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Teknoloji satan ve sermaye ihraç eden ülkelerde iki 

düşünce çarpışma halindedir. Bunlardan özellikle yaygın 

olanı şudur."Çok Uluslu Şirketler dişer ülkelerde yaptık¬ 

ları yatırımlar ile kendi ülkelerinde üretimi dolayısı 

ile istihdamı azaltmaktadırlar: "Diğeri ise şöyle özetlen¬ 
mektedir;" Çok Uluslu Şirketler ancak zorunlu hallerde yurt 

dışında yatırım yapmakta ve de bununla, yeni ihraç olanak¬ 

ları ve yeni iş sahaları yaratılmaktadır". 

3u çalışma, Türkiye örneği ele alınarak bu düşünce¬ 

den hangisinin gerçeği yansıttığının araştırılmasıyla il¬ 

gilidir. Çalışma, artık Çok Uluslu Şirketlerin elinde, 
toplanan yabancı sermaye yatırımlarının bunları ihraç 

f 

eden ülkelere ytft'L mal pazarları, kaynak ülkede istihdam 
Olanakları yara--tığını ortaya koymaktadır. 

Çalışma kansa ı eldeki istatistik bilgi yetersiz¬ 

liği di’ kate alınarak sınırlı tutulmuştur. Çok Uluslu 
Şir1 etlerin en yoğun olduğu alanlardan, Otomotiv Sanayi 

Otomobil, Otobüs, kamyon ve kamyonet yapımı ve bir ölçü- 

de lastik:_sektörü incelenmiştir. 

Ço Uluslu Şirketler'le ilgili genel bilgiler ve¬ 

rildi' ten sonra, çalışmanın Türkiye ile ilgili bölümünde, 

Türkiye•de Çok Uluslu Şirketlere kısaca değinilmiş, da¬ 

ha sonra, Transfsr fiatları üretimde gerekli döviz har¬ 

camaları ve, döviz tasarruf oranları araştırılmıştır. 
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Transfer fiatı, bir malla gerçek. pazar fiatınm üstün¬ 

de veya altında saptanan fiat olup, ithalat veya ihracata 

esas olmaktadır. Bu fiat Çok Uluslu Şirketlerce kâr oranı¬ 

nın saptanmasında iki taraflı kullanılan bir araçtır. 

İthalatın gerçek fiatların üzerinde bir fiatla yapılması 
üretin sırasında dışarıya- -’âr transferine yol açar. İtha¬ 
latın gerçek fiatların altında yapılması ise gümrük vergi¬ 

lerinden kaçarak, transfer edilecek kârın artışını sağlar. 
Bu ikisi arasında seçim yapmak, şirketlerin izledikleri po¬ 

litika ve ülkedeki, vergi ve gümrük uygulamalarına bağlı 

olmaktadır. 

Üretimde gerekli döviz harcamaları 1 birim 

üretimde harcanan toplam döviz çıktısı olarak kabul edil¬ 

mektedir. İthalat yerine yapılan yerli üretim sonucu elde 
edilen döviz kazancı, ile malın ithal edilmesi halindeki 

döviz kaybı gösterge olacaktır. 

Dövi tasarruf oranı ise aix birim üretimde 
yerli katkı oranirvifl bulunmasıdır. 
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II. ÇOK ULU'"' 5U ŞİRKETLER: GElNEL DURUM 

Son 20 yıl içinde Çok Uluslu Şirketlerin yatırımlarını 

gidere! artırdıkları bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır, 

örneğin, A B E’nin 1960'larda 32 milyar dolar dolaylarında¬ 
ki dış yatırımları 1370 yılında 78 milyar dolara yaklaşmış¬ 
tır. Aynı şekilde bu artış Japonya için 289 milyon dolar'dan 
3,5 milyar dolara, Batı Almanya için 758 milyon dolardan 5,7 

milyar, dolara, İngiltere için 12 milyar dolardan 21 milyar 
dolara olmuştur. (TABLO 1) 

TABLO : 1 Milyon dolar 

Yıllar Japonya B. Almanya İngiltere USA 
1960 289.0 758,1 11,988.2 32,765 

1970 3,596.3 5,774.5 21,390.5 78,090 

Kaynak! UN Muitinational Corporations in Yorld Development, 
üü Levv Yor1 1973 sy. 14 5 

Kal ticar--tinin yerini üretim faktörleri ticaretinin 

alışı bir başka misle ülkeler arası mal sirkülasyonunun 

yerini, sermaye teknik bilgi ve işgücü gibi üretim faktör¬ 
lerinin alışı çe^’irfeli nedenlere bağlanmaktadır. 

4 "Ucuz itki lata karşı, ye^bi üretimin korunma arnacı ■* 

ile konulan gümrük 1 ısıtlamaları, sermaye hareketine neden 

olabilir" demekted:r, A. C Pigou 1906 yılında. Frank 
Soutlıard 1931 de br sılan American Industry in Europe İsim¬ 

li kitabında, dış yatırımların ihracattan daha kârlı oldu¬ 

ğunu söylemekte vc A B D1 deki ihracattan uzaklaşıp dış 
Z/ 

yatırıma yönelme ;ilimini şu nedenlere bağlamaktadır. 

A.C. Pigou, Prc ective and Preferen+ial Import Duties 
Lo- lon. 1906 

2j Frenk A South'-rd, American Industry in Europe 
Boston 1931 



3 1. I. Dünya .savaşından sours Avrupa'da ithalata 

uygulanan gümrük duvarları, buna karşılık, dış yatırımlara 
göst erilen kolaylıklar, 

2. Yüvsek taşıma ücretleri 

• 3. Yabancı pazarlardaki talebi oluşturan zevkler 

değişikliğinin, nal değişikliğini gerektirmekte oluşu ile 

kazançta görülebilecek kayıpları önleme, gereği (örneğin 
Avrupa piyasalarında rağbet görmeyen büyük Amerikan ara) 
baları). 

4. Yerel üretimin, ulusal yasalar tarafından 

korunması. 

5. Pek şo-’ .ıslımservis istasyonları tamir ve 

bakım gibi ger eğir i de beraberine.; getirmesi (taşıt 
araçları ve makineler). 

' 6. Ve en önemlisi dışarıva yönelen rakiplerin kar¬ 
lı bir pazarı ele geçireceği veya daha ucuz hammadde kay¬ 
nakları bularak s .rketin ke.-di ülkesindeki durumunu tehdit 

edebileceği karkusu. 

Bu etvenleri- yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde, 

önemli faktörler ara.>ında ucuz üretim girdileri (hammadde 
ve işgücü) ve yabamı sermayenin gelişini teşvik edici 
yasaların varlığı, - er almaktadır. 
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Görüldüğ'L gibi, gere1 maliyetim düşürülmesi, gerek¬ 
se kârın artırılması ve talebin yerinde kolaylıkla karşı¬ 
lanması amacı ile pazar elde etme gereği dış yatırımlara 
neden olmaktadır. 

* Japonya'da bulunan Çok Uluslu Şirketler ile 

ilgili yapılan bir araştırma sonucuna göre bu kriterler 
şu şekilde sıralanmıştır.-^ 

Yeni pazarlar açmak i 48 
Yâr farklılıkları i 20 

İthalat kısıtlamaları i 16 

Ham ve yarı mamul madde sağlamak i 13 
Rekabet İ 10 

Ücret farklılığı İ 6 
Diğerleri İ° 3 

Yeni pazarlar açmak firmaların İ 48 i için birinci 
derecede önemlidir Firmaların i 2) si kâr farklılıklarına 

i 16 sı ithalat kısıtlamalarına, ğ 13 ü ham veyarı mamul 
madde sağlamaya, 10u rekabete$6 sı ücret farklılığına, 
$3ü diğer nedenle ’e birinci derece önem vermektedir. 

♦ Ayrıca, ulaşım, heoarleşme ve idare alanlarındaki 
gelişmeler, bu yatırımları kolaylaştırıcı rol oynamakta, 
araştırma, geliştirr. e, teknolojik ilerleme, çok büyük çap¬ 
ta uluslararası yatırımları gere1 tirmektedir. 

f 

3/ Yıldırım Koç. 0- Uluslu Tekeller ve Uluslararası Tekelci 
?^rmaye Ankara, 1974, sy. 31* 



Tablo 2, 100 en büyük Çok Uluslu Şirketten 55 ine sa¬ 

hip olan A B D dış yatırımlarının yıllar içindeki gelişmesi¬ 
ni göstermektedir. 

Tablo 

Sanayi kolu 

İmalat 

Petrol 

Madencilik/ 
Tasfiye 

Diğer 

1.8 3.8 2,1 11. 1 2,9- 32. 2 2.9 

1.1 3.4 3,1 10.8 3,2 21.8 2,0 

1. 2 1.1 0,9 3.0 2,7 6.1 2.0 

3.4 3.5 1,0 7.0 2.0 17.9 2.6 

7.5 H.8 31.9 78.1 

Kayna1: ? şefik Onat, Çok Milletli Şirketler. OECD, 1974 

Sermaye yoğun ve araştırma geliştirme harcamaları 

yüksek olan İmalat Sanayii, 1970 yılında / 2.9 artış hızı 

ve 32 milyar dolar yatırını ile başta gelmektedir. 

4- İmalat sanayi, teknoloji ve sermaye yoğun bir alandır. 
Çov Uluslu Şirinlerin bu alanda toplanmaları bu şirketleri 
teknolojik üstü-lük ve maddi olanakların sağladığı bir tekel 
durumuna, ge t i rme vt e di r. 

Daha önce ihracat yapılarak, sürdürülen pazarlar, 

ucuz iş gücü ve hammadde kullanımı ile gümrük duvarların¬ 

dan kaçarak, yerimde üretim ile korunmakta ve geliştiril¬ 
mektedir. İlk anca kaynak ülkeden yapıları ihracatın ye¬ 
rini alır gibi göünen bu değişik durum aslında ihracatla 

birlikte gitmektedir. Filyallerdeki üretim özellikle ilk 

sy. 24. (teksir) 
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yıllarda büyü1' ölçüde, ara imalı ve hammadde ithalatına dayan- 

mahtadır ve öyle üretim alanları vardır ki (ilâç sanayii) 
yerli katkı oranının artırılması, çok güçtür. Bu nedenle 

ana ülkeden yapılan ihracatta azalma olmamaktadır. 

Tablo 3, ABD1 Çok Uluslu Şirketlerinin 1962-1970 

yılları arasında imalat sanayiinde filyaller arası ticare¬ 

tini göstermektedir. Filyallere yapılan ihracat A B D'nin 

toplam, imalat sanayi ihracatı içinde yıllar itibariyle ar¬ 

tış göstermekte buna karşılık ithalatta aynı trend işlene¬ 

memektedir, Aynı şekilde A B D, İmalat Sanayi toplam tica¬ 
reti içi.ide filyallerle yapılan ticaret hacmi artış göster¬ 
mektedir, filyallerden transfer edilen kâr, faiz, royalty 

ödemelerinin de, ticaret hacmine oranı, yıllar içinde artış 

göstermekle beraber, 1970 yılında düşmüştür. Bu da filyal- 

l®rle, kaynak ülke arasında arta., ticaret hacmini göster¬ 

mektedir. 

Son yarı yüz yıl içinde iş yatırımlarda görülen ar¬ 

tışa karşılık dünya ticaret hacmindeki gelişmelerde zaten 

bu durumu kanıtlamaktadır. Üreti : hacminin artışı ticaret 
hacminde artış le birlikte olmuş. hatta ticaret hacmi 

daha da hızlı c dış göstermişti: . 

Örneğin 1951-1970 yılları arasında dünya ihracatı 
60 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkara1 , yılda fo 10 
artış gerçekleştirirken, ihraca* artışı GSMH'nın büyüme 
oranını biiyüv ölçüde aşmıştır, Fransa ve Japonya'da bu hız 
GSMH artış hızının 1.4,İngiltere'de 1.5? Kanada ve Almanya- 

-t*:-.-. 

da 1.6, ABD'de 1 ve İtalya'da 2, 5!*^^ç,-t\. olmuştur. 1968-1971 
yılları arasında ise bu oran üretimim 2 katına ulaşmıştır.4/,, 
* ^ ^ 1 «t > 

4/Jean Rey, Ticr -i Politikalar ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler 
1973. sy. 3. 



* Tablo '» de 1,71 yılında, bû2i ülkelerin yabancı ser¬ 
maye yatırımları, uluslararası üretimleri toplamı ve ihracat 

lan yer almakta lir. Görüldüğü gibi, ülkelerin ihracatlon, 

genellikle sağladı lan topla.'ii uluslararası üretimin üzerin¬ 

de olmaktadır. Bu dn v a bancı sermayeli yatırımların, ihraca- 

• m yerini tamerr.en almadığını, ikicini,, birlikte gittiğini 
gcuterm.ekt edir. 

Çok Uluslu Şirketlerin, yatırımları nedeni ile ortaya 
çıkarı ihracat gereci ; 

Bir birim üretim içinde gerekli olan ithal malı 

•.p.nmn kic ve ara malı, 

Filyallcrdc, miktar olrrak artan üretim nodeni 

ile artan ithalat sonucu ortaya çıkmaktadır. 

> örneğin, Tür iye'de otomobil üretimine ballanmadan 
önce , ithal edil : raç sayı -ı 1 yıl içinde çeşitli ülke¬ 
lerde:1 10.100 dol.- .arında olurken, bu gür. sadece bir firma, 

üretimi nedeni ile '5.000 otomobil . n. hammadde ve ar* inalı 

İthalatına gidilme tedir. Kaynak lakeden filyale yapılan bu 
ihracat, filyaldc üretimde yerli -atkı oranımı, düşük tu¬ 

tulma., ı ve her- hrlde, artan iretı içi,, gerekli ithalatın 

yükse", olusu ile :.r‘ '•'•tadır. On. ria, itk.al edile». 10.000 

otomobil içinde, tak .ui 3.000 araca sahip olan bir A firma¬ 
sı» tilyaldeki üretir 3onucu 3. yerine 25.000 araç için, 

hammadde ve ara malı üretme ve ihraç etrr.e durumundadır. 



- 9 -

■** Ödemeler dengesinin incelenmesi de bu konuda gösterge 
olmaktadır. Yatırımın yapılacağı anda kaynak ülkeden çıkan 

sermaye, bu ülke ödemeler dengesinde olumsuz, buna karşılık 
filyalin bulunduğu ülkede olumlu rol oynamaktadır, ancak üre¬ 

time başladıktan sonra., kâr transferleri, lisans ödemeleri, 

faiz ödemeleri ve devamlı ihraç edilen ara malı ve hammadde 

karşılıkları kısa zamanda, kaynak ülke ödemeler dengesinde, 

olumlu etki yaratacaktır. 

r_ ftç>0 lâonjktcJüU. 
Tablo 5. de 7 ülke ödemeler dengesindejÇok Uluslu 

Şirketlerin etkileri görünmektedir. Cari İşlemler Denge¬ 
sinde 1966 ve 1970 yıllarında bu şirketlerin etkile- 

r'i olumsuzdur. Sermaye Hare! etlerinde bu görüntü, 
Fransa, İ3atı Almanya, Brezilya ve Meksika'nın lehine ol¬ 

muştur. Temel dengede ise olumlu etki sadece Brezilya için 
söz konusudur. Bu da büyük olası.ıkla Brezilya'da yapılan 
yatırımların heri z üretim alanım girmemiş olmasındandır. 

1970 yılında Kan la, temel dengesinde görülen fazlalık ise, 

Çok Uluslu Şirketler kanalıyla giren sermayenin fazlalığın¬ 
dan doğmaktadır. 

Filyallerin bulunduğu bu ülkelerde, ödemeler den¬ 

gesinde görülen bu olumsuz sonu 1ar, kaynak ülke ödemeler 

dengesinde olumlı etki olarak ortaya çıkmaktadır. 



II. * TÜRKİYE'DE YABAisCI SERMAYE 

1. Genel Durura 

Tür iyeye yaoancı rmuye 3 yolla girmektedir. :.er 

yol ayrı ’ir yasaya davai.ma1 tadır. 

/. 6224 sayılı Ya rncı Sermayeyi Teşvi’- 1 anunu; 
13.1.1' 54 tarihinde vabul edile-: bu ! n..u. , ül’ eı.in iktisadı kal'in- 

:nn.-1..a yararlı olması Tür'- hususi teşebbüslerine açı'- buludan iş 

•oluucl? çalı.-ması, Te' el veya özel oir imtiyaz ifade etmemesi ’-oşul- 

ları ile Y: .ıaucı Sermayeyi Teşvik lomitesii.il. Yararı ve daVanlar T'uru- 

lunun ona.vı ile Tür1 iye1 ye ithal edilecek yabancı sermay ve dışardan 

■V'.yılac;.v .oorçlara uygulanma1'tadır. Yasa çerçevesinde, sermaye olura1-’ 

av..i, na'v’i, gayrı maddi sermaye, ’ redi olara1 ay..ı ve ııakdi dış re- 
i. '-okul edil iştir. 

6* 1567 Sayılı Tür’ Par; ı Kıymetini foruma f anu. u çerçe¬ 
vesi. de -ı ' erilen ’-ararlar. 

17 ılı '.ran.. 33.L..cı maddesine göre gelece yatı¬ 

rır. sermayesi ve iri etme a’ çe. i n* rol ve yabancı sermayeyi teşvi’ 

>anu..u dı mda Türkiye’de i- yapma1- /oya ticari dır orta’lığa Vatil- 

ra1 i7 +eye hariçte vu’im erçe’’ v ‘dzel ' işileriu yapacakları işin 
rero'-' + irli'i öz ser r yevi dışardan öv iz olara’* getirmeye ve yetkili 

bir ha. ' aya satmaya ve ’-eyfiyeti il ılı a m M.yo ..ercilerine tescil 
•ttirmeye -.ochurdu • . "m’-linde t..rir edilr.iatir. öu sermaye ve redi 

oranları "aliye ••a’-a.ılı^iı.ca sa’*-’ a a' tadır. 

- î1 • i veya şov tarr lı Uluslar Arası anlaşmalar gereğin¬ 
ce gele:, s e ma ve, 

- Turizm Sanayii ve Turis+ı'-. Teni:; ve İşletmeler için 

vullanıla_- klo’*e paralar, 

Ş/ "aliye 3avanlığı, Yaancı : rrr.ayc kar ' v lerjnin mlen.ra-.ine 
li.şkin Esaslar. An' ara, 1967. 
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- Menkul kıymet alımı şeklinde gelen sermaye, 

- Yatırım sermayesi olarak kullanılacak ticari alacak- 

lar? bunun ve ek kararlar çerçevesinde,dışardan 
gelen yabancı sermaye olarak kabul edilmektedirler. 

C. Petrol Kanunu 

6326 Sayılı Petrol Kanunu, 1954 yılında uygulamaya ko¬ 

nulmuştur., Bu Kanun ile Türkiye'de Petrol arama işi MTA Enstitüsünden 
alınarak yerli ve yabancı tüzel kişilere verilmiştir. 6326 Sayılı 
Petrol Kanununun kabulünden sonra Türkiye'de 20 kadar şirket 250 ye 

yakın petrol arama ruhsatnamesi alarak çalışmaya başlamıştır. Bu şir¬ 

ketlerden sadece 2 si Türk şirketidir.^Petrol kanunu hükümleri gere¬ 
ğince getirilecek sermaye Petrol Dairesinden alınacak izne bağlıdır. 

2. 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Çok 
Uluslu Şirketler. 

Bu çalışmanın konusu 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi 

Teşvik Kanunu Kapsamına giren ve Çek Ulusluluk niteliği taşıyan 

yabancı sermaye yatırımlarıdır. 

A. Sayı sal Durum 

622e Sayılı Yabancı (Sermayeyi Teşvik Kanu¬ 
nu kapsamına 111 firma girmektedir. Firmaların 92 si İmalat Sanayii 
içinde toplam sermayenin c/<> 87,2 sini, 16 sı hizmetlerde, % 11,2 sini, 

rMoJo< ine, 
2 si madencilikte % ",2 sini, 1 i Tarımda toplam,'sermayenin f°0,4 

ünü oluşturmaktadır 'TABLO 6), 

6/DİE,. Türkiye'de 'K■■olumsal ve Evonomik Gelişmenin 50 Yılı. 
Ankara 1973. 
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Dünya.aıı en büyük 100 Çok Uluslu Şirketinden 

si, çoyunlukla taşıt araçları, Elektrik sakine ve aletleri 

stik ve kimya alt sektöründe olma’- üzere, imalat sanayiinde toplan- 

?tır. (TABLO; 7). Bu firmaların İmalat anayi toplam sermaye' içiu- 
payları » 39,7 olup, toplam yabancı sermaye içimde payları da 

1-6.8 dir. 92 firma içinde sayıları sadece 20 olan bu şirketlerin 

tek sermaye gerekse, yabancı sermaye açısından yoğunlukları hisse- 

Lmektedir.âtTürkiye• ye gelen yabancı sermayenin fc 46,8 i Çok Uluslu 
betler tarafından getirilmiştir, toplam.sermaye içinde bu sirketle- 

ut/TplSeda. Sıf. Ictvvck. “/e S 
'i ğ 39,7 orana karşılı1 iBjplföMI pay sahibi olmaları kurulan ortaklık- 
’da 1 isse çoğunluğunu elde tuttuklarını göstermektedir. Bu da Çok 

ıslu şir1 etlerin genel karakteristiklerinden biridir. 

ülkeler Açısından Durun. 

Yatırım yapan yabancı ülkeler arasında sayı olara1 23 

-ma ile Batı Almanya başta gelmektedir, ABD 20, İsviçre 16,Fransa 8 
Avusturya. 7 firma ile ilk sıraları almaktadırlar. (TABLü 8 

Buradaki görüntü 23 fin ar ile başta geler 3. Almanya’nın, 

3,9 milyon T7, toplam yabancı sermaye tutarı ile ilk sırayı almamas1- 

Görüldüğü gibi toplamı yabancı sen:, ye içinde ABD % 17,12 (20 fir- 
1 ile birinci, B. Almanya ğ 15,23 (23 firma) ile ikinci sırayı al¬ 

ptadır, 20 Çok Uluslu Şirketin 7 si . Almanya, 5 i ABD, 3 ü İtalya 
ynavlidırs ve 7 B. Alman firmalının * oplam Çok Uluslu Şirketler Ser¬ 
mesi içinde payı f 13,7, ABD ka|ynavlı olanların 31*7 ve İtalyan kay- 
lı olanların ise f 27,7 dir. Bu tablo oaşta 0. Alman firmaları olma1 
:re, toplam yatırım içinde seriuayen 1 azlığım veya yatırım ölçeğinin 
?üv tutulduğunu gösterir y'aııi 'ou şirketlerin faaliyeti sermayeni., 

atlı tutulması nedeni ile ya büyü1 ölçüde yerli ve ya.bm.cı ’ redile- 

dayandırılmai ta veya ço1- kârlı sahalarda, yatırım ölçeği 1-üçük tu¬ 

rnasına karşın yü’sev cirolarla is yapılmadadır. Özellikle ilâç fir¬ 
man buna örnek olara'- gösterilebilir. (Tm.BLO 7 T,imya Sanayii ...e giren 
■malar). Bu durum ya+ırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcıların 
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sadece yur', içi talebi karşılama amacı güttüklerini ortaya koymakta¬ 
dır* Picarel ■ ■£'arılığınca derlenen 6224 e tabi firmalarla ilgili is- 
tatisti." değerlendirme de ihracatın önemli boyutlara ulaşmadığı yargı¬ 
sını doğrulama1 tadır. Ayrıca ölçeğim küçü1- tutulması veyr 
büyüt ölçtıae kredi ullanıl.ıası nedeni ile yatırılan az miktarda 
bermaye ısa zamanda kâr transferi ve diğer ödemelerle geriye döne— 
bilmektedir. 

(TA3Lr' 9) bu durumu açıkça gösterme1 tedir. 1964 yılında 
69.8 milyon . yabancı sermaye gelmiş iken 1966 yılında 97.4 milyon U. 
vâr t ran feri yapılmıştır. Aynı şekilde 1965 yılında 95.6 milyon PL. 
yeni gele yaıancı sermaye ile toplan 165.5 milyon t. 1968 de 218.9 
milyon 1 âr adı altında transfer edilmiştir. Bu rakamlardan gelen 
sermayeni en fazla üç yıl sonra tamamen kâr transferi olara1' geri 
döndüğü görülnektedir. 

Oonuç olara1:, yabancı sermayedar hem küçük bir Vatvı ile, 
kısa zamanda yatırdığı sermayeyi geri alabilmekte hem de toplam serma¬ 
yecin zaten miktar ol: rak az olması nedeni ile, rahatlıkla fe 50 ni.* 
dzerinde pay alıp üremimde ve idarede vontrolu elde tutabilmektedir. 
^Öylece Ço1 Uluslu Şi rketlerin davranış biçimleri, küçül ölçekli yatı¬ 
rım, küçül: sermaye gereği iletoplam ' retim içinde pay sahibi olup 
pazar elde etme1' olara1' ortaya çi1 mal aadır. Örneğin; Oto montaj ''onu¬ 
sunda 1962 yılında izin rlan bir firma toplam 35,4 milyon •!,. karşılı- 
yı % 60 sermaye payı ile, kurulan bir şirkete orta1 olurken, Diezel 
jotorlerı imal etmek amacı ile ilerde kurulacak bir şirkete c/> 10 pay 
Lde katılma hailemi ala:'a1', anılacak yeni bir pazar içinde yıl¬ 
larca önce yerini alnıışzır. 3u haliyle yabancı sermaye, daha önce ih- 
Laca~t yoluyla elde tutvlan pazarı korufaayX amaçlamaktadır. 
Z/Ticaret Bakanlığı, ilkemizde Faaliyette .ulunan 6224 Sayılı Yabancı ~srmayeyi Teşvik Kanunu Kapsamındaki Firmaların 

’ 973 Yılı İşletme Dönemlerine ilişkin Istatistiki 
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>*'O îıalcle yatırım yapacak bir yabancı şirket için 3 triter 

açivca ortaya. çıkmaktadır. 

1. İç talebi veya bir bölümünü karşilama1-, 

Yatırılan sermyeâü kısa zamanda geriye döne- 2. 

bilmesi, 

S emayede çogıınlngu elde t ut a o ilme s.» 

■u üç kriter, 1 üçü’ ölçekli, büyük sermaye gerektirmeye^ 
yatırımlarla gerçekieşmekt edir. 

C. 'stihdan Açısından nurum fr r 

-ı • r özellikle Çok Uluslu Şimet- Yabancı sermayeli fırmaı, r, oz^-nıs v 
er s emaye yoğun alanlara daha çok yatına yapma eğilimime oldukla- 
d için işgücü kullanıcında, teklene.. .n tersine, ço> yararlı olamama - 
adarlar, (TABLO 7 ye 30 İ*gUc« kullanıcında en yüksek orena last1'; 

a t m a olmaklf birlikte, kullanılan işgücünün 'e Kimya Sanayiinde ulaşılmış o 
o:-, e ak ak 25,55 ve > 24,43 düze- 

ektör toplam işgücüne oranı sır&oi.. 
-ı i v.,, -pir laların ciroları, sektör toclamı- inde kalmıştii*. lunr. karşılık ou iımai— ı 

^ n. • ra,, --rvsn T ı' mya sanayiinde v 46.05, Las- a oranla oldukça $u sektir, ju uxan, - - 
iv t e 4 58*53, taşıt araçlarında ise : ‘+4. 21 dir. 

•5u tabloda, ortaya çı’m görüntü. 

ı. Yabancı sermayenm genellikle sermaye yoğun alan- 

lara gitmesi, 

2, Ci^o oranını 
fflası» 

yerli kuruluşlara oranla yüksek ol 



Çalışan kişi başına, cironun yerli kuruluşlardan daha 
da yüksek oluşudur. 3u oran yerli kuruluşların 3-4 kat fazlaları olarak 
hesaplanmıştır. Örneğin, 

yabancı sermayeli kuruluşlar, 
ciro/kişi ^ 70,1 - $ 785,1 arasında, 

Yerli kuruluşlarda, 

ciro/kişi ^ 100.8 - İÜ 276.4 arasında 

değişmektedir.^ 

3. Yabancı Sermaye ve Döviz Blançosu 

Su. bölümde Çok Uluslu Şirketlerin en fazla bulunduğu Taşıt 
araçları Sanayii ve Lastik Sanayii incelenecektir. Taşıt Araçları Sana¬ 
yiinde 2 otomobil, 1 otobüs, 2 kamyon ve 1 kamyonet firması ile 3 lastik 
firmasının durumu incelenecektir. 

i 

A. Transfer Fiatları, 

Çok Uluslu Şirketler Filyallerinin üretimleri özellikle ilk 
.yıllarda büyük ölçüde ithalata dayaı maktadır. Üretime başlayan firma, 
Çeşitli hammadde ve ara malı gereğini dışardan, çoğunlukla ana firmadan 
5ağlamaktadır. C-eri kalan kısım montaj sanayiinde faaliyette bulunan 
firmalarca,ya montaj sanayi talimatı veya izin kararnamelerinde belir¬ 
tilen yerli katkı oranını gerçekleş irmek amacı ile .yurt içinde yapı İma k- 
taöır.fazı üretim dallarında ise,ye li katkı oranının artırılması herhan¬ 
gi bir 1 o s ula bağlanmadığı için,ür .timde ithalat sürekli devam etmektedir, 
fi i,yal iie parça allş verişi yapan ana firma veya ana firmaya bağlı diğer 
bir firma tek üretici veya markasını taşıyan malların tek satıcısı duru- 
®unda olduğundan,sattığı parçalara çoğunlukla dilediği fiatı koyabilmek- 
tedir. 3u fiatlarm, gerek satıcı firmanın tek olması gerekse amaçlara uy¬ 
gun olara1 her gün değişebilme esneklini göstermesi nedeni ilo alıcı 
-Urumu,,e.p: ı üly eler tarafından kontrol edilebilmesi güç olmaktadır.Böyle- 

“e’ er:r's fi atının üzerinde ithal fiatı. uygulaması ile,jjizli kâr transferi 
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üı' OixO!ai < faaliyette bulunan e iri iuleri a tek amaçları 
kâr ma1 sinizasyonu olduğu için, transfer - fiatları bunu gerçek¬ 
leş tir ece’ araçlardan biri olarak kullanılmaktadır. Aşağıda bu 
fiatların -ul lanı İma nedenlerinden- bazıları sıralanmaktadır. 

a. Zftr üzerinden alınan vergi ile gümrük vergi 

oranlarının farklı oluşu. 

Gelir vergisi oranının itlıal edilen mallar üzerindeki 
gümru vergisi oranından fazla olması halimde, vergiye baz olacak 

kâr miktarı, transfer fiatınm. gerçek fiat üzerinde tutulması ile 
azaltılır. :rergi oranı, gümrük: oranı altında ise transfer fiatı, 
gerçe fiatm altında tutularak, gümrük vergilerine baz olan değer 

düşürülür. Böylece gizli veya açı1' olarak kâr transferi artırılır. 

Genellikle yeni üretime başlayan ünitelerin korunması 
ve maliyeti,! düşürülmesi nedenleri ile pek çok ülkede ana mal ve 
hammadde üzerinde gümrük bağışıklı1 lan tanınma1-tadır. Örneği.. 
Tür1:!ve* de üretimde bulunan otomobil fabrikalarında, C K D parça¬ 

ları üzerinde ğ 80 gümrük bağışıklığı vardır. 

üt Farklı k'ur uygulamaları olan ülkelerde, örneği., 
transfer edilen kâr'a, Royalty ödemelerinde, ithal edilen ham 

•T&dde' Ve ara mallarından daha düşüm kur uygulanması nal inde. 

c. Transfer edilecek kâr, royalty ve benzeri öde¬ 
meler üzerinde herhangi lir kısıtlama konulması lıaliude, ço1 [Jlus— 
lu Şır'ret yeni bir geniş 1 eme yatırımı düşünmüyorsa, transfer j.İlj.0— 
lanın.,, yüksek tutulması ile kâr transferi..e gideoilir. 
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Yerli ortallı şirketlerde 

- Tra ısfer fiatları yüksek tutularak, kâr 

oranı yerli ortağın aleyhine azaltılır. 

- Yerli ortaklarla aıılaşarav yurt dışına 

transferler yapılabilir. 

e. Fur değişiklikleri ve devalüasyonlar nedeni 
ile ris' yü’-yüklenmemek için gizli transfer yapılabilir. 

f. Yüksek kâr, o alana yeni firmaların firmesine 
yol açacağı için transfer fiatlariile görünen kâr azaltılabilir. 

Bu nedenlerden biri veya bir kaçı, transfer fiatı 
mekanizmasının Çok Uluslu Şirketlerce kullanılmasına yol 
aramaktadır. Transfer fiatları oliukça .yaygı-, kullanılalı bir 
araçtır. Fonuyla dolaylı ilgisi olması açısından Türkiye*de ger¬ 
çek ithalât ve ihracat ile kayıtlı ihracat ve ithalat arasındaki fazlalık¬ 
ların incelenmesini içeren Cahit kavra1 nın"Tur^ıyo1 nın Fıs. 
Ödemeler Dengesi Tahminleri İTzeri.iO Düşünceler." başlıklı kita¬ 
bına değinmekte yarar görülmektedir. 

Kitapta- ithalat ve ihracatın genel ve mal bazında 
incelenmesinde, gerçel ve kayıtlı ithalat arasında farklılı 
vergi gelirleri açısından değerlendirilmiş, firma bazına veya, 
yerli, yabancı sermaye düzeyine inilmemiştır. 



ka.l bazında yapılan incel nelerden ilginç bulunan 
y 

bazı sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. 

1. Dazı mallar devamlı ithalat eksikliği gös

termektedir. Yani gerçek fiat, kayıtlı ithal fiatının altında
dır. bu nallar içine, ham ve sentetik kauçuk, kağıt ve humuru, 
ham gübre, kömürler, tabii gazlar, kimyevi bileşikler ve kauçuk 
mamulleri girmektedir. 

2. İthalat fazlalığı gösteren mallar ise, gıda 
maddeleri, içkiler, tütün ve mamulleri, makineler, elektrik ma
kineleri, taşıt araçları, mobilya, elbise gibi ilk gurubun ak
sine özellikle gümrük vergileri yüksek olan nihai mallardır. 
Tablollbu kitaptan hazı örnekler- dayanmaktadır. 

TABLO : 11 

Lam kauçuk 5. 151 
kimyasal 
Bileşikler 39.261 
Sun»i gübre 30.322 

Elelrtri': •aklneleri 76.067 

^şit Araçları 108.202 
-O i. *cler 208.886 

Tabloda yer aldığı gibi ilk 3 malda transfer fiat-
ları yüksek diğer üç malda ise transfer fiatlan düşük gösteril— 
diştir, .öylece gerçek ve kayıtlı ithalat arasımda fark doğmakt; 
dır. 

ğ/ 0 alı i t kayra, T rkiye.nin fış Ödeme er Dengeoi ıah..ıinlerı " «m 1972 sy. 41-427 

1969 Yılı 

'.'ayı t lı İthalüt 

000 0 

Tarv 

8.424 + 3 273 

ti- 5âi* + 5.273 

46.525 + 16.203 

50.892 - 25.175 

70.527 - 37.675 

156.630 - 52. 256 



'/onu ile ilgili bir örn e1*: 

Transfer fiatlarınm saptanması oldukça güç bir so¬ 
rundur. ,u konuda hem Ço> Uluslu Şirketlerin faaliyetleri ile 
ilgili o ilgi bulmak hem de ithal edilen hara madde ve ara malının 
gerçe1' pazar fi atlarını bulmak çoğu zaman olanaksızdır. 

Ekonomik literatürde transfer fiatları ile ilgili 

ve güvenilir bilgilere dayanan tek' çalışma Colombja üzerine¬ 
dir, Çalışmanın kapsamına ilaç lastik ve elektrik makinaları 
sektörleri....de faaliyette bulunan firmalar girmektedir. Uygulana, 
yöntem Colombia1da faaliyette bulunan Çok Uluslu Şirketler 
filyallerinin, ithal fiatları ile tamamen yerli sermayeli fir¬ 

maların benzeri mallara ödedikleri fiatlar ve bu malların dünya 
piyasa firtla.rıyla karşılaştırılın? sidir. Rakamlarda taşıma ücret¬ 
leri dikv:ate alınmış ayrıca 20 Lata marjı tanınmıştır. (TA3L0 iz) 

). 

hesaplama sırasındam 

Pc - hv = 100 formülü kullanılmıştır. Burada Pc 
p&k 

Colombia* da ödene., ithal fiatı* P.v dünya fiatıdır. Yapılan ça¬ 

lışmada, ilaçlar ürerinde, ortalama fo 155 oranında yüksek 
fiat bulummuş t urT^Bu, ana ülkeye yıllık 3-3 milyon 0 sadece ilfiç- 
ln~r üzerinde Colombia'dan kazanç sağlamaktadır. 

_9y Tanjaya Lall, Transfer ^icing b.v Lultii.ational_Yanuj.ac-
turinm fi-T.3, Oxford Berlletin of 
Economies and Statistice 1S73 s.136 

10/ c. ■/. VAITS'S Transfer of Resouroes and Preservatioıı of 
•Tonnpolv Rents. Larvard 1970. Teksir. 

■Ü/ Bazı Mallar İçin Bu manı / 3 000 olara 
bulmuştur. (Vaitsos, 1970 teksir). 
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* 

Tabloda (A) % 100 yabancı sermayeli firmalar için 
|fl) yerli yabancı ortaklı firmalar için kullanılmıştır. 

t 1. Sütun, o.Et&ctotepk ithalatı 

? 2. I! yukarıdaki formül kullanılarak bulunan transfer 
fi atlarını 

3. Sütün, firmaların vergi ve ithiyatlardan sonra net vayıtlı ka¬ 
rı r.ı n s e rma y e y e o ranını 

4. Sükun transfer fiyatları nedeni ile elde edile** İtrin s e rma- 
:'e;e oro““" 

5.Sütun,. transfer fiutlarıyla yapıla.j~ithalattan elde edilen 
■kının sermayeye oranını» 

6.Sütun ise firma net kârı ile trensfer fiatları nedeni ile 

elde edilen toplamı kârı göstermektedir. 

Görüldüğü gibi transfer fiatları ilâçlarda, e/c 33 - 
r 300 arasında gerçev fiatlarııı üzerindedir. 

* r f Elektrik malzemelerinde % 2'h Bu orm lâstiklerde a t.. L •• + --.on vu sek transfer fiatları nedeni % 81 rH r* c-ıî+nn ı de gösterilen yu. 7 öi ûlx' butuli T a g , * o ile fM.l arasında ile elde edile, kârın, sermayeye oram a 2 
Cü sütunda gosterıle** k^yıtl - değinmekte olup, bu ra.~ml^r j. 

o tanesinde daha yüksektir, ora 1 .annûaıı 14 firmanın, 9 tcjae=ı 

bir e-lıs n, burada yapılmak istenmiştir. t)1ınn hpi. jûT Dlı „ t a. 
. r otomotiv Sonr-iindc tu denetmiş fatet Çalışmanın kapsamım giren 0 ■ •-r»bi Imek için \ ^ o«vle bir çalışmaya girebilmek ıçm geçerli sonuç alınamamıştın. . ithal * nhü edile- bütün parçaların ıtn.u bide bir taşıtın yapımında 

dünya fiatlarmın bulunmasına gere. 
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Ayrıcr, üret i-in niteliği açısından bu bilgilerim ancak ana fir¬ 
madan sağlanma zorunluluğu bulunmaktadır.Çok Uluslu Şirketle¬ 
rin e ilanlarından biri olarak ’ 'ullanılaı. transfer fiatları meka¬ 

nizmasının gizliliği bu ^ilgilerimde gizliliğime yol açmaktadır. 

Oto - montaj sanayiinde transfer fiatları ’-'onu3undr. 

herhangi bir şey yapılamamış olmasına rağmen otomobil lastiği 
üretimi yapan bir firma için bazı bulgular elde edilebilmiştir. 

Fİ rmadan alman bilgiler; 

1973 Yılı Üretiminde Harcanan Yerli 

v® İthal Hammaddeler. 

TABLO s 13 000 ■ 

Yerli İthal Toplam 

Tabii auçuk - AO.895,4 60. ,895,4 

Senteti Trnuçuk - -3.317,4 43-,317,; 

r’aroou . arası - 12.518,6 22. ,518,6 

Hay on ez — 3.9.57,2 3-1957,1 

Naylon ;ez — 30.807,4 80. 807,4 

Kimyasal hadde 4.832,i 17. 359,6 21. 292,0 

Çelik T el — 3.604,7 3-, 60 + , 7 

Su kap 3.660,6 598,7 /I 
•t • 259,3 

Endi re1-t ad. 976 , 2 — 976,2 

TOPLAF 8.069,2 233.559,0 241. ,628,2 

T 

aT'ur. n Ticaret PaVanlıSı. Ülke "izde Faal i.ve 11 0 0 t , op. ci 

s.y y. 13. 



Firmanın hangi tip lastiklerin ne kadar ürettiği 
kilo ve adet olarakta bilinmektedir.Bu lastiklerin herbirinin kg. 
üretiri de ne miktarda tabi kauçuk, sentetik kauçuk ve karbon 
Varası kullanıldığı Lastik Sanayii özel İhtisas komisyonu Rapor- 12/ 
lanı,dan çıkarılmış t ıTT'Bu bilgilerle aşağıdaki tablo elde edil¬ 
miştir. 

F İ R M A C A Ü BETİMDE vg. 
■TABI/, İ r) 

ön Tra'rtör Lastiği 
f\ ■] A o O Lr *t ‘t • C- 'r J 

Arva Traktör Las. 
1.168.216 

Kamyon Lastiği 
11.813.260 

otomobil Las 
3.200.405 

İç Lâati■ 
998.234 

Sırt Ti"aylama 
57.715 

Kullanılan 
Karbon Karası 

111.150 

309.577 

2.493.650 

314.935 

276.730 

16.160 

Kullanılan 

Tabii 
Kauçuk 

37.761 

172.920 

940.035 

259.88( 

21.355 

5.431.951. 

Kullanılan 
Sentetik 
Kauçuk 

194.581 

480.138 

1.252.735 

1.430.948 

503.613 

11.429 

3.376.444 T O ? L Y j.022. 202 

Kayna’ . 'endi hesaplamalarımız. 
Ticaret .'.kanlığı’ndaı- 1973 yılı Karbon karası, Tabii 

Kauçu1 ve Sentetik lir uçu1' CİF Birim Ton fiatları alınmıştır. 3u 
fiatlar sırasıyla 4 .,36 K/Ton, 7462 K/Ton ve 6034 TL/Ton dur, 
PirmcJ’ithal fiatı krrbon karası 5598, Vmon, Tabii kauçuk 
U210 O/Ton ve Sentetik kauçul. için 11 174 7/Ton olara1- bulunmuş- 

./•'-'la göre karevarasında c/° 14,6, Tabii kauçu.rta 5-, 2 
12/ D/T. Lastjv Sar.a-i Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

Ankara 1972. sy. 32 

13/ Firmana 1Q73 Yılında Kullanılan Toplam Karbon Karası 
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senteti ' auçukta, İ- 85, 2 oranında gerçek fiatm üzerinde trans¬ 
fer fiatı bulunuştur. TABLO 15. 

Transfer fiatlarının gerçe1' fiatlarm üzerinde oluşu 
nedeni ile ’ karbon karasında 2.867,200 7. tabii kauçukta 
20. 362. 210 ’T. sentetik kauçukta ise 19. 926. 900 TL. gizli kâr 
transferi yapılmıştır. Bu toplamı 43.-356.300 1. dir. Yapılan he- 

saplamalarda % 20 hata marjı tanıyacak olursak, net 34.685.040 Ti 

karşılıyı döviz üretim aşamasında, gizli İrâi* olarak transfer 
edilmiştir. 

TABLO ; 15 

Miktar 
Ton 

C I F 
: Fiat 

İl/Ton 

Firma it¬ 
hal Fiatı 

K/Ton 

Transfer 
Fiatları 

İ° fazlası 

Gizli Kâr 
Transferi 

000 

Karbon Karası 4.022 4886 5598 14 >6 2,867 

Tabii 4 auşuk 5. 432 7462 11 210 50. 2 20.362 

{)£.u4fh lo knvucnL 3.876 6034 11 174 85. 2 19.927 

Kayna ; Kendi hem pla malarımı z. 

Fim-■yw»dr.n alınan bilgilere görej kâr transferi 
12,240.000 TL. dir Transfer fiatlerı nedeni ile gerçek transfer 

edilen 1 âr to:plaı.1 firma için 1973 .yılında 46.925. 040 K. olarak 
Lulumuş tur. 

Maliyeti 33.000 ?T. olan bir otomobil de lastiv mali¬ 
yetin 2. SOninidire t ithalat/'c38.29 unu oluşturmaktadır, u 

açıdan bakıldığında durum ilginç görünmektedir.^/ 

Ü/OPT, Karayolu Taşıt Sa.nyii Özel İhtisas Komisyon Raporu 
Ankara, 19,2 sy. 10, 
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B. Üretimde Ket Döviz Çıktısı 

Gerek üretim aşamasında gerekse üretim sonucu, 
dışarıya transfer edilen toplam döviz, net çıktı olarak 
kabul edilmiştir. Bu kapsama, üretimde kullanılan dolaylı 
ve dolaysız ithal malı, royalty ödemeleri, yabancı perso¬ 
nel ödemeleri, kredi faizleri ve transfer edilen kâr mik¬ 

tarı girmektedir. 

Bu gün otomotiv sanayiinde üretim belli ölçü¬ 

de yerli katkı ile gerçekleştirildiğinden, yarı mamul ara 
malı ve bazı ham maddeler ithalatına devam edilmektedir. 

- Kaliteli çelik, gerekli alüminyum hammaddesinin 

bir kısmı dışardan getirilmektedir. Alüminyum alaşımları bazı 
taşıt araçları imalinde, çelik ve döküm demirinin yerini aldı¬ 
ğı için önemli mallardandır. 

Özellikle döşeme malzemesi olarak kullanılan 
plastik hammaddeleri de ithal olarak sağlanmakta ancak Pet- 
ro Kimya Tesisinin üretime geçmesi ile bu maddelerin bir 
bölümü yurt içinde bulunabilmektedir. 

Lastik gereğinin büyük bölümü yurt içinden karşılan 
maktadır. Yurt içinde üretimde bulunan yabancı sermayeli 
firmaların 1973 yıl1 toplam üretim maliyetleri 
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960.620,000 TL. olup bunun 636.353,400 TL. si ithalat 
21,668,200 TL. si ise yerli üretimle sağlanmaktadır. Yani 
üretimin % 66 sı ithalata dayanmaktadır. 

1974 yılında lâstik üretiminde ithal oranı 

f 74, yerli kullanılan malların toplam maliyete oranı ise 
!o 4.5 tur. (TABLO 16) 

TABLO 16 

Lastik Üretimi 000 TL. 

1973 1974 
Maliyet 960.620 1.304.241 
İthal Malı 636.353 920.266 
Yerli Malı 21.668 56.779 

Üretim 

Dış 1.941.593 2.053.227 
(Adet) îç 1#365.132 1.298.449 

Taynak : Ticaret Bakanlığı, Ülkemizde Faaliyette ... op.cıt. sy.13. 

Ayrıca üretim yetersizliği nedeni ile bir oto- 
obil fabrikası 1973 yılında lâstik ihtiyacının * 3.4 ünü, 
974 yılında iae $> 42,3 ünü direk ithalat yolu ile karşı 
amiştır. 15/ 

15/ Firmalardan alınan bilgiler. 
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Otomotiv Sanayiinde» motorlu araçların elektrik 
ekipmanlarını sağlamak amacı ile kurulmuş $68 yabancı payı 
olan bir firma . üretimde 1973 yılında, $ 16 ithal, $ 42 
yerli oranı sağlamıştır. İthal oranı, 1974 yılı içinde $ 9.7 
ye düşmüştür. Elektrik ekipmanları,toplam otomobil maliyeti 
içinde $ 6.6 yer tutmaktadır. 

Otomotiv Sanayiinde kullanılan bir diğer mal 
da,otomobil boyaları ve koruyucu maddeleridir, 1972 yılın¬ 
da yaymlanan Karayolu Taşıtları Sanayii Özel İhtisas Ko¬ 
misyon Raporuna göre 1 otomobilde toplam maliyetin $ 3.65 ini 

boya tutmaktadırv^Boya ve koruyucu madde üretiminde bulunan 
$ 40 yabancı sermayeli bir firma da ise, üretimde, ithal ma¬ 

lı $ 28.7 oranında yerli malından daha fazla kullanılmakta¬ 
dır. 

Ayrıca kullanılan yerli mallar arasında iç pi¬ 
yasadan sağlanan ithal mallar bulunmaktadır, fakat bu tür 
bilgiler, firmaların kendilerince bile çoğu kez doğrulukla 

saptanamamaktadır. 1973 yılı input-output tablosu henüz 
tamamlanmamış olmakla birlikte, yapılan ilk tahminlere 
göre otomotiv sanayiinde $ 10 oranında dolaylı ithalat ol¬ 
duğudur, Bu nedenle üretimde.,döyiz çıktıları hesaplanır- 

rUJüûLU^LHn ken dolaylı ithalat için] İ° 16 oranı kullanılacaktır. 

.3-6/ Firmalardan alman bilgilerle kendi hesaplarımız. 
]J/ DPT, Karayolu Taşıt Sanayii Özel İhtisas Komisyon Raporu^ 

op.cit. sy. 23» 
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(TABI0İ7 ) 1973 yılı için 2 tip otomobil, 
2 tip otobüs, 2 tip kamyon ve 1 tip kamyonet ile ilgili, 
döviz harcamaları, ile araç başına, döviz tasarruf unu gös¬ 
termektedir. Otomobil yapımında araç başına 2.726 TL. kar¬ 
şılığı döviz tasarrufu sağlanmaktadır. Bu yıl içinde 2 oto¬ 
mobil firmasının eriştiği yerli katkı oranı i 69 ve İ> 66,5 
* W tur. 

döviz tasarrufuna üretime başlandıktan 9 yıl sonra ula- 
silmiştir. 213 adet otobüste toplam 44.812.TL. tasarruf 
sağlanmış olup otobüslerde yerli katkı oranı $ 77 dolay- 

ICamyon yapımında yerli katkı oranı i» 59 du 
Bu oran üretimin 10 uncu yılında sağlanmıştır ve kamyon 

Firmaca bildirilen yerli katkı oranı 1» 60 dırHüretilen 
2.820 adet kamyonet için 123.998,000 TL.. karşılığı döviz 
harcanmaktadır. 2. 820 adet kamyonetin FOB değeri . 

98.700,000 TL. olup, araç başına - 8.971Jdöviz tasârrufu 
©İde edilmektedir. Bu durumda gümrüksüz ithalat daha 
kârlı gözükmektedir. 

1974 yılı için firmalardan alınan bilgilere 
göre araç başına otomobilde 6.561 Tl,. Otobüste 308.827 'L. 
kamyonda 47.985 TL. ve kamyonette 3.817 TL. döviz tasarrufu 

18»19,20,21/ Döviz tasarruf oranları firmaların gerçekleştirdik- 
1 erini söyledikleri, kendilerinden alınan bilgiler- 

Otobüs üretiminde araç başına 210,384 TL. loûuûı 

Kamyonet üretimi 11 yıldır yapılmaktadır. 

dir. 
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sağlanmıştır. Otomobillerde f 69 ve $ 67, otobüste $ 78, 
kamyonda / 62 ve kamyonette # 62 yerli katkı oranım eri¬ 
şilmiştir. Yerli katkı oranının $ 1 veya % 2 artışı ile 
bir önceki yıla oranla bu ölçüde döviz kazancı sağlamak 
ilginç gözükmektedir. (TABLO 8 ) 

Buna benzer bir çalışma Mexico için yapılmış¬ 
tır montaja dayanan motorlu araç yapımında, sadece lastik 
ve elektrik akşamı gibi mallar yerli olarak üretilmekte¬ 
dir. Araştırmanın sonucuna göre, Mexico'da ithalat yerini 
yerli üretim alması ile 1961 yılında, imal edilen bütün 

21/ araçlarda 1.8 milyon $ döviz tasarrufu sağlanmıştır, 
bizim incelememizde 1973 yılında sağlanan döviz tasarru¬ 
fu 12.8 milyon % olmuştur. 

C. Araçlarda Döviz Tasarrufu Oranı 

Montaj Sanayii talimatına göre Döviz Tasarruf 
oram; » Türkiye'de montaj yoluyla imali yapılan bir malu¬ 
lü veya muadilini yurt dışında imal eden ana müesses enin 
(fabrika teslimi) ihraç fiyatı ile, aynı mamulü Türkiye de 
montaj yoluyla imal etmek için ithali gerekli parça ve mal¬ 
zemenin (fabrika teslimi) ihraç fiyatı, lisans royalty, 

Patent hakkı teknik yardım, yabancı personele ödenen ücret 
Ve diğer sebeplerle yurt dışındaki firma ve şahısler ıçm 
barice transferi veya Türkiye'de ödenmesi gereken kıymet 
^er toplamı, farkının, mamulün komple ihraç fiyatma(fab 
rika teslimi) nisbeti" olarak tarif edilmiştir. 

Khys jenkine, The Intematinnal Motor Ind^ Oxfora Bulletin öf Economıcs and Statıstıcs. 
1973 sy. 78e 
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Yerli parça tarifi ise;"yerli veya ithal malı 
ham madde ve malzeme kullanılarak Türkiye'de gerek montaj 
müessoselerince ve gerekse diğer müesseselerce imal edilen 
parçalardır, Ancak, bünyesinde ithal malı hammadde ve mal¬ 
zeme bulunan yerli parçalardaki ithal malı ham madde ve 

malzeme miktarına göre bu parçanın tüm yerli parça sayıl¬ 
ması lüzumu halinde Sanayi Bakanlığınca tesbit ve takdir 

edilir", şeklindedir. Bu tarif kapsamı içinde genellikle 
ithal edilip işlenen ham madde ve malzemeler yerli katkı 

olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, toplam maliyetin 
$ 64.9 u ithal malı, $ 2.2 si yerli malı ve $ 14,2 si 

yerli işçilik olan lastik, yerli üretim ve araçlarda yerli 
katkı olarak kabul edilmektedir, 

Burada yapılacak hesaplamalar da üretim 
aşamasında harcanan döviz oranı esas alınacaktır. Dolay¬ 

lı ve dolaysız ithalat, Royalty ödemeleri, trensfer edi¬ 
len yabancı personel ücretleri, ve dış kredi faizleri 
bu harcamaların içine girmektedir. 

Döviz tasarruf-Yerli katkı oranı montaj sanayii talima¬ 
tında esas kabul edilen formüle göre hesaplanmıştır. 

wvr flRP-er - (üretimde gerekli döviz çıktısı) 
erli katkı oran;. = —— fob değer. 

Araçların FOB değerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ve 
Devlet Planlama Teşkilatı, Sektörler Şubesinden alınmıştır. 
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Bulunan yerli katkı oranlarının fircı&lartjı eriştiklerini 
bildirdikleri oranlarla karşılaştırılması (TABLO 19 _) da 
verilmiştir. 

San. ve Tekn. Bak.- Firmaca Ula- Burada bulunan 
1973 YILI  saptanan %  şılan jo sonuçlar, jo 
Otomobil A 67 69 23, 

Otomobil B 67 67 -

Otobüs A 75 77.60 47 

Otobüs 3 68 76.81 37 

Kamyon A 57.5 59 26 

Kamyon B 57.5 59 15 

Kamyonet* 57.5 60 

kaynak : Kendi hesaplamalarımız. 

Görüldüğü gibi, otobüste 37 - f 47 arasında, 
kamyonda t 15 - fS 26 arasında,otomobil1 de ise İ 23 dolayında 
^erli oranı bulunmuştur. 
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.Hesaplamalar otomobil B ve kamyonet için ilginç 
tir, 

Otomobil B nin FOB değeri 30.863 TL, 1 araç 

üretiminde gerekli olan döviz harcaması 31.417 TL. karşılı¬ 
ğıdır. (Transfer edilen kâr hariç). 

Kamyonet üretiminde de benzer sonuç alınmıştır. 

FOB değer 35.000 TL. iken gerekli döviz harcaması 40.933 TL, 
b ulunmuştur. Bu sonuçlara göre, otomobil B ve kamyonet ya¬ 
pımında, döviz tasarrufu olmayıp, hatta fazladan döviz har¬ 
caması söz konusudur. 

Firmaların bildirdikleri ile burada hesaplanan 0^ 
döviz tasarruf oranları arasında bu ölçülere varan farklılık, 
yorum değişikliğinden ortaya çıkmaktadır. Daha önce de söy¬ 
lendiği gibi gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerekse 
firmalarca, döviz tasarruf oranlarının hesaplanmasında, it¬ 
hal edilen ham madde ve ara malı yurt içinde işlendikten 
sonra yerli parça olarak var sayılmaktadır. Bu nedenle do¬ 
laylı ithalat hesaplamalarda döviz çıktısı olarak alınmamak¬ 
tadır. Ayrıca firmanın direk ithalat içinde, bulunan bazı 
ara mallar yine işlenerek, yerli ürün sayılmakta ve de yine 
İthal edilen ham madde işlendiği için döviz çıktısı olarak 
habul edilmemektedir: Buradaki hesaplamalarda ise bu ayrı- 

gidilmemiş ve de üretim için gerekli ham madde ve ara 
®ala ödenen döviz miktarı esas alınarak döviz tasarruf 
Xarı bulunmuştur. Aslında burada hesaplanan döviz tasarruf 
oranları da gerçeği yansıtmamaktadır. 
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Gerek dolaylı ithalat gerekse yurt içinden sağlanan mallar 
arasındayabancı sermayeli veya lisansla üretim yapan fir¬ 

malar bulunmaktadır. Örneğin bir araç üretiminde kullanılan, 
lastik, elektrik teçhizatı, havalı fren, enjektör memesi, 

boya, hidrolik pompa, yabancı sermayeli firmalarca veya li¬ 

sans yoluyla üretiliyorsa, bu durumda bir aracın döviz ta¬ 
sarruf oranları hesaplanırken, bu mallarını üretiminde kulla¬ 
nılan lisans ödemeleri, dış kredi faizleri ve transfer edi¬ 
len yabancı personel ödemeleride hesaplamalarda göz önünde 
tutulmalıdır. 
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Gerek dolaylı ithalat gerekse yurt içinden sağlanan mallar 
arasında, yabancı sermayeli veya lisansla üretim yapan fir¬ 
malar bulunmaktadır. Örneğin bir araç üretiminde kullanılan, 
lastik, elektrik teçhizatı, havalı fren, enjektör memesi, 

boya, hidrolik pompa, yabancı sermayeli firmalarca veya li¬ 

sans yoluyla üretiliyorsa, bu durumda bir aracın döviz ta¬ 

sarruf oranları hesaplanırken, bu mallarını üretimiude kulla¬ 
nılan lisans ödemeleri, dış kredi faizleri ve transfer edi¬ 

len yabancı personel ödemeleride hesaplamalarda göz önünde 
tutulmalıdır. 
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IV. 

Yapılan araştırmada, Çok Uluslu Şirketlerin veya genel 
olana'-' düşünülürse yabancı sermayeli firmaların sermaye ih¬ 

racı, fiiyallerinde yaptıkları üretim ile kaynak ülkeye ve 

ev sahibi ülkeye sağladıkları yararlar incelenmeye çalışıl¬ 
mış tır. 

Analitik bulgular, bütünün sadece küçük bir bölümünü 
kapsadığı için, herhangi bir genellemeye gidilmeyecektir. 

Böyle bir çalışmanın, daha kapsamlı ve daha derinlemesine 
inilerek yapılması gereklidir. Bu nedenle bu çalışmayı, ko¬ 
nunun incelenmesinde sadece bir başlangıç olarak kabul et¬ 

mek daha uygun olacaktır. 

**' Bu görüşün ışığı altında bulguları değerlendirecek 
olursa -; gelişmekte olan ülkelerde yabanca sexmaye yatı¬ 
rımlarının amaçlara uygun ve ülke kalkınmasına katkıda bu¬ 
lunacak boyutlarda gelişmediğini görürüz. 

Aslında günümüze kadar gelen hızlı gelişmeler sonucu 
yabancı sermayeli firmalar Çok Ulusluluk niteliğini kazan¬ 
mışlardır. Bu güuı ise Çok Uluslu Şirketlerin, karşısında 

mekte olan ülkeler kadar sermaye kabul eden g 
lerce de bir sorun olarak: ortaya çıkmıştır. L 
somut ve rasyonel bir çözümde bulunamamış oır. 
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Bu çalışmada en azından;, söylenebilecek gerçek, Çok 
Uluslu Şirketlerin, dış yatırımları sonucu, kaynak ülkede. 
üretimi, ihracatı ve istihdamı azaltmadığıdır. Filyallerde 
sürekli ithalata dayanan, çoğunlukla tüketime dönük üretim 
biçimi, kaynak ülkeye, yeterince üretim ve istihdam olana¬ 

ğı sağlamaktadır. Çok Uluslu Şirketlerin, özellikle tekno¬ 
loji yoğun dallarda, ihtisaslaşmaları, zaten kaynak ülke 
üret imi ...i ve ihracatını canlı tutmaktadır, he var ki, ya¬ 

pılan araştırmalar, bu şirketlerin ileri teknolojiyi kendij 
ülkelerinde kullandıklarını, ancak t 

"Filyallerinde görece olarak eskimiş teknoloji karşılı¬ 
ğı sağlanan royalty ödemeleri de kaynak ülke için sürekli 

kazanca yol açmaktadır. Kaynak ülkede ileri teknoloji ile 
üretilen mallar, diğer ülkeler için genellikle talep konusu 

ithal gereği yaratacak bu şekilde kaynak ülkeler ihracat 
olanağını sürekli olarak saklı tutacaklardır. 

sonra, filyallerine aktardıklarını 

olduğundan, yabancı sermayeyi kabul eden ülke açısından da 

any' S üretim sonucu elde. £ Ev sahibi ülke açısından, y 
edilen döviz miktarı, net döviz çıktısı ve döviz tasarruf 
oranı olarak, bulunmaya çalışılmıştır. Sonuçlar bazı 
larda. gümrüksüz ithalatın daha yararlı olacağını göstermek¬ 
tedir. Döviz kazancının sağlandığı alanlc.rd- 
herhalde beklenenden daha düşük düzeyde kalmıştır. 
i vlla yakın sürdürüldüğü dikkate le, üretimin ortalama 10 yıl*- Y 
alınırsa bu daha da anıklıkla ortaya çıkmaktadır. 

O OV 6 X' 6 ± jbğiı uj v -—,j Spread of U.S. Enterprises, hew York 1971. 
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Bu sonuç ödemeler dengesi tablosunda da açıklıkla 
görünme tedirf Zaman içinde Çok Uluslu Şirketlirin gide-- 
rek ol-.1 ...uz etkileri ev sahibi ülkeler, üzerinde kesin¬ 
likle ortaya çıkmaktadır. (Tablo 5) 

" net yarar ancak istihdam yönünden sağlanmaktadır. 
Bu da, yabancı sermaye yatırımlarının gerek küçük ölçekli 
gerekse sermaye yoğun alanlarda toplanması sonucu, işsiz¬ 

lik problemlerinin çözümüne değil ancak daha ağır bir hal 
almamasına yardımcı olmaktadır. Örneğin çalışmamızın kap¬ 
samına giren otomotiv ve lastik firmaların da toplam çalı¬ 
şan yerli isçi sayısı 1973 yılında, 7*780 dolaylarındadır. 
Üretimin gerektirdiği, endirek işçilikte göz önünde tutu¬ 
lursa (bu oran taşıt araçları için direk işçiliğin 1/3 ü 
olara1, kabul edilmektedir) bu rakam 10.373 ü bulmaktadır. 

- Diğer bir yarar, ev sahibi ülkede. yapılan yatırım- 
lar sonuoiLgelir artışıdır, bu. artışta makro düzeyde it¬ 
halat artışına yol açar ki, kaynak ülkeJbU-h^-kÖan da ka¬ 
zançlı durumdadıjru 

■p Bütün bunlara karşı Çok Uluslu şirketlere karşı ev 
sahibi ülkeler neler yapabilirler. 
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/ 

•u konuda, öncelikle varılan yargı, üretimde yorlı 
kat ı oranının arttırılması ve firmaların bu.jn zorlanma.1ı 

olmaktadır, Böylelikle döviz tasarruf oranı arttınloca- 
vc istihdam olanağı yaratılacaktır. 

Yurt içinde üretimde bulunan firmaları, ihracata 

zorlama1-, böylece yatırıra ölçeğini büyülterok, ham malıyot- 

tc düşü? hem de, ek döviz tasarrufu sağlamak söz konusudur. 

bunların dışında, bu yatırımlara uygulanan yasalarda, 
kontrolü arttırıcı ve transfer fiatları gibi kaçakları 

önleyici biçimde değişikliğe gidilmesi, konuya ilişkin 
problemlerin çözülmesinde bir yol ola- 
rev a1 la gelmektedir. 



i ' - ; v < 
TABLO 3 : / \ 

Filyaller Arası Ticaret -f • \ > f 
ABD Çok Uluslu Şirketleri( 1962-1970) &fc - , t 

i ! ■ [ 
/ 

. I 

1962 1963 ,1964 , 1965 1966 
Filyallere İhracat/Toplam . iq 7 ^ \ oo * 01 o ABD İmalat San. İhracatı 1?*9 19*7 j20‘3 i22*5 ‘ 21*2 

İ \ i Filyallerden İthalat/Toplam 
ABD, İmalat San. İthalatı 14.4 15-5 18.5 \l5-9 14-5 

\ 1 
Pilyallerle ticaret/Toplam 
ABD, İmalat San. Ticareti 16,5 18.2 19-7 ! 19.9 18.3 

> • 

Kâr, Faiz, Royalty /Toplam f 
Ticaret (Filyellerle) 28.2 24.3 26.7 27.9 271.1 

Kaynak : Sanjaya Lall, Transfer -Pricitıg by tyultidationıl tfanufacturinp; Fırm». 
Öxforol Bulletin of Economies ani Statistics 1973» ^y-

1970 

23^5 

15.6 

19.8 

25. 5 

1 

183. 
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TABLO 4 

ülke  
ABD 

İngiltere 
Fransa 

B. Almanya 

İsviçre 

Kanada 

Japonya 

Hollanda 

İsveç 

İtalya 

Belçika 
Avusturalya 
Portekiz 

Danimarka 

Norveç 
Avusturya 

toplam 

DİĞER 
genel 
TOPLAM 

Uluslararası Üretim ve İhracat 1971 

Yabancı 
Sermaye 

Uluslararası 
Ürfetim 

36.000 172.000 

24.020 48.000 

9.540 19.100 

7. 270 14.600 

6.760 13.500 

5.930 11.900 

4.480 9.000 

3.580 7.200 

3.450 6.900 

3.350 6.700 

3.250 6.500 

610 1.200 

320 600 

310 600 

90 200 

40 100 

159.000 318.000 

6.000 12.000 

165.000 330,000 

Milyon # 

İhbacat , 1° 
43.492 395.5 

22.367 214*6 

20.420 93.5 

39.040 37.4 

5.728 235.7 

17.582 67.7 

24.019 37.5 

13.927 51.7 

7.465 92.4 

15.11İU 44.3 

12.392 52.4 

5.070 23.7 

1.052 57.0 

3.685 16.3 

2.563 7.8 

3.169 3.2 

237.082 133-7 

74.818 16,0 

311.900 105,8 

-ı- ' OP ■ cit« sy. 3 
Kaynak : Tl Tl, TTıil 1 i noti ^Qİ 
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TABLO: 5 

YEDİ ÖRNEK ÜLKENİN ÖDEMELER DENGESİ 

(1966 ve-1970) 

1 9 6 6 1 9 7 0 Net fark:1966-70 
Tüm Tüm Tüm 

Ülkeler CUS'ler Ülkeler -.SISVU* Ülkeler ÇUŞ'ler 

Cari İşlemler Dengesi: 
Kanada -933 -1 453 1 208 -329 2 141 1 124 

İngiltere 967 -666 2 916 -880 1 949 -214 

Belçika-Lüksemburg -30 -272 914 -460 944 -188 

Fransa 172 -328 310 -812 138 -484 

Batı Almanya. -286 -446 322 -665 608 -219 

Brezilya 74 -116 -500 -241 -574 -125 

Meksika -310 -246 -1 050 -371 -740 -125 

Sermaye Hareketleri Dengesi : 

Kanada 1 132 1 052 601 662 -531 -390 

İngiltere -79 215 -219 -38 -140 -253 

Belçika-Lüksemburg 34 100 -372 115 -406 15 

Fransa -68 89 1 590 452 1 522 363 

Batı Almanya 885 335 1 166 310 281 -25 

Brezilya 51 279 445 403 394 124 

Meksika 233 102 452 425 219 323 

Temel Denge : 
Kanada 114 -324 1 988 294 1 874 618 

İngiltere 1 138 -421 3 204 -1342 2 066 -921 

Belçika-Lüksemburg -18 -168 638 -384 656 -216 

Fransa 328 -244 916 -396 588 -15? 

Batı Almanya 129 -149 -276 -463 -405 -314 

Brezilya 114 172 -168 95 -282 -77 

Meksika -147 -176 -596 -46 -449 130 

Kaynak : ŞEFİK ONAT, Çok Milletli Şirketler 
op.cit, sy. 6 

* 60m YşUamU ^ U2ü0 OcuUU VuıuluJl^cku^- 
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r,jK):6 

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi 

''o';vi^ kanunundan Yararlanan Firmaların Gektörel Darılımı 

(31 Aralık 1974) 

Sektörler 
"" —— m" •••-1 

!. İl'nLAT 

"Firma Toplam Sermaye 
Sayısı (1) 

Yabancı Sor- 

İ'"L .. 

Gıda, İ e i,Tütün 8 211. 479. 281 
Do' uma ve Giyim 3 29. 048. 000 

V&' 1 r 1 84. 932. 223 
Lfisti’ 3 378. 000. 000 

Plasti İşleme 1 9. 867. 000 

Kimya 26 559. 812. 975 

Can 1 230. 000. 00c 

Tası i raçlnrı 8 713. 500. 000 

Madeni Sşya 11 368. 685- 000 

Ya i .r İmalat 6 228. 031. 000 

Tamı..i , .1 et ve 
4 463. 200. 000 

Fa' ir.a lan 

Ele1- r 0 iv Makine 
368 ve ile ktrouik 14 455. 067. 

Çiıne.O o-Ç imento- 
d<nı Ce rcşler 3 150. 000. 000 

Ambale i 1 2. 100. ooc 

Yapı . alaemeleri 1 12. 000. 

T o m 92 
■ . . ~ p r']_ rfl 

;ıı, J_ P21 cim;  
1 fz:‘ETLER 
curi 
Bankacılık 
Ara ırma Mühen¬ 
dislik ve 
"ü rvirlik Hizm. 
'ilan 1 ırma 

: zacılı1 
L A M 16 

r 

iv na 

• T PLAN1 111 

136.522.081 
21.151.000 
48.717. 223 

222.480.J00 
3. 841. 277 

299.152.205 
46.00h.000 

272.565.000 
85.619.770 
88.770.9u0 

179.508.540 

261.^83.179 

45.092.COO 
I.050.000 

T AQS.7P1.321 1.711.810.65; 
  — ~~ 

2.000. 00 1.020.000 

25.070.OOP 21. 03"1. 65" 

311.160.675 
203.375.000 

20.500.000 
4. 500.^00 
n jOO. OOP 

"548. 8 35. b 

186.070.000 
24.834.8CO 

7.825.ICO 
2.250.000 

2 25.525» 80_ 

4.47i. 620.byio 1.962. 391.1 5 

Yabancı Oer» 
ra y c (*•■) 

64,5 
73,84 
57,36 
58,8 
38.93 
53,4 
20 
38.2 
23,19 
33,92 
38,7 

57.3 

3 '.06 
50 

OjJ*L 

>1 

Em 
50.7 
12,21 

33.17 
50 

.55 

43,5F 

’icaret 
^«vriı kaniii. er.a-^/ î»1*#*- 

' İhlarla Ilrılı ..n ara. 197® 
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(TABLO : 7) 6224 Yabancı Sermayeyi ^eşvik Kanunu Kapsamında Çalışan Çok Uluslu Şirketler 000 TL. 

Yab .Ser. 

Tutarı 

Yab .Ser. 

Payı % Ser. 

Yabancı Sektör Cirosu Sektör İstih- 
Ülke İçindeki Pay damı İçindeki 

Gıda Maddeleri San. 

Unilever İş Ticaret 44*760 
ve San. A.Ş* 

Kimya Sanayi 
Basf-Sümerbank Türk 36.000 
Kimya San. A.Ş. 

Bayer Türk Kimya 7.200 
San. Ltd. Şti. 

Cıba-Geıgy İlâç San.A.Ş. 3.000 
Türk Hoecbst San. ve 16.865 
Tic . A .Ş . 

Bayer Tarım İlâçları 42.000 
San. Ltd. Şti. 

Lastik Ürünleri San. 

Uniroyal Snd T.A.Ş. 90.000 
Türk Pirelli Lastikleri 61.200 
A.Ş. 
Good Year Lastikleri T .A .Ş.71.280 

îılakina San. 
Türk Traktör ve 17.500 
Ziraat Ivlak • 

eo 

60 

100 

7 5 

100 

H0LL 
55.950 TNG 

60.000 AIM 

7.200 ALLI 

4.000 İSVİÇRE 

53,66 18,000 ALM 

42,000 ALLI 

60 150.000 ABD 

51 120.000 İTA 

66 108,000 ABD 

25 70,000 İTA 

3,12 

1,56 

2,78 

3,53 

3,06 

2,47 

17,88 

22,15 

18,50 

8,22 

0,72 

0,86 

0,63 

0,56 

1,64 

1,23 

7,58 
9,84 

8,13 

2,52 
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(TABLO i 7) (Levamı) 

Yab.Ser. 
Tutarı 

Yab .Ser, 

Payı 

Elektrik Mak.Aletleri ve 
Cihazları San. 

AEC— Eti Elektrik Endüstrisi 30.500 

General Elektrik TAO 8.250 

Türk General Elektrik A.Ş* 19.227 

Türk Philips San. A.Ş. 38.766 

Türk Siemens Kablo ve 41.300 
Elektrik San. A.Ş. 

Taşıtlar San. 

Otomarsan Otobüs ve îîfctorlu 9.540 
Araçlar San. A.Ş. 

Oyak Renault Otomobil Rab. 112.200 
A.Ş . 

Chrysler San. A.Ş. 60.000 

Tofaş Türk Otomobil F'a.AşŞ. 93*375 
Türk Otomotiv End.A.Ş. 3*500 

806.563 

Toplamın 46,8 

51 

66 

51 

100 

59 

36 

44 

60 

41,5 

10 

Kaynak : Tusiad, 1975 Yılı ilkbaharında Tür 

000 TL. 

Toplam Yabancı Sektör Cirosu Sektör İstih- 
Ser. Ülke İçindeki Pay damı İçindeki 

60.000 ALM 2,78 2,16 
12.500 İNCİL 1,99 1,07 
37.700 ABD 4,40 3,25 

38.766 HOLL 4,99 2,63 
70.000 ALCI 3,60 1,16 

26.500 AIM 4,31 1,89 

225.000 ERA 8,64 4,19 

100.000 ABD 3,42 1,26 

225.000 İTA 13,86 4,22 
85.000 ABD 3,49 1,90 

1.515 -616 

1o 38,7 

Ekonomisinin Durumu İstanbul 1975. 
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tablo 8 

6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunundan Yararlanan Firmaların ül¬ 

kelere Göre Dağılımı(31 Aralık 1974) 

İzin Verilen Toplam Yabancı Sermaye 
Memleket Firma Sayısı Yab.Ser. ("1.) İçindeki Payı 
1, Almanya 23 299.946.347 15,28 

2. A B D 20 336.145.991 17.12 

3. Avusturya 7 32.905.493 1.67 

4. Belçika 5 76.923.900 3.91 

5. Danimar’ a 5 83.617. 223 4.26 

6. Fransa 8 215.445.811 10.97 

7. Hollanda 5 102.707.368 5.23 

8. İngiltere 5 46.571.150 2.37 

9. İsveç 1 57.480 0.02 

10» İsviçre 16 294.776.142 15. 02 

U* İtalya 6 193.256.000 9.84 

12. -Japonya 1 80.000.000 4.07 

13. Kanada 1 „29.'335.000 . 1.52 

14. Kuveyt 1 64.800.000 3.30 

15. Venezüella 1 4.500.000 0.22 

18 • Karma 6 100.903.200 5.14 

1 0 P L A Y 111 1.962. 391-105 100.00 

aVua^- ; Ticaret Bakanlığı 6224 Sayılı Kanun op.cit. SY* 
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tablo S 
Fiilen Gelen Yabancı Sermaye ve Yâr 

Transferi 

(1964 - 1973) 
1,000 TT.. 

Fiilen Gelen Kâr Trans- Fiilen Gelen Yab.Ser. Kâr Transferi 
Yıllar Yab.Ser, 1 feri 2 Kümülatif 3 Kümülati f 

1964 59.885 17.632 69.885 17.632 

1965 95.598 32.557 165.483 50.189 

1966 69.580 47.243 235.063 97.432 

1967 67i750 53*483 302.813 150.920 

1968 32.357 68,010 395.170 218.930 

1969 61.367 ■ 64. 344 456.537 283.274 

1970 90.550 71.086 547.687 354.360 

1971 102.917 72.518 650.009 426.878 

1972 129.125 98.515 779.134 525.398 

1973 374.000 123.196 1.153.134 648.598 

1974 — 148.884 

îaynal : TUSİAD 1975 Yılının İlk Baharında,.., op»cit.sy. 42. 
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TABLO" 10 

İmalat Sanayiinde Sektörler Açısından 

Ciro ve İstihdam Payları 

Gıda Maddeleri Sanayii 
İçki Shhayii 
Dokuma sanayii 
Ayakkabı Kür1' ve 

Sek-feör Cihosu 
İçindeki 
   

5.16 
8.71 
1.05 

San, Deri Dışında Giyim 
Dağıt Ürünleri Sanayii 
Ana Kimya Sanayii 
Diğer kimyasal Ürünler San, 
Lastik Ürünleri san. 
Diğer Plastik: Mamulleri San. 
Cam ve Camdan Mamul Eşya San. 
Taş ve T on raya Dayalı 
Diğer Sanayii 
Metal Eşya, San. 
Makina. San. 
Elektriv Mak ine ve 
Aletleri San. 
Taşıt Araçları San. 

1.25 
3.52 

46.05 
29.67 
58.53 
13.42 
13.67 

36.97 
13.04 
17.86 

40.21 
44.21 

Sektör İstihdam 
İçindeki 
Pay jc 

2.39 
17.21 

Oİ 51 

2.48 
0.96 

24.43 
10.06 
25.55 

4.71 
4.94 

18.88 
5.89 
7.39 

31.14 
18.34 

Kaynak : TUSIAD 1975 Yılının İlk Baharında., op.cit.sy,42 



TABLO: 12 

ransfer Fiaatları ve larlılık 14 Tirma Colombia 
(1966 - 70; 

Firmalar 

İlaç. 
1. A 

2 • 

3. A 

4. 

ı. 

6. 

A 

A 

A 

7. A 

3. A 

9. A 

10. A 

11. A 

Lastik 

12. L 

Elektrik 

13- A 

14. A 

layıtlı 
İtLalat 7 

52.1 

20.1 

100.0 

2Ö.1 

32.4 

39.1 

35.2 

54.1 

43.6 

44.2 

30.9 

60.0 

22.3 

30.4 

Lranrfer 

Fiatı cr 

153.3 

39.5 

56.6 

81.0 

283.9 

33-5 

33-7 

95.4 

83-7 

313.o 

138.9 

İfO. o 

24.1 

81.1 

kayıtlı 7ar/ 

7.6 

11.2 

16.5 

6.3 

6.3 

0.1 

12.4 

-7.4 

42.8 

27.5 

5-9 

3.3 

8.1 

0.7 

ransfer iatı 
I edeniyle 7ar/ 

Ket Sermaye 7 Ket Sermaye 

17.7 

41.5 

2.0 

19-6 

5.6 

19.2 

2.5 

3.1 

9 

111.7 

39.6 

9.9 

6.1 

0.3 

1.3 

r ans f er Fiat ma 
C'öre oplam 
İtLalat/lIet 
Sermaye 

79.6 

10.0 

19.6 

19.9 

59-3 

63.9 

33.1 

229.8 

89.6 

32.0 

10.2 

1.3 

5.9 

Kaynak : Sanjaya Lall, Transfer - Pricing op.cit. sy. 37. 

3+5 

87.2 

21.2 

36.1 

26.2 

65.6 

64.0 

21.2 

26.1 

272.6 

117.1 

37.9 

13.5 

9.4 

6.6 
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1973 Yılı Döviz < Çıktıları 
000 TL, 

Otomobil Otobüs Kamyon Kamyonet 
I\et İthalat 717.998 46.271 216.465 100.089 
Kâr Transferi 20.875 ijl9 11.094 8. 564 
Personel ücret Trans¬ 
feri 1.701 400 1.193 532 

Lisans Ödemeleri 14.663 -
- — 

Faiz Ödemesi 7.826 - - -

T 0 P L A M •^6$. 065 47.090 228.752 109.185 

Dolaylı İthalat 177.123 8.922 36.622 14.813 

genel toplam 940.18? 56.012 $65. 374 123.993 

fob DEĞER 1.048.451 ■ 100.822 320.445 98.700 

Fark 108.265 44.8l6 55.071 -25. 298 

Adet 39.713 213 2.573 2.820 

BİRİM DÖVİZ TASARRUFU(T) 2.7 210. 3 21.4 -8.9 

aynal: ; Tendi hesaplamalarımız. 
Ticaret Bakanlığı.Ülkemizde Faaliyette ... op.cit. sy. 13 
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TABLO : 18 

1974 Yılı Döviz Çıktıları 

000 TL. 

Otomobil Otobüs Kamy qxi Kattı,y onet 

Net İthalat 1.074.188 
Kar Traıısferi 23.075 

Personel Ücret Transferi 1.580 
Lisans ödemeleri 17.610 
Faiz Ödemeleri 8.7§b 

29.420 

500 

300 

158.751 

5.000 

710 

118.345 

11.448 

1.022 

TOP L A m 1.125.203 30.220 164.461 130.815 

Dolaylı İthalat 

GENEL TOPLAM 

260.339 5. 886 39.132 27.377 

1.385.542 36.106 203,593 158.192 

FOB DEĞER 1.725-801 73-784 289.776 174.880 

Fark + 340.İ59 37.677 86.183 16.688 

Adet 51.875 122 1.796 4.372 

BİRİM DÖVİZ TASARRUF c ;--3 Oh 308.8 47.9 OJ OO 

Kaynak : Kendi hesaplamalarımız. 
'T’insrpt Bakanlığı, ülkemi Faaliyette ..,op.cit. sy.13 
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