasyon (IFC),adlı 

yabancı finans kuruluşlarında alınan kredilerdir. 

■T.S.K.B. 31.5.19B2 tarihi itibari ile çok ortaklı şirket¬ 

lere 18 milyar TL. kredi (muaccel - müeccel) vermiş ve 800 milyon 

TL. ile sermayelerine iştirak etmiştir. Döviz olarak 1982 yılına 

kadar çok ortaklı şirketlere 105 milyon dolar kredi sağlamıştır. 

Banka çok ortaklı şirketlere mali yönden destek.sağlamakla 

birlikte ayrıca şirketlere yabancı ortak bulmak, teknik ve pazar¬ 

lama konularında yardımcı olmaktadır. Ancak T.S.K.B., banka yet¬ 

kilerinde belirttiği gibi imkanlarının kısıtlı olması nedeni ile 

çok ortaklı şirketlerin'sorunlarını kalıcı olarak çözmede iste¬ 

nen düzeyde değildir. 
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HOLLANDA PROGRAMI 

Hollanda Hükümeti Avrupa'ya kitle halinde işçi gönderen 

6 ülkeye 1974 yılında bir yardım programı başlatmış olup bu 

ülkelerden birisi Türkiye idi. 

Yapılan araştırma sonunda Türkiye'ye bu yardım programı 

içinde yapılacak en iyi yardım şekli çok ortaklı şirketlerin 

desteklenmesi olarak düşünülmüştür. 

Bu nedenle 1975 ve 1976 yıllarında Hollanda Gelişme ve 

İşbirliği Bakanlığı bütçesinden ayrılan bir miktar para bu 

programa tahsis edilmiştir. 
* r 

i| ■ 

18 Kasım 1976 da çok ortaklı*şirketlere•kredi ve uzman 

sağlamak için bir ortak komite kurulmuştur. Bu komite 1977 yı¬ 

lında 4 çok ortaklı şirkete olmak üzere (. bir de kooperatif 

olmak üzere) % 4 faiz ile 7 milyon gulden kredi tahsis etmiştir. 

Anlaşma çerçevesinde desteklenmekte olan şirketlere yapı¬ 

lan mali yardımın hibe şeklinde olması öngörülmüş ise de, daha 

sonra Hollanda yetkilileri bunun mümkün olmadığını belirterek 
r 

mali yardımlar kredi şekline dönüştürülmüştür. 

Bu fonun kullanımında aracı kuruluş Türkiye Halk Bankası¬ 

dır. . - * - 
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YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. 

9 

Yatırım finansman A.Ş.-Maliye Bakanlığının .öncülüğünde 

13 bankanın iştiraki ile' 1976 yılında, 3*00 milyon sermaye ile 

kurulmuştur. Kuruluş amacı çok ortaklı şirketlerin sermaye ye¬ 

tersizliği hallerinde şirketlere mali yardımda bulunmaktır. 

Bu mali yardım bir nevi ara finansman olup, şirketlerin finans- 
« 

r-

man sıkıntısını giderdiklerinde Yatırım Finansman Anonim Şirketi 

ortaklıktan çekilmekle hisselerini gerçek kişilere,satarak şir¬ 

ketin niteliklerinin korunmasına çalışılmaktadır. Ancak bu fonk- 

siyonunu icra etmekten uzaktır. Temmuz 1980 itibarı ile 23 ü 

gerice yörelerde olmak üzere 25 şirkete iştiraki'vardır. Yatırım 

Finansman’A.Ş. nin dar mali kaynakları ile çok ortaklı şirket¬ 

lere gereken desteği sağlayamamıştır. Bu finans kuruluşunu son 

yıllarda faaliyetlerinin bankerlik üzerinde yoğunlaştığı belir¬ 

tilmektedir. 
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' ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN SOSYO EKONOMİK FONKSİYONLARI 

Çok ortaklı şirketlerin gelişim çizgisine baktığımız zaman 

geçmiş yıllarda (1960 sonraları) orta seviye gelir dilimindeki 

kişilerin gelirlerindeki artış ve enflasyonun o yıllarda çok dü¬ 

şük olması nedeniyle yurt içi tasarrufların oluştuğu ayrıca aynı 

döneme rastlayan yurt dışı işçi tasarruflarının çok ortaklı şir¬ 

ketlerin ekonomik temelini oluşturduğu görülür. Bu temelden 

hareket ederek çok ortaklı şirketlerin toplumsal yapımıza olan 

etkilerini şöyle sıralayabiliriz. 
* 

A) Ekonomik fonksiyonları 

B) Sosyal fonksiyonları 
* 

C) Siyasal fonksiyonları 

D) Kültürel fonksiyonları 

A) EKONOMİK FONKSİYONLARI 

Çok ortaklı şirketlerin ekonomik fonksiyonlarını şu şekilde 

sıralayabiliriz. 

. • < 

a) Ulkemizinde içinde yer aldığı gelişmekte plan ülkelerde 

yatırımı meydana getiren ve noksanlığı en çok hissedilen sermaye 

birikimidir. Kalkınmamazı hızlandırmak ve yatırım-tasarruf den¬ 

gesini sağlamamız için en ufak sermaye kaynaklarını dahi üretime 

çekmemiz gerekmektedir. Çok ortaklı şirketler küçük tasarrufları 
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bir araya getirerek sermaye oluşturdukları ve bunları üre-time 

çektikleri için bir üretim ve büyüme modeli o 1 uştur-urlar. 

,, 

b) Çok ortaklı •şirke tle.rin kaynağını, küçük i tasarruf I ar 

oluşturdukları ve bu tasarrufların tüketim malları yerine direkt 

olarak yatırıma kanalize ettikleri için enflasyonu önlerler ve 

ekonominin belli bir istikrar içinde ilerlemesini sağlarlar. 

c) Çok ortaklı şirketler etkin olarak yatarıma kanalize 

edildikleri için katma değer yaratırlar ve yeni vergi alanlarının 

oluşmasını sağlayarak kamu gelirlerinin artmasına neden olurlar. 
t 

d) Çok -ortaklı şirketler genellikle' belli bir bölgeye insan¬ 

ların tasarruflarını o bölgede yatırıma dönüştürerek bölgeler 

arası tasarruf-kredi dağılımında eşitlik sağlayarak bölgeler arası 
* . 

dengeli kalkınmaya hizmet ederler. 

e) Çok ortaklı şirketler kamu ve özel kesim yatırımları 

arasında üçüncü bir model oluşturarak devletin ekonomi içinde 

aşırı büyümesine ve ekonominin belirli kişilerin insiyatifi için¬ 

de bulunmasını, bunların sebebiyet vereceği bazı sakıncaları or¬ 

tadan kaldırır. 

f) Çok ortaklı şirketler tasarrufları hisse senetleri ile 
* 5 

doğrudan yatırıma sevk ettiklerinden insan ile üretim arasında 
* 

direkt bir ilişki kurarak -sermaye piyasası oluştururlar ve ser¬ 

maye piyasasının gelişmesini sağlarlar. 
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g) Çok ortaklı şirketler mülkiyeti yaygınlaştırdıkları 

için toplumun her gelir dilimindeki vatandaşlar arasındaki gelir 

dengesizliğini ortadan kaldırarak devletin bu sosyal amaçla yapa 

cağı harcamaları azaltarak kamu harcamalarında tasarruf sağlar¬ 

lar. 

h) -Çok ortaklı şirketler küçük tasarruflara rasyonel bir 

şekilde üretime dönüştürdüğünden üretim maliyetini düşürür ve 

şirketin gerek iç piyasada gerek dış piyasada rekabet gücünü ar¬ 

tırır. 

ı) Çok ortaklı şirketler yurt dışındaki işçilerin döviz- 

lerini doğrudan yatırıma yönlendirdiği için Türkiye'nin sanayi¬ 

leşmesinde .ve döviz girdilerinde artışa neden olarak dış boçlan- 

mayı azaltır. Yurt dışında bulunan yaklaşık 900.000 vatandaşımı¬ 

zın kabaca bir hesapla yılda ortalama 4- milyar dolar civarında 

tasarrufları mevcut olup ancak 150 milyon dolarlık kısmı çok 

ortaklı şirketlere kanalize edilmiştir. Şayet çok ortaklı şirket 

lere gereken önem verilir, başarıya ulaşırlarsa bu yatırımlar 

için yurt dışı işçi dövizleri girdisi çoğalacaktır. 

B) SOSYAL PONKSİYONLARI •. 

Çpk ortaklı şirketlerin sosyal fonksiyonlarını şöyle 

sıralayabiliriz. 
\ 

a) Geri kalmış yörelerimiz her nekadar çok ortaklı şirket¬ 

lerden gereken nasibini almamış ise de çok ortaklı şirketlerin 



bir kısmı gerice yörelerimizde kurulmuştur. -Bazıları kurulduk¬ 

ları bölgenin tek sanayi kuruluşu durumundadırlar.. Bu nedenle 
# *• ■ 'i ■ 

bölgesel kalkınmaya yardımcı olarak, bulundukları bölgeden buyuk 

şehirlere olabilecek göçü -önleyerek, düzensiz olarak şehirleşmeye 

engel olurlar. 

■b) Çok ortaklı şirketler küçük tasarruf sahipleri tarafın¬ 

dan kurulup, bunlar tarafından idare edilip, yerine göre fabrika¬ 

da çalışan kitleyi kendileri oluşturduklarından patron-işçi, grev- 

lokavt gibi olaylardan etkilenmedikleri için sosyal yönleri ağır 
* 

basan birer ekonomik modeldirler. Bu nedenle toplumumuzda sosyal 

barışın sağlanmasında önemli rol oynarlar. 

c) Çok ortaklı şirketlerin kaynağını küçük tasarruf sahip¬ 

leri ve geniş bir kitleyi ihtiva ettiğinden ekonominin güçlü bir 

sosyal taban üzerinde oturtulmasını.sağlayarak güçlü bir ekonomi 

oluştururlar. 

d) Çok ortaklı şirketlerin önemli bir fonksiyonuda, toplu¬ 

mumuzda önemli boyutlara ulaşan istihdam sofununa yardımcı olarak 

işsizliğin toplum üzerinde bıraktığı sosyal problemlerin çözümünde 

yardımcı olur. 

C) SİYASAL FONKSİYONLARI - . 

Çok ortaklı şirketlerin siyasal fonksiyonlarını şu şekilde 

sıralayabiliriz. 



a) Çok ortaklı şirketler pay senetlerinde ifadesini bulan 

menkul değerler mülkiydtini toplumda adaletli bir biçimde yay- 

gınlaştırarak orta sınıfı güçlendirirler. Sadece çök sayıda insa¬ 

nın tasarruflarını bir araya getirerek ülke kalkınmasına yardımcı 

olmakla kalmaz, aynı zamanda demokrasinin ekonomik temelini kura¬ 

rak, ülkede demokrasinin kökleşmesine ve gelişmesine neden olur¬ 

lar. -
\ 

«• 

b) Çok ortaklı şirketlerin geniş tabana yayılan ortakları 

üretimin ve yönetimin içine alarak toplumdaKİ bireylerin şirket¬ 

leşme, ortak iş yapma ve kurumlaşmayı geliştirerek onların bilgi 

ve becerilerini artırır. Bu fonksiyonları toplumun.kurumlaşma, 

ekonomide atılım yapma ve iştirak etme yolu ile sağlam bir siya- 
0 

sal yapı kurulmasına hizmet ederler. 

c.) İnsanı üretim-yönetim ve mülkiyet edinmeye çeken siyasal 

bir anlayışı her dönemde izlediklerinden siyasal programları etki¬ 

lerler ve bu anlayışı bir devlet politikası haline getirmeyi amaç¬ 

larlar. * 

D) KÜLTÜREL FONKSİYONLARI 

Çok ortaklı şirketlerin kültürel fonksiyonlaTını şöyle 

sıralayabiliriz. 

a) Çok ortaklı şirketler geniş ortaklık kitlelerini üretime 

ve yönetime katarak onların üretime ve yönetime olan zıtlaşmalarına 



gidererek üretim kültürünün oluşmasına nedejı olurlar. Kişileri 1 ■ 

toplum içinde tüketici, olmaktan çıkarıp üretici bir kültürel 

yapının oluşmasına yol açarlar. 

b) Çok ortaklı şirketler kişileri tasarruf etme alışkanlığ 

ve yapmış oldukları tasarruf ile üretimin içinde yer alma anlayı 

şını, kültürünü aşılarlar. 

c) Çok ortaklı şirketler insanları üretime çekebilmenin 

direkt yollarından biri olduğu için ülke kalkınmasında insan fak 

türünün en etkili bir şekilde kullanılmasına, değerlendirilmesi¬ 

ne neden olurlar. 
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SORUNLAR 

Çok ortaklı şirketlerin- sorunlarına değinirken önce olayı 

makro düzeyde değerlendirerek şirketlere -özgü sorunların deta¬ 

yına inmekte fayda vardır. 

Son'yıllarda ülkemizin geçirdiği ekonomik*darboğazların 
i 

çok ortaklı şirketleri önemli derecede etkilediği şüphesizdir. 

1976 dan itibaren tırmanışa geçeri enflasyon ve bunun doğal sonu¬ 

cu olarak yüksek oranlarda yapılan devalüasyonlar, az ve orta 

gelir dilimindeki kişilerin gelir düzeylerindeki düşüşler çok 

ortaklı şirketlerde fazlasıyla etkilemiştir. 

Gelir düzeylerindeki düşüşler, tasarruf meylini azaltmış¬ 

tır. Ülkemizde tasarruf meyli 1978 ve 1979 yıllarında sıfırın 

altında düşmüştür. 1979 da 9.4» 1973 de % 12 dir.(negatif) 

Çok ortaklı şirketlerin kaynağını oluşturan küçük tasarrufların 

azalması şirketleri olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca alt yapı 

ve enerji darboğazı şirketleri önemli kayıplara uğratmıştır. 

Çok ortaklı şirketlerin kendilerine özgü sorunları, sorun- 

1 ar 3. n a ş am a 1 a r 3. n a ; 50 re sıra i r 1 m; t k t a .y a p a r v a r • J1 r . 

A) Planlama safhasındaki sorunlar 

B) Yatının_ • " " 
C) Üretim 11 " 



A) Planlama Safhasındaki Sorunlar 

Planlama safhasında çıkan sorunlar genellikle ileri saf¬ 

halarda meydana gelen sorunların kaynağını teşkil etmektedir. 

Daha kuruluş aşamasında meydana gelen sorunlar ortakları işin 

başında karamsarlığa götürmekte -ve kuruluşu olan güveni sars¬ 

maktadır. Bu 'aşamada meydana gelen sorunları sıra ile .şöyle 

belirtebiliriz. 

’l. Ciddi ve gerekli bilgi birikiminden yoksun girişim-ci, 
kurucu ortaklardan mahrum kalmaktadır. Genellik mahallinde 

( 

sevilen ve itibar gören kişiler olmakla birlikte yatırımı sü¬ 

rükleyebilecek lider vasfından uzak kişilerin girişimci pozis¬ 

yonunda olduğu görülmektedir. Ayrıca bu safhana girişimci 

kisvesi altına girmiş kişilerin ortakları dolandırdığı bir ger¬ 

çektir. 

2. İyi bir şekilde hazırlanmamış bir fizibilite ile işe 

başlamaktadır. Bilhassa geçmiş dönemlerde proje bürolarının 
* 

yalnızca para kazanmak amacı ile yaptığı projel-er ilerde deği¬ 

şik sorunlara yol açmıştır. 

d. Ortakların çok oluşu ve kuruluş aşamasında zaten var 

olan bürokratik engelleri daha güçleştirmektedir. 

A. ön hazırlık ve -gerekli araştırma .yapılmadan proje yeri 

ve konu seçimi işin başında projeyi verimsiz kılmaktadır. 
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Tapılan bir araştırmaya göre şirketlerin.7 15 konularını tesa

düfen % 27 si kuruluşlarını tamamladıksan. . sonra % 15 çeşitli 

banka ve bakanlıklara danışarak % 2.3 ise hiçbir, kuruma danış

madan tesbit ettikleri belirtilmiştir. 

5* Yanlış teknoloji seçimi yapılmakta, eskimiş, demode 

teknikler kullanılarak projelerin verimlilikleri düşürülmüştür. 

6. Ortakları ikna edebilmek, bankalara kârlı gözükebil
mek veya daha sonra artırırız düşüncesi ile yatırım tutarının 

eksik tutulması ilerde lüzumsuz sermaye artırımlarını, zaman 

kaybına sebep olarak maliyeti daha çok artırmaktadır. 

B) Yatırını Aşamasındaki Sorunlar 

Çok ortaklı şirketlerde yatırım aşamasındaki sorunların 

planlama aşamasındaki sorunlardan kaynaklandığı, yatırım aşama

sında yapılan hataların üretim safhasında.başlıca sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu zincirleme sorunlar halkası belli bir 

noktada kırılamamaktadır. Bu safhadaki sorunları şöyle özetleye

biliriz. 

1- Planlama aşamasında yatırım top Lamının noksan hesaplan

ması bu dönemde sık sık ve ortakların çok oluşu nedeniyle- külfet

li sermaye artırımlarına gidilmesine neden olmakta, bu nedenle 

yatırımın uzamasına neden olmaktadır. Uzayan.yatırım maliyeti 
o * 

artır.mış ortakların geçmiş dönemlerde rüçhan haklarını kullanma

maya itmiştir. 
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2- Yatırımı yapabilecek, kontrol edebilecek' beceriden 

yoksun yönetici kişiler iş başında bulunmaktadır. ■ 

» D 

3- Yatırım için gerekli olan dövizin temin edilmesinde 

zorluklar ile karşılaşılmakta veya temin edilen dış paranın 

zamanlaması yapılamayıp gecikmelere neden olmaktadır. 

d- Şirketlerin iç kredi taleplerinde bankaların kredi 

vermekten kaçınmaları veya mevcut sermayesinden başka varlığı 

olmayan şirketlerden teminat olarak’ipotek göstermeleri isten¬ 

mektedir. 

5- Ilış ardan getirilen makine ve teçhizatın getirilmesi 

ve montajında gecikmeler olmaktadır. 

6- Dana kuruluş aşamasında artan kur farkları nedeniyle 

Borç-sermaye oranı bozulmakta, 'kredi başvurularında olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

7- Kuruluşlara...gerekli. teknik yardımı" yapabilecek kuru- 
* 

luşların varlığından söz edilmesine rağmen .yatırım aşamasında 

kendilerine gerekli yardımı yapacak, .yol göstoretok kuruluşla¬ 

rın olmadığı şirketlerce belirtilmektedir. 

C) Üretim Aşamasındaki Sorunlar 

1- Bugün üretim safhasında bulunan çok ortaklı şirketle¬ 

rin en, büyük sorunu işletme sermayesi yetersizliğidir. Yatırım 



tutarından işletme sermayesi için ayrılan paranın .yatırım kalem¬ 

lerine harcanması veya yatırım tutarının noksan hesaplanması bu 

soruna yol * açmaktadır.. Çok ortaklı şirketlerin bir kısmı yatırım 

tamamlandığı halde yalnız işletme .sermayesinin olmayışı veya ye- 

tersiz oluşu nedeniyle üretim dışı kalmıştır. 

2- İyi hazırlanmamış bir fizibilite veya yatırımın noksan 

yapılması nedeniyle bazı şirketler düşük kapasite veya belirli 
* 

dönemlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Ufak bir, iki makina 

veya yatırım tutarı içinde önemsiz bir yer işgal- etmesine rağ¬ 

men bunların noksanlığı fabrikayı yılda 3, d ay gibi kısa bir sü¬ 

re çalışmasına neden olmaktadır. Örneğin bir meyve suyu fabrika¬ 

sının yalnız elma işleyebildiği görülmektedir. 

3- Şirketin kuruluş aşamasında kuruluş yerinin yeterli 

araştırma yapılmadan kurulması sonucu hammadde ve pazarlama so¬ 

runları üretim safhasında kendini göstermektedir. Bu sorunları 

halletmek mümkün ise de nakliye masrafı nedeniyle maliyetler art¬ 

maktadır. . ' 

4- Bazı şirketler yöneticileri tarafından keyfi, idare edil¬ 

mekte fabrika yeri il o yönetim merkezi, b i-rb kr lerimi m, fabrikanın 

idaresini aksatacak kadar uzakta bulunmaktadır. 

5- Her safhada kendini gösteren yönetim sçrunu üretim saf- 
ı 

hasında şevk, idare ve üretim planlamasının iyi düzenlenmemiş 

şekli ile sûrun olarak mevcudiyetini devam ettirmektedir. 
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6- Kalifiye iş gücü temininde güçlükler. 

7- Alınan kredilerin ana para ve' faizinin ödenmesinde.gü 
# 

lükler ve dış kredilerin aşırı kar farkları nedeniyle büyük bo 

yutlara ulaşan dış borçlar. 

8- Çok -ortaklı şirketleri teknik ve mali yönden destekle 

mek için kurulan kurum ve .kuruluşların ye-tersiz kalmasıdır. 

(Tablo 7 ) 



ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERİN SORUNLARINI RAKAMSAITOLARAK GÖSTEREN TABLO 

Yönetici Kalifiye Per. Yurt Dışı Pazarlama Teknik 
Bölge Şirket Sayısı Soruna Sorunu Ortak (İç-Dış) Finansman Yardım 

İç anadolu 79 25. ,31 33 31 64 19 
bölgesi ' 

Karadeniz 73 19 18 22 21 45 8 
.bölgesi - 

» 

Marmara’ 57 13 14 10 15 .31 5 
bölgesi 

Ege • • 
bölgesi 49 * 12 21 22 21 31 18 

Akdeniz . 

bölgesi * 18 7 1 7 5 14 1 
N> 

G.D. Anadolu - • 

bölgesi 15 1 7 5 5 8 1 

Doğu Anadolu . ■ • 
bölgesi * 13 5 b 7 " 8 15 4 

Türkiye , 322 # 82 98 106 İ06 208 56 
(tablo.7) ’ 

ı 

cr 



TEKLİFLER 

Konu*üzerindeki teklifler -gerek sorunların çözümü gerekse 

çok ortaklı şirketleri geliştirerek ülke ekonomisine .katkıda- 

bulunmaları düşünülerek bok l i l'lcrr* autıulınuştur. 

1- Çok ortaklı şirketleri üret ime kazandırmak, .yeni -kuru¬ 

lacakların teşviki i .1 o .yurt d ı :,ıi rıdnk i işç i I un u döv r-/. i rı i .yurda 
1 

getirmek ve .yurt içi küçük tasarrufların üretime kazandı n labi 1- 

mesi için çok ortaklı şirketleri desteklemek ve ge Li.şt irmek 

devlet politikası haline getirilmelidir. Böylece hükümetlerin 

ve yetkili kişilerin konuya yaklaşım farklılıkları giderilmeli- . 

dir. 

2- Çok ortaklı şirketlerin öncelinle tanım'birliğine 

ihtiyacı vardır; Bu tanım modeli kesin çizgilerle belirleyerek, 

modelden amaçlanan hedefleri gerçekleştirecek şirketleri kapsa¬ 

yan bir tanım olmalıdır. 

3- Tanım ile beraber tanımı destekleyecek, tanımdan yapı¬ 

lacak sapmaları engelleyerek bu şirketlerin gelişmesini sağla¬ 

yacak bir hukuki statü veya düzenlemeler getirilmelidir. 

T- Çok ortaklı şirketlere yurt dışındaki işçilerimizin 

daha, fazla oranda ortak olmalarını sağlayarak Alman bankala¬ 

rındaki işçi dövizlerini ülkemizde yatırıma dönüştürmemiz ge¬ 

rekmektedir. Bûnun için, onları ve yeni çok ortaklı şirketlerin 
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kuruluşunu toşvil-c ütmek amacıyla, yatırım işı.n- gerekli olan 

dış paranın yurt dışındaki işçiler tarafından döviz olarak 

ödenecek lıiaae miktarının kur ri.ykl.ert 15u ran t i ed i i ine 1 i. d i r. 

Bu yöntem yurt dışındaki işçilerin hij>u'e.le,rır.ıi döviz ola- 
o. f 

rak özellikle Desiyab aracılığı il# hisselerini ödemeleri müm¬ 

kün olabilir. Veya Sermaye' Piyasası Kanunu yürürlüğe girmeden 

önce (ortakların 2 ay içinde hisselerini nakten ödeme.şartı ol¬ 

madığı dönemde) Şirketler yurt dışındaki ortakların apellerini 

yurda gönderttirmeyip yurt dışında bir bankaya veya güvenilir 

bir kişiye vermekteydiler. Daha sonra bu parayı yurt dışından 

alman makinaların alınanda kullanmaktaydılar. Bu arada faizin- 

dende 'istifade ettikleri gibi bu paralar Alman bankalarının mev¬ 

duatını yükseltmekteydi. 

Almanya'daki bankaların veya güvenilir 'kişilerin yerini . 

alacak bir birimi ülkemizde .oluşturarak dövizin, ülkemizde top¬ 

lanması sağlanabilir. Daha sonra ilgili şirketin döviz ihtiya¬ 

cında şirketin yurt dışındaki ortakları tarafından gönderilen 

miktar'kadar döviz şirkete verilmelidir. Böylece şirket yurt 

dışı hissesi oranında kur. farkından etkilenmemiş aynı zamanda 

Sermaye Piyasası Kanunu gereğince nakden ö&erae yapılmış olur. 

5- Yurt içi ve yurt dışı ortakları teşvik etmek -amacıyla 

devlet kur garantisi vermelidir. Devlet bunu, yaparken şirketler 

üzerinde etkin şekilde yönetim ve denetim inikanına sahip olma- 
* 

lıdır. Bunun, için Başbakanlığa, Desiyab'a veya yeni oluşturu- 



lacak üst düzeyde bir birime bağlı, yönetim ve denetim fonk¬ 

siyonunu üstlenecek bir birim meydana getirilmelidir. 
9 

6- Çok ortaklı şirketleri mali ve' teknik yönden destek¬ 

leyen finans kurum ve kuruluşları birbirlerinden »-köpük çalış¬ 

makladırlar. Mali ve- Teknik yönden darboğaz içine girmiş olan 

şirketlere yapılacak operasyonu beraber yapmaları -gerekmekte¬ 

dir. Bir kuruluşun desteklediği projeyi diğer finans kurulu¬ 

şunun olumsuz karşıladığı uygulamada görülebilmektedir. Bu 

nedenle şirketleri destekleyen kurum ve kuruluşlar arasında 
♦ 

koordinasyonu sağlayacak bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. 

7- Çok ortaklı şirketlerin finansman ihtiyacını karşıla¬ 

mak için mevcut yerli ve yabancı finans kaynaklarını daha iyi 

bir şekilde kullanmak ve mevcut kaynakların imkanını artırmak 

gerekmektedir. 
o 

Yapılan inceleme sonunda çok ortaklı şirketlerin yakla¬ 

şık 95 milyar TL.na ihtiyacı vardır. Bugünkü kaynaklarla bu 

ihtiyacın tamamının veya bir kısmının karşılanması mümkün 

değildir. 

8- Çok ortaklı şirketlere düşük faiz ile yatırım ve 

işletme kredisi verilmeli, Bankaların çok ortaklı şirketlerin, 

kredi talebine ipotek şartı ile değil projenin olabilirlik 

ve kârlılık durumunu göz önüne almalıdır. 
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9- Çok ortaklı şirketle.ritı bulundukları darboğazdan kur¬ 

tarılmaları için yapılacak toplu operasyoınkı belli bir plan 

dahilinde dlmalıdır. öncelikle üretime kazandın Iacak çok or¬ 

taklı ş’Lrketier bosbit edilme 1 idin* bu teubit, .ine u Lrket leri.n 

yapılan yatırım .yüzdeleri, sektöre 1 önemi vo k.aIkınmada- önce- 
4 

likli illerde bulunanlara öncelik tanımalıdır. ■ 

10- Sermaye Piyasası Kanununun 7»nci maddesi gereği ser¬ 

maye artırımlarında ortakların rüçharı haklarını kullanmaları 

2 ay ile sınırlanmakla olup, tamamının nakten tahsili istenmek¬ 

tedir. Bu kısa sürede ortalama çağrıda bulunup,-rüçhan hakları¬ 

nın tamamının nakden istenmesi halinde ortakların büyük bir 

kısmı bu hakkı kullanamayacaktır. Üçüncü kişilerden- talep olma¬ 

dığı takdirde garantör kişi ya da kuruluşlar alacaktır ve şir¬ 

ketlerin ortaklık yapısı bozulacaktır. Bu nedenle çok ortaklı 

şirketlere özgü’uygun bi'r süre tesbit edilmelidir.. 6-ya da 9 ay 
gibi. Ayrıca DSSİİAB.sermaye artırımlarında garantörlüğü üstle- 
* ‘ * 

nen tek kuruluş olmalıdır. 

11- Çok ortaklı şirketlerin bankalara olan borçlarının 

(muacce 1-rnueecel) bir ödeme . planına bağlanması, bunu yapabil¬ 

mek için devletin ara,cı olması lazımdır. 

12- Çok ortaklı şirketlere yatırım döneminde verilen kre¬ 

dilere' düşük faiz uygulanmalıdır. 

13- DESİİÂB çok ortaklı şirketleri desteklemekte yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle bu kuruluşu güçlendirecek tedbirler 
s 

almalıdır. 
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14— Yatırım aşamasında vergi, resim, harç gibi giderler 

alınmayıp üretim aşamasında bunlar tahsil edilmelidir. 

I 

15- Fizibilite etütlerinin hazırlanması ve yer,teknoloji 

seçiminde devlet yardımcı olmalıdır. Bunu özeL proje bürolarına 

bırakmamak' gerekir. 
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üunümüzde ekonomik kalkınma sİrmaye birikimi, ve sürekli 
artışının'bir sonucu olarak izah edilmektedir. 

Ülkemiz ekonomisinde kalkınabilmesi için gerekli sermaye 

birikimini sağlamamız ve bu sermaye birikimlerini ülke ekono¬ 

mimizin kalkınması için gösterilen plan ve hedefler doğrultu¬ 

sunda, verimli yatırım alanlarına kanalize etmemiz gerekir. 

Sermaye birikiminin oluşmasında başlıca etmen olan sağlam 

temeller üzerinde kurulmuş sermaye piyasasının varlığı ve hal¬ 
kın tassarruf meyli önemli yer tutar. Ülkemizde sermaye piya¬ 
sasını geliştirme çabaları yeni olup, vatandaşlarımızın tasar¬ 
ruf etme ve bu tasarrufların, yatırıma, dönüştürülme alışkanlığı 

zayıftır,. Halkın tasarruflarını direk olarak yatırıma dönüştü¬ 

ren araçların başında hisse .senedi gelir. Hisse senetlerini 

ekonomiye sunan tek ekonomik birim ise halka açık şirketlerdir, 

Çok ortaklı şirketler vatandaşlarımızın hisse senedi edin- 

me alışkanlığı ile bilgi ve becerisini Türkiye'nin en az geliş¬ 

miş yörelerine kadar götürerek sermaye piyasasının gelişmesine 

hizmet’etmiştir. 

Bu model fonksiyonları itibarı ile yalnız küçük tasarruf- 
lan değerlendirmekle kalmayıp gelir dağılımını iyileştirme ve 

sınai mülkikiyeti yaygınlaştırarak sağlıklı bir toplum yapısı 
oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 
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Bazı ülkelerde sağlam bir toplum yapısına sahip olmak 

için bizzat devlet bütçesinden büvük miktarlarda harcamalar 
yapılmak Ladır. - ■ 

Çok ortaklı .şirketler bu nitelikleri yönünden duııya'da 

ve ülkemizde, ekonomik girişimcilik anlayışına yeni bir bakış 

açıeı getirerek, bölgesel kalkınmada Turk Model i durak 1ten- 
/ 

dinden bahsettirmiştir. 

Şu andaki ekonomik boyutları #lke ekonomisi1 için kuçum- 
senmiyecek miktarlara -ulaşan çok ortaklı şirketlerin belirti¬ 
len ekonomik ve sosyal katkıları ile ülke ekonomisindeki yeri 
ve önemi kavranamamış ve geliştirilememiştir. 

Bu sektörler için bazı ayrıcalıklı teşvik tedbirleri ve 

bazı haklar tanınması diğer özel sektör kuruluşlarına haksız¬ 
lık olarak düşünülmeyip ekonomimizin gelişmesi, sosyal bünye¬ 

mizin- güçlenmesi ve ülkemiz demokrasisinin kökleşmesi için 
yapılan bir kamu harcaması, kamu faaliyeti olarak düşünülme- ’ 
lidir. 

Bu nedenlerle yaklaşık 1 milyon kişiyi yakından ilgilen¬ 
diren bu olay üzerinde Devletin belirtilen önlemleri* alması 

< 

ve gerekli fedakarlıklarda bulunarak soz konusu şirketleri 

bir an önce ülke ekonomisine kazandırılması kanaatimizce ge¬ 

rekli görülmektedir. 



3UMMARY IN ENGLISH . * 
o 

'In om' country tlıere are 322 corapanies’ founded "oy tlıe 
Turkish workera abroad or by Muit i S har e Holler Coıapatıiea. 

The distribution of theae corapütıies by iadustrial sectors 

are fol.low3: 

Agriculture: 4 Corapanies 

Mining : 8 Corapanies 
Industry : 300 Corapanies 

Services : 10 Companies 

Total nuraber of stockholders are 34Ö.062 of tlıis nu.ra.ber 154.820 

are Turkish Vorkers frora abroad and 190.242 are d.o mestle share-

holders. Thes-e corapanies can eraploy 41.393 vvorkers at fail 

capacity. 

The se companies could not develop as .eıpected becauae 

of tlıe problems arising botlı frora their ovm structure and frora 

tlıe ecoaomic corıdi tions of tlıe country. Most İrap ortan t of. 

theae probletas are mana genıerı t,, fi nane e, moni<toring, marka ting, 
» 

Identification of the project loca ti on and lack of skil.Led 

labour. Beaides they don't have a legal statün a single defi¬ 

ni tion of tlıeir own. 

Although there are souıe insti tutions in order to he İp 

these corapanies with tlıeir finaneial and other probletas their 

activities are not sufficient. If i t can be possible to İıe 1x3 
these corapanies in solving tlıeir probleme related to raanage- 

raent, f.Lnanoe and esîcharge ra te differentials, it vvLLL be 

possible for the ra to functiorı effectively and to the benef.it 

of the economy. 
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10. Birol Yüksel D.P.T. - Yurt Dışındaki İşçi Tasarruflarının 
Değerlendirilmesi Nisan 1982 

11. Dr.Sengün Şenel - Yurt Dışında Çalışan İşçilerin Kurdukları 
Şirketler ve İşçi Halk Şirketleri Ocak 1977 
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