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Ö N S Ö Z

Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.

Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8.
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi,
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr.

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile
bütünleşme amaçlanmaktadõr.

8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla,
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder,
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ
dilerim.
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1. GİRİŞ

Bu rapor, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõ çerçevesinde
oluşturulan Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ1 Özel İhtisas Komisyonu�nun
Aralõk 1999 � Şubat 2000 tarihleri arasõnda yapmõş olduğu çalõşmalar sonucunda
hazõrlanmõştõr.

1.1 Amaç

Raporun amacõ, son yõllarda büyük bir gelişme gösteren doğrudan yabancõ
yatõrõmlarõn dünyadaki durumunu irdelemek, Türkiye�nin cezbetmesi gereken ölçüde
yatõrõm girişi sağlayamadõğõ gerçeğinden hareketle, bu yetersizliğin nedenlerini
araştõrmak, yeterli ölçüde yabancõ yatõrõm çekilebilmesi için alõnmasõ gereken
tedbirleri ve kõsa ve uzun vadede ulaşõlabilecek hedefleri ortaya koymaktõr.

1.2 Yöntem

Komisyon, bu amacõ gerçekleştirmek üzere, sektörün özel durumunu göz önüne
alarak, özel ihtisas komisyonlarõnõn genel çalõşma ve raporlama formatõnda değişiklik
yapma ihtiyacõ duymuş ve

a. mevcut durum ve sorunlar,
b. kõsa ve uzun vadede ulaşõlmak istenen amaçlar ve hedefler ve
c. öngörülen amaçlara ulaşmak üzere yapõlmasõ gereken yasal ve

                  kurumsal düzenlemeler

konularõnda gerekli çalõşmalarõ yapmak üzere üç çalõşma grubu oluşturmuştur.

Komisyon, raporun esas itibariyle VIII. Beş Yõllõk Plan için bilgi sağlamasõ
hedefine yönelik olarak, kõsa ve öz olmasõnõ sağlamaya çalõşmõş, bunu yaparken, özel
ihtisas komisyon raporlarõnõn aynõ zamanda uzun dönem stratejilerinin
belirlenmesinde bir Türkiye envanteri oluşturmalarõ amacõndan da uzaklaşmamaya
özen göstermiştir.

1.3  Tanõm

Yabancõ yatõrõm, yatõrõlabilir kaynaklarõn kişi ve kuruluşlar tarafõndan bir  başka
ülkeye taşõnmasõdõr. Bir ülke borsasõnda işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer
ülke veya ülkelerin kuruluşlarõ tarafõndan satõn alõnmasõnõ ifade eden portföy
yatõrõmlarõ dõşõnda kalan ve bir veya birden fazla uluslararasõ yatõrõmcõnõn tamamõna
sahip olarak veya yerli bir veya bir kaç firma ile ortaklõk halinde gerçekleştirdiği
yatõrõmlar, doğrudan yabancõ yatõrõm olarak tanõmlanmaktadõr.

                                           
1 Raporda bundan böyle, Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ yerine, hemen tüm dillerde
kullanõldõğõ şekliyle uyum sağlamak amacõyla, Doğrudan Yabancõ Yatõrõmlar  kullanõlacaktõr.
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Doğrudan yabancõ yatõrõmlar, 1970�li ve 1980�li yõllarda daha çok sermaye ihraç
eden gelişmiş ülkeler arasõnda gerçekleşmiş, 1990�lõ yõllarla birlikte, giderek artan
oranlarda gelişmekte olan ülkelere de gitmeye başlamõştõr. Bunun temel nedenlerinin
başõnda, 1980�lerin sonunda yaşanan borç kriz gelmektedir. Devletler arasõnda ya da
uluslararasõ finans kurumlarõyla devletler arasõnda varolan borç-alacak ilişkilerinin bir
tõkanma noktasõna gelmesi ve borç alan ülkelerin birçoğunun aldõklarõ borçlarõn
anaparalarõnõ değil, faizlerini dahi ödeyemez duruma düşmeleri sonucu, özellikle
gelişmekte olan ülkelere akmayan doğrudan yabancõ yatõrõmlar teşvik edilmeye
başlanmõş, bunun sonucunda, 1990�larõn başõnda dünya toplam yatõrõm hacmi içinde
yüzde 20�den az bir paya sahip bulunan gelişmekte olan ülkelere giden yatõrõmlar
artarak, 1990�larõn ortalarõnda yüzde 40�lar seviyesine yükselmiştir.

1990�larõn başõnda ulaştõğõ 1 milyar dolarlõk yõllõk doğrudan yabancõ yatõrõm
hacmi ile, kişi başõna doğrudan yabancõ yatõrõm hacmi açõsõndan gelişmekte olan
ülkeler arasõnda en ön sõrada yeralan Türkiye, bu seviyeyi muhafaza edememiş ve
1990�larõn sonlarõnda çok gerilere düşerek, 1998�de dünyada 52inci sõrada yeralmõştõr.
Bu rapor, mevcut durumu tespit etmeyi, bu durumun nedenlerini ve çözüm yollarõnõ
araştõrmayõ ve öngörülen hedeflere ulaşabilmek için yapõlmasõ gereken yasal ve
kurumsal düzenlemelerin neler olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadõr.

2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR

2.1. Mevcut Durum

Gelişmekte olan ülkelerin kalkõnma öncelikleri, sürdürülebilir bir ekonomik
büyümenin başarõlmasõnõ, yatõrõmlarõn artõrõlmasõnõ, dünya pazarlarõnda ihracat
gücünün artõrõlmasõnõ, daha fazla ve daha iyi istihdam fõrsatlarõnõn yaratõlmasõnõ,
teknolojik gelişmenin güçlendirilmesini ve gelecek nesiller için çevrenin korunmasõnõ
içermektedir.  Dünya ekonomisindeki serbestleşme ve küreselleşme eğilimleri,
gelişmekte olan ülkelerin bu hedefleri başarmasõnda kendi kaynaklarõnõ ve
kapasitelerini geliştirmesi için baskõ yapmaktadõr.

Gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik kalkõnmalarõnõn finansmanõnda var olan
yapõsal darboğazlar ve bunun hem nedeni hem de sonucu olarak ortaya çõkan sermaye
birikimi yetersizliği karşõsõnda tek alternatifi dõş finansmanlardõr. Gelişmekte olan
ülkeler için dõş finansman kaynaklarõ geleneksel ve alternatif dõş finansmanlar olarak
sõnõflandõrõlabilir. Geleneksel dõş finansmanlar; uluslararasõ çok taraflõ mali kurumlar
finansmanlarõ, devletlerarasõ finansmanlar ve uluslararasõ ticari banka kredilerini
kapsarken, alternatif dõş finansmanlar; doğrudan yabancõ  yatõrõmlar ve uluslararasõ
portföy yatõrõmlarõ olmak üzere tüm diğer özel kaynaklõ finansmanlarõ içermektedir.

Doğrudan yabancõ yatõrõmlar, temel olarak, yatõrõm faaliyetlerini birden fazla
ülkede sürdüren ve üretimle ilgili kararlarõ bir merkezden alan veya çeşitli yollarla
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bağlõ şirketlerin kararlarõnõ etkileyebilen ulusötesi şirketler  tarafõndan yapõlõrlar. Bu
işletmelerin üretim faaliyetleri üç grupta toplanabilir:2

1. Geriye bağõntõlõ üretim faaliyetleri: Daha çok doğal kaynaklarõ işletmek için
kurulurlar. Özelliklerine göre kendi sanayi üretimleri veya dünya pazarlarõ
için gerekli hammaddelerin çõkarõlmasõ, işlenmesi ve satõşõ faaliyetinde
bulunurlar (petrol ve maden işletmeciliği gibi).

2. İleriye bağõntõlõ üretim faaliyetleri: Bunlar ya ana şirketin yabancõ
ülkelerdeki satõş faaliyetlerini düzenlemek, ya da ana şirketin bulunduğu
ülkenin pazarlarõnõn sõnõrlõ olmasõ nedeniyle diğer ülkelerde yatõrõm yapma
zorunluluğunda olan şirketlerdir.

3. Yatay bağõntõlõ üretim faaliyetleri: En yaygõn biçimdir. Yatõrõm yapõlan
ülkedeki bağlõ şirkete sermaye ile birlikte üretim için gerekli teknoloji,
teknik yardõm (know-how) ve işgücü transfer edilerek bağlõ şirketin ana
firmanõn üretim stratejisi doğrultusunda üretim yapmasõ sağlanõr. Çoğu
zaman oligopolistik bir yapõya sahip bulunan ve yatõrõmlarõyla yabancõ
ülkelerdeki nispi olarak düşük maliyetli üretim faktörleri ve pazar
olanaklarõndan yararlanmaya çalõşan bu şirketlerin amacõ, karlarõnõ dünya
ölçeğinde maksimize etmektir.

Ulusötesi şirketlerin yaptõğõ doğrudan yabancõ yatõrõmlara karşõ gelişmekte olan
ülkelerde var olan yaklaşõmlar geçmişten günümüze uzanan tarihsel süreç içerisinde
büyük dönüşümler yaşamõştõr. Özellikle yakõn tarih olarak nitelendirilen ve II. Dünya
Savaşõndan Doğu Bloku�nun çözüldüğü 1989 yõlõna kadar ki yõllar ilginç özellikler
göstermektedir. Gelişmekte olan ülkeler açõsõndan en önemli olgu, bu yõllar boyunca
zaman zaman ülkeler bazõnda değişimler yaşanmõşsa da genel olarak uluslararasõ
yatõrõmcõlara ve bunlarõn yaptõğõ yatõrõmlara karşõ  büyük bir şüphenin varlõğõdõr. Bu
yõllar boyunca gelişmiş ülkelerin hemen hemen  tamamõnda doğrudan yabancõ
yatõrõmlarõ çekebilmek için propoganda ve teşvikler yolu ile bir hayli çabalar
sarfedilirken, doğrudan yabancõ yatõrõmlara çok fazla ihtiyaç duyulan gelişmekte olan
ülkelerde şüphe ile yaklaşõlmõş; yabancõ yatõrõmlarõn ülke egemenliklerini tehlikeye
sokacağõ, orta ve uzun vadede gelirden daha çok döviz çõkõşõna yol açtõğõ ve
dolayõsõyla sömürgeciliğin bir aracõ olduğu, yeterli önlem alõnmadõğõnda yerli
firmalarõn yerini alacağõ, kõsaca çok katõ kõsõtlamalarla izin verilebilecek bir olanak
olduğu düşünülmüştür.3 Dolayõsõyla, gelişmekte olan ülkelerin çok büyük bir kõsmõ bu
önemli dõş finansman kaynağõndan yeterince yararlanamamõştõr.

Ancak, tarihsel süreçte gelişmekte olan ülkelerin, doğrudan yabancõ yatõrõmlara
bakõşõ yadsõnamaz ölçüde değişim göstermiş ve gelişmekte olan ülkelerin çok büyük
çoğunluğu, doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ sömürgeciliğin bir aracõ olarak görmekten
vazgeçmiştir. Günümüzde �dõş yardõm/kredi mi?� yoksa �doğrudan yabancõ yatõrõmlar
mõ?� tercih edilmelidir sorusunda tercih, doğrudan yabancõ yatõrõmlar lehinde
olmaktadõr. Daha da ötesi, eski Doğu Bloku ülkelerinin  de devreye girmesiyle birlikte
                                           
2 Alpar, 1985, s.89
3 Ryrie, 1987, s.127
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gelişmekte olan ülkeler arasõnda doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ kendilerine çekebilmek
için bir yarõş başlamõştõr. Nitekim, Birleşmiş Milletler tarafõndan yapõlan bir
araştõrmaya göre, 1990�lõ yõllarda giderek artan sayõda ülke ulusal yatõrõm iklimi ile
ilgili düzenlemelerde değişikliklere giderken (toplam 750 adet), bu değişikliklerin
yüzde 94,2�si doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn (DYY) lehine olmuştur. Sadece yüzde
5.8�lik bir kõsõm düzenlemeler doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn daha az lehinde
gerçekleşmiştir.

Tablo 2.1: Yatõrõm İklimi ile İlgili Ulusal Düzenlemeler (Sayõ)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Yatõrõm İkliminde Değişim Yapan
Ülke Sayõsõ

35 43 57 49 64 65 76

Düzenleyici Değişiklik Sayõsõ 82 79 102 110 112 114 151

DYY'õn Çok Lehinde Olanlarõn Sayõsõ 80 79 101 108 106 98 135

DYY'õn Daha Az Lehinde Olanlarõn
Sayõsõ

2 - 1 2 6 16 16

Kaynak: World Investment Report 1998, United Nations Publications, s.15

Doğrudan yabancõ yatõrõmlar konusunda var olan tereddütler tamamen ortadan
kalkmamakla beraber  bu konudaki tepkiler giderek daha marjinal bir hal almõştõr.
Bunun doğal bir sonucu olarak doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn gelişmekte olan ülkelere
akõşõ 1990�lõ yõllarda önemli bir genişleme süreci yaşamõştõr.

     Tablo 2.2: Gelişmekte  Olan Ülkelere Yönelik Net Uzun Dönem Uluslararasõ
                       Finansman  Akõşlarõ  (Milyar Dolar)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

Toplam Net Akõşlar 100,0 123,1 152,3 220,2 223,6 254,9 308,1 338,1 275,0

+Resmi kalk.Finans. 56,9 62,6 54,0 53,3 45,5 53,4 32,2 39,1 47,9

+Toplam Özel Finans. 43,9 60,5 98,3 167,0 178,1 201,5 275,9 299,0 227,1

   -U. Sermaye Piyasalarõ 19,4 26,2 52,2 100,0 89,6 96,1 149,5 135,5 72,1

        Özel Borçlanmalar 15,7 18,6 38,1 49,0 54,5 60,0 100,3 105,3 58,0

            Bankalar 3,2 4,8 16,3 3,3 13,6 32,4 43,7 60,1 25,1

            Tahvil İhracõ 1,2 10,8 11,1 37,0 36,7 26,6 53,5 42,6 30,2

            Diğer 11,4 3,0 10,7 8,6 3,7 1,0 3,0 2,6 2,7

    Portföy Yatõrõmlarõ 3,7 7,6 14,1 51,0 35,2 36,1 49,2 30,2 14,1

-Doğ.Yabancõ Yatõrõmlar 24,5 34,4 46,1 67,0 88,5 105,4 126,4 163,4 155,0

      Kaynak : Global Development Finance 1999, Volume 1.
      (*) Tahmin.

Tablo 2.2�den görüleceği üzere 1990�lõ yõllarda gelişmekte olan ülkelere yönelik
uluslararasõ finansmanlarõn hacmi hõzla artarken, aynõ zamanda yapõsal bir değişime
de uğramõştõr. Bu değişim, finansmanlarõn şekli ile ilgili olup, resmi finansmanlar
yerini özel finansmanlara terketmektedir. Nitekim, son yõllardaki gelişmeler dikkate
alõndõğõnda, 1990�lõ yõllarõn genel karakteristiğinin; gelişmekte olan ülkelere yönelik
özel sermaye (doğrudan yabancõ yatõrõmlar dahil) akõşlarõnda hõzlõ bir büyüme ve
resmi kalkõnma finansmanlarõnda bir duraklama olmasõdõr. Bunun sonucunda resmi
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kalkõnma finansmanlarõnõn toplam uluslararasõ finansmanlar içindeki payõ sürekli
azalmõş ve 1990 yõlõndaki yüzde 56,5�den 1996 yõlõnda yüzde 10,5�e kadar gerileme
göstermiştir. Güney Doğu Asya ülkelerindeki  kriz döneminde önemli ölçüde
artmasõna rağmen, resmi finansmanlarõn uluslararasõ finansmanlar içindeki payõ,  1998
yõlõ itibariyle sadece yüzde 17,4  dolayõnda kalmõştõr.

Doğrudan yabancõ yatõrõmlar ile ilgili önemli gelişmelerden bir tanesi de
yabancõ yatõrõmcõlarõn yatõrõm yeri tercihleri ile ilgili olarak hõzlõ gelişmelerin ve
değişmelerin sözkonusu olmasõdõr. Elbette, tõpkõ yerli yatõrõmcõlar gibi ekonomik ve
politik faktörlerden etkilenen uluslararasõ yatõrõmcõlarõn yer seçiminde nisbi maliyetler
önemli bir yer oynamaya devam etmekte, ancak bazõ faktörlerin önemi de
azalmaktadõr. Örneğin, nisbi olarak ucuz işçilik maliyetleri önemini giderek
kaybetmektedir. Toplam maliyetler içinde işçilik maliyetinin  yüzde 10-15 gibi düşük
seviyesi bunu teşvik etmektedir.

Buna karşõn üst düzey yöneticilerin gelişmiş ülkelerdeki maliyetlerinin hõzlõ
artõşõ, uluslararasõ yatõrõmcõlarõn iyi eğitilmiş insan gücüne sahip gelişmekte olan
ülkeleri tercih etmesine neden olmaktadõr. Ulusötesi şirketler, dünya çapõndaki
rekabetin hõzla arttõğõ ve ürün geliştirilmesinde hizmet kalitesinin ön plana çõktõğõ bir
ortamda, eğitimli ve yüksek becerili işgücüne sahip ülkeleri tercihe yönelmişlerdir.

Ülke riskinin önemi ise yatõrõm yapõlacak ülkenin seçimini belirleyen önemli bir
diğer faktördür. Geçmiş tecrübeler hem uluslararasõ yatõrõmcõlarõ hem de akademik
çevreleri risk analizlerine yöneltmiştir. Ancak, ulusötesi şirket-risk faktörü üzerine
yapõlan çalõşmalar, getiri oranõnõn düzeyi  yeterli olduğunda uluslararasõ şirketlerin
riskten kaçmadõğõna işaret etmektedir.

Yabancõ yatõrõmcõnõn bir ilgi alanõ da gideceği ülkede var olan yabancõ yatõrõm
hacmi ve iş kollarõdõr. Bunu işletme ortamõ açõsõndan başarõlõ çalõşõp çalõşmadõklarõnõ
tespit için izlemektedirler. Yabancõ yatõrõmcõyõ motive eden diğer faktörler ise,
taşõmacõlõk, enerji, iletişim, ve sanayileşmede ulaşõlan aşama gibi altyapõ kalitesidir.

Doğrudan yabancõ  yatõrõmlar ile ulusötesi şirketler ülkelerin hedeflerine
ulaşmasõnda  önemli bir rol oynamaktadõr. Bununla birlikte, ulusötesi şirketlerin
amacõ ile evsahibi ülkenin amaçlarõ birbirinden ayrõlmaktadõr. Ulusötesi şirketler
kendi rekabet güçlerini artõrmaya çalõşõrken, evsahibi ülkeler kendi ulusal
gelişmelerini gözetmektedirler. Ancak, yeni dünya düzeninde ulusötesi şirketlerin
mülkiyet avantajlarõda değişmektedir. Lojistik ve pazar talepleri ile uyumlu hõzlõ
buluşlar ve yeni teknolojilerin yayõlmasõ eskiye göre daha önemli hale gelmiştir.
Bundan dolayõ, ulusötesi şirketler, buluşlar ve teknik değişiklikleri daha iyi
yönetebilmek için, sunucular, alõcõlar ve rakipler ile ilişkilerini değiştirmek
durumundadõr. Bunu gerçekleştirmek için de bilim, teknoloji, bilgi kurumlarõ ile daha
yakõn ilişki içinde bulunmalarõ gerektiğine inanmaktadõrlar. Ulusötesi şirketler,
teknolojinin ve ustalõğõn değişik ülkelere yayõlmasõnõ sağlamak için,  sürekli
yatõrõmlarõ davet eden yeni bölgelere girmektedirler.
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2.1.1.Dünyada Doğrudan Yabancõ  Yatõrõmlar

Günümüzde dünyada meydana gelen siyasal değişiklikler ile birlikte yabancõ
yatõrõmlarõn  yönüde değişikliğe uğramõştõr. Başta dağõlan Doğu Bloku ülkeleri ile kõta
Çin olmak üzere siyasal ve ekonomik rejimleri farklõ ülkeler yabancõ  yatõrõmlar için
yeni alanlarõ  oluşturmaktadõr. Çin, ucuz, yoğun ve nitelikli işgücü ile doğrudan
yabancõ  yatõrõmlarõ cezbeden ve faydalanan en önemli ülkelerden biri olmuştur.

Dünyada doğrudan yabancõ yatõrõmlar; 1996 yõlõnda 359 milyar Dolar, 1997
yõlõnda 464 milyar Dolar ve 1998 yõlõnda ise 644 milyar Dolara ulaşmõştõr.4

Doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn büyüme oranõ ise; 1986-1990 yõllarõ arasõnda
ortalama yüzde 24,3, 1991-1995 yõllarõ arasõnda ortalama yüzde 19,6, 1996 yõlõnda
yüzde 9,1, 1997 yõlõnda yüzde 29,4 ve 1998 yõlõnda yüzde 38,7�ye ulaşmõştõr.

Dünyada global olarak,  doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn sektörel dağõlõmõnda,
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hizmetler sektörü yükselme
göstermiştir. Yaklaşõk on yõllõk bir değerlendirme yapõlacak olursa; gelişmiş
ülkelerdeki doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn  payõ 1988 ve 1997 yõllarõnda sõrasõyla
imalat sanayinde yüzde 37,5 ve yüzde 35,4, hizmetler sektöründe yüzde 42,9 ve yüzde
53 olurken,  gelişmekte olan ülkelerde bu paylar imalat sanayinde yüzde 66,8 ve
yüzde 50,1, hizmetler sektöründe ise yüzde 25 ve yüzde 41,3 olarak gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak, her iki ülke grubunda da hizmetler sektöründe önemli gelişmeler
olduğu, buna karşõlõk imalat sanayi gelişmiş ülkelerde payõnõ korurken gelişmekte
olan ülkelerde önemli ölçüde düşüş kaydetmiştir.

Doğrudan yabancõ  yatõrõmlarõn  gelişmiş ülkelerdeki durumuna bakõldõğõnda;
A.B.D. 1997 yõlõnda 109 milyar Dolar ve 1998 yõlõnda 193 milyar Dolar ile ilk sõrayõ
almaktadõr. A.B.D.�yi 1998 yõlõnda 63 milyar Dolar ile İngiltere izlemektedir. Avrupa
Birliği�nin payõna düşen ise 1997 yõlõnda 126 milyar Dolar ve 1998 yõlõnda ise 230
milyar Dolar olmuştur. Gelişmiş ülkeler içinde önemli bir yeri olan Japonya�da
doğrudan yabancõ yatõrõmlar 1997 yõlõndan bir farklõlõk göstermeyerek  yaklaşõk 3,2
milyar Dolar civarõnda gerçekleşmiştir.

Gelişmekte olan ülkeleri ele aldõğõmõzda, 13 yõldõr ilk defa, 1998 yõlõnda,
doğrudan yabancõ  yatõrõmlarda yüzde 4 bir azalma meydana gelmiş ve 166 milyar
Dolar olmuştur. Azalmanõn en büyük nedeni Asya�nõn gelişmekte olan ülkelerindeki
(Endonezya, Tayvan Çin bölgesi ve Hong Kong Çin)  11,5 milyar Dolar tutarõndaki
düşüştür.

Türkiye�nin de içinde bulunduğu Asya ve Pasifik ülkelerine bakõldõğõnda, 1997
yõlõnda  elde edilen 96 milyar Dolar, 1998 yõlõnda yüzde 11�lik bir azalõşla 85 milyar
Dolar�a düşmüştür. Daha önce de belirtildiği üzere düşüşün nedeni  üç  ülkedir
(Endonezya, Tayvan Çin Bölgesi, Hong Kong Çin). Bu üç ülkedeki düşüşün başlõca
nedeni yerel ekonomilerindeki yavaşlamadõr. Buna ilave olarak bölgesel ekonominin
yaşadõğõ kriz ise bu keskin düşüşü hõzlandõrmõştõr.  Çin, 1997 yõlõnda 45 milyar Dolar
                                           
4 UNCTAD,World Investment Report 1999 (Bu bölümdeki verilerin tamamõ bu kaynaktan alõnmõştõr.)
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ve 1998 yõlõnda 44 milyar Dolarlõk doğrudan yabancõ yatõrõm girişi ile ülke olarak
yalnõzca bölgesinde değil, gelişmekte olan ülkeler içinde de birinci sõrayõ almaktadõr.
Çin�in dõşõnda ülkeler gruplar halinde değerlendirilmiştir. Doğu Asya (Hong Kong,
Çin, Kore Cumhuriyeti ve Tayvan Çin Bölgesi) 1998 yõlõnda 5 milyar Dolar
civarõnda, ASEAN10 (Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur,
Tayland, Vietnam, Myanmar, Lao Demokratik Halk Cum. ve Brunei Darussalam)
1998 yõlõnda toplam 17 milyar Dolar civarõnda yabancõ yatõrõm almõşlardõr. Güney
Asya (Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Srilanka)�ya bakõldõğõnda, her ne
kadar bu grubun finansal krizden önemli ölçüde etkilenmediği görülse de, 1997
yõlõndaki 4,6 milyar Dolar tutarõndaki yabancõ yatõrõma karşõlõk, 1998 yõlõnda yaklaşõk
4 milyar Dolar yabancõ yatõrõm almõşlardõr. Bu bölgede, 1998 yõlõnda, yalnõz
Bangladeş, özellikle enerji sektöründeki yabancõ yatõrõm girişi ile hõzlõ bir büyüme
yaşamõştõr. Güney Asya gibi, Batõ Asya da (Bahreyn, Kõbrõs, İran, Irak, Ürdün,
Kuveyt, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Yemen)�da doğrudan yabancõ yatõrõmlardan  yaklaşõk 4.6 milyar Dolar civarõnda
pay almõşlardõr. Orta Asya ve Pasifik�in payõ ise son derece düşük düzeyde kalmõştõr.

Afrika kõtasõna bakõldõğõnda, 1997 yõlõnda 1,7 milyar Dolar ile Güney Afrika
Cumhuriyeti ilk sõrayõ alõrken, 1998 yõlõnda 1,5 milyar Dolar ile Nijerya birinci sõraya
oturmuştur. Mõsõr ve Fas bu ülkeleri takip etmektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti�nde
1998 yõlõnda farkedilir bir azalma meydana gelmiştir. 1998 yõlõnda Mõsõr ve Nijerya
en çok doğrudan yabancõ yatõrõm çeken ülkeler olmuşlardõr. Mõsõr�da doğrudan
yabancõ yatõrõmlar 1998 yõlõnda 1.1 milyar Dolara ulaşmõştõr. 33 Az Gelişmiş Afrika
ülkesinde ise  doğrudan yabancõ yatõrõmlar 2.2 milyar Dolar� a yükselmesine rağmen
hala son derece düşük seviyelerde kalmõştõr.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde,  1997 yõlõnda 68 milyar Dolar
civarõnda gerçekleşen  doğrudan yabancõ yatõmlar 1998 yõlõnda  yükselmeye devam
ederek 71 milyar Dolara ulaşmõştõr. Bu bölgede Brezilya, 1998 yõlõnda 29 milyar
Dolar ile ilk sõrayõ alõrken Meksika yaklaşõk 10 milyar Dolar ile ikinci sõrada yer
almõştõr. Arjantin, Şili, Venezuela ve Kolombiya ise diğer önemli yatõrõm çeken
ülkeler olmuşlardõr.

Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (Polonya, Çek Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu,
Romanya, Macaristan, Litvanya, Hõrvatistan, Ukranya, Estonya, Slovakya,
Bulgaristan, Letonya, Slovenya, Beyaz Rusya, Makedonya, Moldova, Arnavutluk ve
Bosna- Hersek) 1998 yõlõnda toplam olarak  19 milyar Dolar civarõnda yabancõ
yatõrõm çekmişlerdir. Rusya Federasyonu�ndaki yabancõ yatõrõm,  1997 yõlõnda  6
milyar Dolar iken, 1998 yõlõnda 2 milyar Dolara düşmüştür. Bu düşüş  yaşanan
krizden dolayõ yatõrõmcõlarõn, Rusya ekonomisine güvenlerinin sarsõlmasõ ve yatõrõm
planlarõnõn askõya alõnmasõndan kaynaklanmaktadõr. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve
Macaristan, Rusya Federasyonu�nun yanõnda 1998 yõlõnda yabancõ yatõrõm çeken
önemli ülkeler olmuşlardõr. Polonya�da 1998 yõlõnda yabancõ yatõrõmlardaki  artõş,
1997 yõlõna göre yüzde 5 olsa da yabancõ yatõrõm taahhütlerinin yüzde 50�den fazla
artmõş   olmasõ,    gelecekte   yabancõ   yatõrõm   trendinde   bir   yükselme   olacağõnõn
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göstergesidir. Uygulanan özelleştirme programlarõnõn katkõsõ ile Macaristan ve
Romanya�da doğrudan yabancõ yatõrõm girişinde belirgin bir yükselme olmuştur.

2.1.2.Türkiye'de Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ

2.1.2.1.Kurumsal ve Yasal Çerçeve

1954�de 6224 sayõlõ Kanun ile dönemin en liberal Yabancõ Sermaye Kanununu
uygulamaya koyan Türkiye, 1980 �li yõllarda başlayan liberalizasyon politikalarõ ve
kambiyo mevzuatõnda yapõlan değişiklikler ile birlikte yürürlüğe konulan Yabancõ
Sermaye çerçeve kararlarõ dikkate alõndõğõnda, bu alanda en liberal mevzuata sahip
ülkeler arasõnda yer almaktadõr.

�24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Tedbirleri� kapsamõnda uluslararasõ sermaye
ile ilgili düzenlemeler de yapõlmõştõr. 8/168 sayõlõ �Yabancõ Sermaye Çerçeve
Kararnamesi� 25.1.1980 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Başbakanlõğa bağlõ Yabancõ
Sermaye Dairesi kurulmuş, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatõ�na bağlanmõştõr.
17.7.1991 tarih ve 436 sayõlõ Kararname ile Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü,
Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ bünyesine alõnmõştõr. Yabancõ Sermaye Genel
Müdürlüğü  9.12.1994 tarih ve 4059 sayõlõ Kanun ile Hazine ve Dõş Ticaret
Müsteşarlõklarõnõn kurulmasõ sonucunda Hazine Müsteşarlõğõ bünyesinde  faaliyetine
devam etmektedir.

1980 yõlõndan itibaren, çerçeve kararlarõ 1986 ve  1992 yõllarõnda iki kez
değiştirilmiştir. İzleyen dönemde de liberalleşme sürecine devam edilmiş ve önemli
değişiklikler getiren son düzenleme 7.6.1995 tarihinde yürürlüğe konulan 95/ 6990
sayõlõ �Yabancõ Sermaye Çerçeve Kararõ� ile yapõlmõştõr.

Bu düzenlemeler sonucunda varõlan noktada, yabancõ yatõrõmcõlar tekel veya
özel imtiyaz teşkil etmemek kaydõyla, Türk özel sektörüne açõk her alanda, her türlü
mal ve hizmet üretimine yönelik faaliyetlerde bulunabilmektedirler.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde;

-Yabancõ yatõrõmcõlar, Türk yatõrõmcõlar ile aynõ hak ve sorumluluklara sahiptir.

-Yabancõ ortak payõna ait kõsõtlama bulunmamaktadõr.

-Yabancõ sermaye olarak getirilen dövizler, Türk Lirasõna çevrilmeden döviz
tevdiat hesabõnda tutulabilmektedir.

-Kar payõ, royalty, tasfiye payõ, v.b. gibi kazançlar serbestçe ülke dõşõna transfer
edilebilmektedir.

-Yabancõ yatõrõmcõ ihtiyaç duyduğu yabancõ personeli istihdam edebilmektedir.
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-Lisans, know-how, teknik yardõm ve yönetim anlaşmalarõnõn onay mecburiyeti
kaldõrõlmõş olup, tescil yaptõrõlmasõ yeterli görülmektedir.

-Dõş kredi anlaşmalarõnõn onay zorunluluğu bulunmamaktadõr.

Türkiye, 57 ülke ile �Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõ
Anlaşmasõ�nõ imzalamõş ve bunlardan 36 tanesi yürürlüğe girmiş bulunmaktadõr.
Yürürlüğe giren anlaşmalarõn yapõldõğõ ülkeler; A.B.D., Almanya, Arnavutluk,
Avusturya, Bangladeş, Beyaz Rusya, Belçika-Lüksemburg, Bulgaristan, Çin,
Danimarka, Endonezya, Estonya, Güney Kore, Gürcistan, Hõrvatistan, Hollanda,
İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kõrgõzistan, Kuveyt,
Macaristan, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya,
Tacikistan, Tunus, Türkmenistan ve Ukrayna�dõr.

Ayrõca, 42 ülke ile 'Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasõ' imzalanmõştõr. Bu
ülkeler ise; Avusturya, Norveç, Güney Kore, Ürdün, S.Arabistan, Tunus, Romanya,
Hollanda, Pakistan, İngiltere, Finlandiya, K.K.T.C., Fransa, Almanya, İsveç, Belçika,
Danimarka, İtalya, Japonya, B.A.E., Macaristan, Kazakistan, Makedonya,
Arnavutluk, Cezayir, Moğolistan, Çin, Hindistan, Malezya, Mõsõr, Polonya,
Türkmenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Özbekistan, A.B.D., Beyaz Rusya, Ukrayna,
İsrail, Slovakya, Kuveyt ve Rusya�dõr.

 2.1.2.2. Ülkeler ve Sektörler İtibariyle Gelişmeler

Kalkõnma için gerekli sermaye birikimini yurt içi kaynaklarõn yetersizliği
nedeniyle dõş borçlanma ve yabancõ sermaye girişi ile sağlamaya çalõşan Türkiye�de
1980 yõlõna kadar kayda değer bir artõş gösteremeyen yabancõ sermaye izinleri,
1980�de 97 milyon Dolardan, 1981�de 337 milyon Dolara yükselerek büyük bir
sõçrama kaydetmiştir. İkinci büyük sõçrama , 1986 �da yapõlan mevzuat değişikliği ile
gerçekleşmiş ve 1986 yõlõnda 364 milyon Dolar olan yabancõ sermaye izinleri,
1987�de 655 milyon Dolara çõkmõştõr. 1992 yõlõnda yapõlan mevzuat değişikliği ile ilk
kez 2 milyar Dolar sõnõrõ aşõlmõş ve nihayet 1995 yõlõnda 3 milyar Dolar sõnõrõna
gelinmiştir.  1997-1999 döneminde ortalama 1,7 milyar dolar tutarõnda izinlerle 1999
yõlõ sonuna kadar verilen izinlerin toplamõ 25.6 milyar  Dolara ulaşmõştõr.

Fiili giriş bazõnda ise ülkemize gelen uluslararasõ doğrudan yabancõ yatõrõm,
1980 yõlõnda  35 milyon Dolar iken, 1990 yõlõnda yaklaşõk olarak 1 milyar Dolara
ulaşmõştõr. 1990�lõ yõllarda Türkiye�ye gelen yabancõ sermaye yõllõk ortalama 1 milyar
Dolar civarõnda seyretmektedir.

1999 yõlõ sonu itibariyle, Türkiye�de faaliyette bulunan toplam sermayesi 823,2
trilyon TL olan mevcut 4950 adet yabancõ sermayeli şirketin yüzde 46,1'i imalat
sanayi, yüzde 52,5'i hizmetler, yüzde 0,3'ü tarõm  ve  yüzde 1'i ise madencilik
sektöründe faaliyet göstermektedir.

Verilen doğrudan yabancõ yatõrõm izinlerinde, 1997 yõlõnda imalat sanayi  yüzde
52, hizmetler  yüzde 45,7, madencilik yüzde 1,6 ve tarõm yüzde 0,7 oranõnda pay
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alõrken, 1998 yõlõnda  imalat sanayi yüzde 62,4, hizmetler yüzde 36,8, madencilik
yüzde 0,8 ve tarõm sektörü yüzde 0,4 oranõnda pay almõşlardõr.

1999 yõlõnda ise, imalat sanayi ve hizmetler sõrasõyla yüzde 66 ve yüzde 32.5 ile
en fazla izin verilen sektörler olmaya devam etmişlerdir. Tarõm ve madencilik
sektörleri ise verilen izinler itibariyle önemli bir gelişme kaydetmemişlerdir.

Bu gelişmeler sonucunda, 1997-1999 döneminde izin verilen yabancõ
sermayenin sektörel dağõlõmõ içinde imalat  sektörünün payõnda bir artõş, hizmetler
sektörünün payõnda ise bir azalõş olmuştur.

İstanbul Sanayi Odasõ tarafõndan yayõnlanan � Türkiye�nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu� adlõ raporda (1998) yer alan 500 büyük firmadan 139 adedi yabancõ
sermayeli firmadõr ve bunlarõn 20 adedi yüzde yüz yabancõ sermayeli kuruluşken, 42
adedinde ise yabancõ sermaye oranõ yüzde 50�den fazladõr.

   Tablo 2.3: Yõllar İtibariyle Yabancõ Yatõrõm İzin ve Girişleri  (Milyon Dolar)
İZİN VERİLEN

   YILLAR YABANCI
SERMAYE

FİRMA SAYISI    FİİLİ GİRİŞ

1990 1.861,16 1.856 1005
1991 1.967,26 2.123 1041

1992 1.819,00 2.330 1242

1993 2.063,39 2.554 1016

1994 1.477,61 2.830 830

1995 2.938,32 3.161 1127

1996(*) 3.836,50 3.582 964

1997 1.678,21 4.068 1032
1998 1.646,77 4.533 976

1999 (**) 1.700,52 4.950 574
  Toplam 20.988,74 9807

     (*) 1996 yõlõnda verilen yabancõ sermaye rakamõ, Fransõzlarõn İstanbul-Silivri�de yapmayõ
            düşündükleri Büyük  Şehir Projesi için verilen 2.3 milyar $�lõk izni de içermektedir.
     (**) Fiili girişler Eylül ayõ itibariyle
            Kaynak:Hazine Müsteşarlõğõ,Yabancõ Sermaye Raporu,Ocak 2000

1998 ve 1999 yõllarõnda verilen yabancõ yatõrõm izinleri imalat sanayinde;
özellikle taşõt araçlarõ imalat sanayi, lastik ve plastik sanayi,taşõt araçlarõ yan sanayi,
elektrikli makina sanayi, ilaç sanayi, gõda sanayi, çimento sanayi, elektronik sanayi,
hazõr giyim sanayi ve çimento sanayinde, hizmetler sektöründe ise; haberleşme,
bankacõlõk ve yatõrõm finansmanõ, inşaat taahhüt hizmetleri, ticaret, taşõmacõlõk, turizm
ve hipermarket hizmetleri alt sektörlerinde yoğunlaşmõştõr.
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İzin verilen yabancõ sermayenin ülke gruplarõna göre dağõlõmõ incelendiğinde ise
aşağõdaki tablodan görüleceği üzere OECD üyesi ülkeler geleneksel ağõrlõklarõnõ
devam ettirmektedirler. İzin verilen yabancõ sermayenin  yüzde 90�lar düzeyindeki
bölümü OECD ülkelerinden ve bunlarõn içinden  de büyük bölümü AB ülkelerinden
gelmektedir. Hollanda, Almanya ve Fransa başta gelen ülkelerdir. AB ülkeleri dõşõnda
en yoğun yabancõ yatõrõm A.B.D.�den gelmektedir.

   Tablo 2.4:Yabancõ Sermaye İzinlerinin Ülke Gruplarõ  İtibariyle Dağõlõmõ (Milyon Dolar)
1997 1998 1999

Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran
(OECD) AB
Ülkeleri

1.029.993 61,4 1,085,177 65,9 1,166,287 68,6

(OECD) Diğer
Ülkeleri

379,938 22,6 477,178  29,0 374,853 22,0

Diğer Ülkeler 268,281 16,0 85,085 5,1 159,418 9,4
   TOPLAM 1,678,212 100,0 1,647,440 100 1,700,558 100,0

   Kaynak:Hazine Müsteşarlõğõ,Yabancõ Sermaye Raporu,Ocak 2000

İzin verilen yabancõ sermayenin yatõrõm türlerine göre dağõlõmõnda, 1998 ve
1999 yõllarõnda, Tablo 5�den de görüleceği üzere, iştirak ve yeni yatõrõm türleri en
yüksek paya sahip olmuşlardõr. Ancak, bu yõllarda tevsii yatõrõmlar da önemli bir tutar
oluşturmaya devam etmiştir.

Tablo 2.5: Verilen  İzinlerin Yatõrõm  Türlerine  Göre Dağõlõmõ (milyon Dolar)
Yatõrõm Türü 1998 1999

Miktar Oran(%) Miktar Oran(%)
Yeni 438 26,59 521 30,65
Tevsii 435 26,41 474 27,88
Sermaye artõşõ 218 13,24 201 11,82
İştirak 556 33,76 504 29,65
Toplam 1647 100 1700 100

Kaynak:Hazine Müsteşarlõğõ,Yabancõ Sermaye Raporu,Ocak 2000

2.1.2.3. Sorunlar

Yabancõ yatõrõm hedeflerine ulaşõlamamasõnõn temelinde ülkede yaşanan siyasal
ve ekonomik istikrarsõzlõk önemli bir yere sahiptir.

Yirmi yõlõ aşkõn bir süredir yüksek enflasyon ortamõnda yaşayan Türkiye�de
kayõtlarõnõ, hesaplarõnõ Türk Lirasõnõn yanõ sõra yabancõ parayla da izleyen yabancõ
yatõrõmcõlar, enflasyonun yõkõcõ etkilerini daha fazla hissetmekte, getirilen sermaye
kõsa sürede aşõnmaktadõr. Enflasyona rağmen enflasyon muhasebesinin kabul
edilmemiş olmasõ, enflasyondan arõndõrõlmõş karlar yerine enflasyon sebebiyle fiktif
olarak aşõrõ ölçüde şişmiş karlarõn vergilendirilmesi caydõrõcõ olmaktadõr.
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Alõnan ekonomik kararlarõn tam olarak uygulanmamasõ, sõk sõk değişikliğe
uğramasõ, yabancõ yatõrõmcõnõn önünü görmesine  ve uzun vadeli plan yapmasõna
engel olmaktadõr.

Bugüne kadar yeterli özelleştirmenin yapõlamamõş olmasõ ve yap-işlet-devret
ve/veya yap-işlet  modellerinin uygulamaya konulmasõnda gecikilmiş olunmasõ
yabancõ yatõrõm girişini olumsuz yönde etkilemiştir.

Hukuk sisteminin ve adalet mekanizmasõnõn işleyişindeki aksaklõklar ve ihtisas
mahkemelerinin olmamasõ yabancõ yatõrõm için önemli caydõrõcõ unsurlarõ
oluşturmuştur.

Fikri haklar konusunda  mevzuat bazõnda yaşanõlan olumlu gelişmelere rağmen,
Türkiye�nin bu konuda uluslararasõ standartlarõn oldukça gerisinde bulunmasõ
doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ olumsuz yönde etkilemektedir.

İlave olarak, yabancõ yatõrõmcõlarõn uygulamada karşõ karşõya kaldõklarõ ve
günden güne artma eğilimi gösteren bürokratik işlemler yabancõ yatõrõmcõlar için
olumsuzluğu artõrmaktadõr.

2.1.2.4 Avantajlar

Bir önceki bölümde belirtilen sorunlara rağmen, Türkiye, yabancõ yatõrõmlar için
cazip ülke olma konumunu korumaktadõr.

 Türkiye Doğu ile Batõ�nõn  kesiştiği noktada, coğrafi konum olarak  önemli bir
yerde bulunmaktadõr. Asya ve Avrupa arasõnda bir köprü vazifesi görmesi,  Orta
Doğu, Kafkasya ve Türk Cumhuriyetleri ile olan bağõ  yabancõ yatõrõmlar için,
cezbedici bir özellik taşõmaktadõr. Ayrõca, Orta Doğu ve Kafkasya petrolü ile Orta
Asya doğal gazõ ile batõ arasõnda bir geçiş kapõsõ konumundadõr.

Yaklaşõk 65 milyon nüfusu ve artan alõm gücü ile yabancõ yatõrõmcõlar için
büyük ve hareketli bir pazar oluşturmaktadõr.

Türkiye, dinamik ve birçok OECD ülkesi ile karşõlaştõrõldõğõnda büyüme
potansiyeli yüksek olan bir ülke konumundadõr. Dünya Ticaret Örgütü göstergelerine
göre Türkiye, dünya ticaretinde  20 en dinamik ülke arasõnda yer almaktadõr.

Eğitilmiş, nitelikli ve  çabuk öğrenen işgücü Türkiye�nin diğer önemli bir
avantajõdõr.

Haberleşme ve diğer altyapõ hizmetleri yatõrõmcõlarõn ihtiyaçlarõna cevap
verebilecek düzeydedir.

1996 yõlõnda Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasõ imzalanmõş ve Aralõk
1999�daki Helsinki Zirvesi sonucunda Avrupa Birliği�ne tam üyelik konusunda
ilerleme kaydedilmiştir.
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Özelleştirme programõnõn uygulanmasõnõn ivme kazanmasõ da doğrudan yabancõ
yatõrõm girişini hõzlandõracaktõr.

Uluslararasõ tahkim�e ilişkin yasal düzenlemelerin yapõlmõş olmasõ ve enerji ve
diğer altyapõ sektörlerinde özel sektörün de yatõrõm yapmasõna olanak tanõnmõş olmasõ
yabancõ yatõrõm girişlerine katkõda bulunacaktõr.

Ekonomik ve sosyal reformlar sonucunda ulaşõlmasõ hedeflenen makro
ekonomik istikrar, yabancõ yatõrõmcõlarõn beklentilerini olumlu yönde etkileyecektir.

2.1.2.5. Uluslararasõ Kuruluşlar ve Programlar

Gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn teşvik edilmesi, uzun
yõllardan beri sanayileşmiş ülkelerde üzerinde durulan ve gerek çeşitli uluslararasõ
organizasyonlarca gerek ulusal kuruluşlarca gerekse de ticari birliklerce geliştirilmeye
çalõşõlan bir olgudur. Bunu sağlamak üzere çeşitli programlar düzenleyen bu
kurumlarõn çõkõş noktalarõ temel olarak iki varsayõma dayanõr:

- Gelişmiş ülkeler çõkõşlõ doğrudan yabancõ yatõrõmlar, gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik kalkõnmasõna önemli bir katkõda bulunacaklardõr.

- Doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn gelişmekte olan ülkelere akõşlarõnõn sağlanmasõ
desteklenmedikçe, akõş çok sõnõrlõ kalacaktõr.

Özellikle borç krizi yõllarõnda bu kuruluşlarõn önemi giderek artmõş, bu
kuruluşlar da faaliyetleri içinde bu konuya daha fazla ilgi göstermeye başlamõşlardõr.

Gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn teşvik edilmesi
konusuna  programlarõnda yer veren uluslararasõ organizasyonlarõn ve programlarõn
başlõcalarõ şunlardõr:

- OECD Teşkilatõ(Ekonomik İşbirliği ve Kalkõnma Teşkilatõ),

- UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Yatõrõm Konferansõ),

- UNIDO (Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkõnma Teşkilatõ),

- IFC (Uluslararasõ Finans Kurumu),

- WTO (Dünya Ticaret Örgütü),

- ITC (Uluslararasõ Ticaret Merkezi),

- Dünya Bankasõ,
 
 - MIGA (Çok Taraflõ Yatõrõm Garanti Ajansõ),
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 - FIAS (Yabancõ Yatõrõm Danõşmanlõk Hizmetleri),

- AB Programlarõ (EC-CDI ve EC-IIP),

-KEİ ( Karadeniz Ekonomik İşbirliği), EFTA(Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi),
 ECO(İktisadi İşbirliği Teşkilatõ) gibi bölgesel kuruluşlar,

-OCIFT (Türkiye-Fransa Yatõrõm ve İşbirliğini Geliştirme Teşkilatõ),

-DEG (Alman Yatõrõm ve Kalkõnma Kuruluşu),

-İngiliz Yatõrõm Bürosu,

-WAIPA (Dünya Yatõrõm Geliştirme Ajanslarõ Birliği),

UNCTAD, Birleşmiş Milletler Sekreteryasõ içinde doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ
ve ulusötesi şirketlerle ilgili her konuda hizmet vermektedir. Ulusötesi şirketler ile
ilgili program 1992 yõlõna kadar Birleşmiş Milletler Ulusötesi Şirketler Merkezi ve
1993 yõlõna kadar da Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Gelişme Dairesinin
Ulusötesi Şirketler Bölümünde yürütülüyordu. Program, 1993 yõlõnda, UNCTAD�a
transfer edildi. UNCTAD, ulusötesi şirketlerin yapõlarõna bakarak uluslararasõ
yatõrõmlarõ teşvik edici ortamõn hazõrlanmasõ konusunda çalõşmaktadõr. Çalõşma şekli,
seminerler ve  konferanslar düzenlemek, devletlerarasõ görüşmeleri organize etmek ve
teknik konularda yardõmcõ olmaktõr.

OECD Teşkilatõ, gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ teşvik
eden önemli kuruluşlardan birisidir. Teşkilat bünyesinde uluslararasõ yatõrõmlar ve çok
uluslu şirketler konusunda üye ülkeler arasõnda işbirliğini geliştirme görevini üstlenen
Uluslararasõ Yatõrõm ve Çok Uluslu Şirketler Komitesi (CIME) 1975  yõlõnda
oluşturulmuştur. Komite gelişmekte olan ülkelere  yatõrõmlarõn teşvikine özel önem
vermekte ve ilgili çalõşmalar yapmaktadõr. Komiteye bağlõ çalõşma gruplarõndan üçü
bu hususla yakõndan ilgilidir. Rehberlik Çalõşma Grubu , Uluslararasõ Yatõrõm
Politikalarõ Çalõşma Grubu ve 1992 yõlõnda oluşturulan  Sermaye Hareketleri ve
Görünmeyen İşlemler Komitesi (CMIT) ortak çalõşma gruplarõdõr. Komite özellikle
üye ülkelerin doğrudan yabancõ yatõrõmlar konusunda koordine olmasõna ve sorunlarõn
giderilmesine çalõşmaktadõr.

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret kurallarõ ile faaliyette bulunan uluslararasõ
bir kuruluştur. 1 Ocak 1995 tarihinde kurulan bir örgüt olmasõna rağmen, esasen 1947
yõlõnda 23 taraf ülkenin başlattõğõ GATT�õn (General Agreement on Tariffs and Trade)
devamõ olarak görülebilir. Dünya Ticaret Örgütü�nün başlõca görevi, uluslararasõ
ticaretin mümkün olduğunca serbest ve düzenli yapõlmasõnõ sağlamaktõr. Bugün 134
üyesi bulunan ve 34 ülke ile yedi uluslararasõ örgütün gözlemci statüsüne haiz olduğu
Dünya Ticaret Örgütü, üye ülkeler  tarafõndan yönetilen bir kuruluştur. Kararlar, üye
ülkelerin tamamõnõn katõldõğõ ve düzenli olarak yüksek memurlar düzeyinde
Cenevre�de toplanan konsey ve komisyonlarda alõnmaktadõr. Ayrõmcõlõk yapõlmamasõ,
karşõlõklõlõk ve kota gibi tarife dõşõ engellerin kaldõrõlmasõ, başlõca ilkeleri arasõndadõr.
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TRIMS (Ticaretle Bağlantõlõ Yatõrõm Tedbirleri) Komitesi, yabancõ yatõrõmlarõn
yapõldõğõ ülkelerin, yatõrõmlarla bağlantõlõ olarak aldõklarõ bazõ tedbirlerin  (yerli girdi
kullanma ve ihraç etme zorunluluğu, ithalat kõsõtlamasõ, v.b.)  serbest ticareti
engelleyici olmalarõ nedeniyle, bu tedbirlerin kaldõrõlmasõnõ sağlayacak uygulamalarõ
düzenlemektedir.

IFC�nin kuruluş amacõnõn, gelişmekte olan ülkelere özel yatõrõmlarõn teşvik
edilmesi olmasõ kurumun önemini açõkça göstermektedir. IFC, kredi ya da sermayeye
katõlõm şeklindeki finansman faaliyetlerinin yanõsõra; yatõrõm öncesi planlama, proje
yapõmõ, proje sonrasõ destek, şirketlerin yeniden düzenlenmesine destek, sermaye
piyasalarõnõ geliştirme ve yabancõ yatõrõm danõşmanlõğõ gibi teknik desteklerle
doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ teşvik etmektedir. Doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn her
çeşidini teşvik etmeye çalõşan IFC�nin çalõşmalarõ, sektör tanõtõm programlarõ,
eşleştirme ve proje geliştirmenin kombinasyonlarõ üzerinde yoğunlaşmaktadõr.

MIGA, gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancõ yatõrõm akõmlarõnõ
artõrmak ve koordine etmek amacõyla Dünya Bankasõ�nõn bir yan kuruluşu olarak
1988 yõlõnda kurulmuştur. Ajansõn kurulmasõnõn amacõ gelişmekte olan ülkelere
yönelik doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn, ticari ve politik riskler nedeniyle istenilen
seviyelere ulaşamamasõ ve geleneksel dõş finansman kaynaklarõnõn gelişmekte olan
ülkelere olan akõşõnõn giderek daha sõnõrlõ hale gelmesi nedeniyle alternatif finansman
imkanlarõ üzerinde durulmasõdõr. MIGA�nõn misyonu, kalkõnma için özel yatõrõmlarõ
teşvik etmek, doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ ticari olmayan risklere karşõ sigorta etmek
ve üyelerine teşvik ve danõşmanlõk hizmetleri vererek gelişmekte olan ülkelerde
cezbedici bir yatõrõm iklimi sağlamaktõr.

3. KISA VE UZUN VADEDE ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR  VE
HEDEFLER

Liberalleşme politikalarõ, uluslararasõ sermaye hareketlerine getirilen serbestlik,
özelleştirme uygulamalarõ, şirket birleşme ve satõn alõmlarõ (cross-border mergers and
acquisitions), uygun uluslararasõ ortam, haberleşme ve ulaşõm teknolojilerindeki
gelişmeler, sözleşmelerin güvence altõna alõnmasõ, millileştirme risklerinin azaltõlmasõ
gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ artõrmaktadõr. Bölgesel
entegrasyonlar da yabancõ yatõrõm akõmlarõndaki artõşõ destekleyen diğer bir faktör
olmaktadõr.

Küreselleşme ve gelişen ekonomilerde liberalleşme faaliyetleri 1990'larda
yabancõ yatõrõm akõmlarõnda önemli miktarda artõşa neden olmuştur. 1990-1998
döneminde gelişmekte olan ülkelere yabancõ yatõrõm akõmlarõ altõ kattan fazla
artmõştõr.5 1991-1997 döneminde gelişmekte olan ülkelerin dünya doğrudan yabancõ
yatõrõm akõmlarõ içindeki payõ, dünya ithalat ve ihracatõ içindeki payõnõ aşmõştõr. Buna
göre, gelişmekte olan ülkeler, dünya ticaretinden ziyade doğrudan yabancõ yatõrõm
akõmlarõ içinde önemli rol oynamaktadõrlar.

                                           
5 The World Bank 1999, s.48
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Gelişmekte olan ülkelere  giden doğrudan yabancõ yatõrõmõn  yüzde 70'i orta
gelir düzeyindeki 10 ülkeye (sõrayla Çin, Brezilya, Meksika, Arjantin, Polonya, Şili,
Malezya, Venezuela, Rusya ve Tayland) gitmektedir. Çin piyasasõnõn büyüklüğü ve
ekonomisinin giderek artan açõlõmõ ile ilk sõrada yer almaktadõr. Diğerleri (Malezya,
Tayland, Şili) 1980'lerdeki güçlü ekonomik performanslarõ ve politikalarõ ile yabancõ
yatõrõmlarõ çekmişlerdir.  Örneğin Yabancõ Yatõrõm/GSYİH oranõ Malezya'da 1986-87
de yüzde 2 iken, 1991-1996 da yüzde 7'ye yükselmiştir. Şili'de yabancõ yatõrõm
1990'larõn  başõnda 1 milyar dolar iken,  1998'de 5 milyar dolara yükselmiştir.6

Türkiye, 1998 yõlõnda ulaşmõş olduğu 807 milyon dolar yabancõ yatõrõm ile
gelişmekte olan ülkelere giden yabancõ yatõrõm akõmlarõndan sadece yüzde 0,15
oranõnda pay almaktadõr. Bu pay, Çin için yüzde 27,4, Brezilya için yüzde 17,3,
Meksika için yüzde 6,2, Tayland için yüzde 4,2 ve Arjantin için yüzde 3,4'dür. 7

Yabancõ yatõrõm girişlerinin GSYİH'ya ve yabancõ yatõrõm girişlerinin sabit
sermaye yatõrõmlarõna  oranlarõna bakõldõğõnda da Türkiye'nin bu alanda rekabette
olduğu ülkelerin oldukça gerisinde kaldõğõ görülmektedir. Yabancõ yatõrõm girişlerinin
GSYİH'ya oranõ 1997 yõlõnda Türkiye için binde 3,5 iken bu oran  Çin için yüzde
23,5, Brezilya için yüzde 15,9, Meksika için yüzde 12,5, Arjantin için yüzde 12,3, Şili
için yüzde 33,3 ve Malezya için ise yüzde 38,1 dir. Yabancõ yatõrõm girişlerinin sabit
sermaye yatõrõmlarõ oranõ ise 1997 yõlõnda Türkiye için yüzde 1,6 iken, bu oran Çin
için yüzde 14,3, Brezilya için yüzde 11,9, Meksika için yüzde 16,3, Arjantin için
yüzde 12,7, Sili için yüzde  27,9 ve Venezuela için ise yüzde 34,4 dür. 8

UNCTAD tarafõndan yapõlan tahminlere göre (1996) yabancõ yatõrõmlarõ alan
ülkelerin "uluslararasõlaşma  endeksine" (transnationality index) göre Türkiye yüzde
5'in altõnda kalarak son sõralarda yer almaktadõr.9

ABD tarafõndan 1994 yõlõnda 2000'li yõllar için geliştirilen  "Yükselen 10 Büyük
Pazar"  stratejisinde Türkiye, Çin'den sonra ikinci sõrada yer almaktadõr. Bu stratejiye
göre Türkiye'nin 1998 yõlõnda 45 milyar dolar yatõrõm çeken Çin'in gerisinde, 29
milyar dolar çeken Brezilya'nõn önünde olmasõ gerekmektedir. Yani, Türkiye'nin yõlda
30 ila 50 milyar dolar arasõnda bir rakamõ yabancõ yatõrõm olarak çekmesi
gerekmektedir.

Türkiye'nin yakõn gelecekte  dünyanõn en önemli 8-10 pazarõndan biri olacağõ
tahmin edilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre, Türkiye dünya ticaretinde en
dinamik 20 ülkeden biridir. OECD tahminlerine göre, Türkiye'de kişibaşõna satõn alma
gücü paritesi  6300 dolar olarak  tahmin edilmektedir.   1996-1998 döneminde GSMH

                                           
6 a.g.e., s.50
7 UNCTAD 1999, s.477
8 UNCTAD 1999, s. 513-524
9 Bu endeks,  DYS girişi / sabit sermaye yatõrõmõ (son üç yõl için); DYS giriş stoku / GSYİH; yabancõ
ortaklõklarõn yarattõğõ katma değer / GSYİH ve yabancõ ortaklõklarõn yarattõğõ istihdam / toplam
istihdam oranlarõnõn ortalamasõdõr.  (UNCTAD 1999, s.17)
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ortalama artõş hõzõ yüzde 6,4'dür. Türkiye, yaklaşõk 65 milyon nüfusu, artan satõn alma
gücü ile büyüyen dinamik bir pazar konumundadõr.

Coğrafi açõdan Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'nun merkezinde ve bu
pazarlarla ilişki içerisinde,  stratejik bir konuma sahip olan Türkiye, Avrupa Birliği ile
Gümrük Birliğini gerçekleştirmiş ve  AB'ye aday  ülke olarak ilan edilmiştir. Bunun
yanõsõra Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya ülkeleri ile olan ilişkileri Türkiye'nin
pazar potansiyelini artõran unsurlardõr.

Büyük pazar olanaklarõna ilave olarak  eğitimli ve nitelikli insan gücüne sahip
olmasõ, alt yapõsõndaki hõzlõ gelişmeler, hemen tüm çok taraflõ anlaşmalara katõlmõş
olmasõ, 60 dolayõnda ülke ile yatõrõmlarõn korunmasõ ve çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşmasõ imzalamõş ve dünyanõn en liberal yabancõ yatõrõm mevzuatõna sahip
ülkelerinden birisi olmasõ, Türkiye'nin uluslararasõ platformda avantajlarõ olmaktadõr.
Ancak, Türkiye'nin sahip olduğu bu potansiyel ve avantajlara rağmen çektiği yabancõ
yatõrõmlar hedeflenenin çok altõnda kalmõştõr. Öngörülen yõllõk 25-30 milyar dolar
yabancõ yatõrõma ulaşmak için öncelikle ekonomik ve siyasi istikrarõn sağlanmasõ
gerekmektedir.

Birçok gelişmekte olan ülkede ekonomik büyüme ve doğrudan yabancõ
yatõrõmlarda artõş için, yapõsal ve kurumsal reformlar başlangõç noktasõnõ
oluşturmaktadõr. Sadece teşvik tedbirlerine başvurmak yeterli olmamaktadõr. Bu
çerçevede Türkiye, enflasyonun aşağõ çekilmesi, istikrarlõ ve sürdürülebilir bir
büyüme ortamõnõn sağlanmasõ, kamu açõklarõnõn düşürülerek   kamunun mali piyasalar
üzerindeki baskõsõnõn azaltõlmasõ ve makroekonomik istikrarõ kalõcõ kõlacak yapõsal
reformlarõn hayata geçirilmesine yönelik olarak uygulayacağõ kararlõ politikalar
sonucunda, doğrudan yabancõ yatõrõmlar bakõmõndan cazip bir merkez haline
gelebilecektir.

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'ni gerçekleştirmiş olmasõ ve 1999 yõlõ
sonunda tam üyelik için aday ülke olarak kabul edilmesi, önümüzdeki dönemde hem
bu sürecin hõzlandõrõlmasõ hem de yeni yabancõ yatõrõmlarõn Türkiye'ye yönelmesi
açõsõndan önemli bir faktör olacaktõr. Bu yönde en önemli örnek Meksika'dõr.
Meksika'ya giden yabancõ yatõrõmlar, 1995-1998 döneminde ortalama 10,5 milyar
dolardõr. Bu ülkeye giden yabancõ yatõrõmlarõn önemli bir kõsmõ,  NAFTA yoluyla
Kuzey Amerika pazarõnõ hedef alan imalat sanayi üretimine yönelmektedir.10 Diğer
bir örnek, Latin Amerika ülkelerinin (Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay)
kurduğu Güney Amerika Ortak Pazarõ'dõr (Southern Common Market-MERCOSUR).
Yükselen ekonomilerin krize girdiği 1998 yõlõnda Latin Amerika ve Karayip
bölgesine   yönelik yabancõ yatõrõm akõmlarõ, bir önceki yõla göre yüzde 5 oranõnda
artarak 72 milyar dolara ulaşmõştõr. MERCOSUR ülkeleri,  bu akõmõn yarõsõnõ
almaktadõr.    Sadece  Brezilya  29 milyar dolarla  bu bölgeye  yönelik  akõmõn  yüzde

                                           
10 UNCTAD 1999,  s.62
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40'õnõ almaktadõr. Bu ülkeyi toplam içindeki yüzde 14 payõ ile Meksika izlemektedir.
Arjantin, Şili ve Venezuela toplam içinde yüzde 5-8 paya sahiptirler.11

Gözardõ edilmemesi gereken diğer bir hususta, serbest bölgelerin yabancõ
yatõrõm girişini özendirmesidir. Örneğin ASEAN'a üye ülkeler, 1998 yõlõnda ASEAN
Yatõrõm Alanõnõ kurmak üzere anlaşma yapmõşlar, ASEAN Serbest Ticaret Bölgesini
kurmak için de çalõşmalarõnõ hõzlandõrmõşlardõr.12

Gelişmekte olan ülkelerde özelleştirme uygulamalarõ, doğrudan yabancõ
yatõrõmlarõ çekmek açõsõndan önemli bir araç olarak kullanõlmakta ve bu alanda
başarõlõ sonuçlar alõnmaktadõr.

Özelleştirmenin gelişmekte olan ülkelere yönelik yabancõ yatõrõm akõmlarõna
katkõsõ, 1997 yõlõnda 21,1 milyar dolar ile toplam yabancõ yatõrõmõn  yüzde 13'ünü
oluşturmaktadõr.13 1997'de Avrupa ve Orta Asya'nõn özelleştirme yoluyla çektiği
doğrudan yabancõ yatõrõm 6,9 milyar dolar olup bu miktar bölgeye giden yabancõ
yatõrõmõn  yüzde 31'ini oluşturmaktadõr. Özelleştirme yoluyla gelen yabancõ
yatõrõmlar, 1997 yõlõnda Latin Amerika için 11,4 milyar dolar ile bu bölgeye giden
toplam yabancõ yatõrõmõn yüzde 19'unu oluşturmaktadõr. 14 1998 yõlõnda  Brezilya'ya
giden yabancõ yatõrõmõn  yüzde 25'i telekomünikasyon ve petrol alanlarõnda yapõlan
özelleştirmelerden kaynaklanmaktadõr. Arjantin pazarõnõn MERCOSUR'a açõlmasõnõn
yanõnda, özellikle özelleştirme uygulamalarõ, bankacõlõk, telekom ve  medya alanõnda
faaliyet  gösteren özel şirketlerin yabancõlar  tarafõndan satõn alõnmasõ yabancõ yatõrõm
akõmlarõndaki artõşõn (1994-1997 ortalamasõ olan 6 milyar dolar) önemli bir kõsmõnõ
açõklamaktadõr.  Kolombiya ve Venezuela'da ise, petrol ve doğal gaza yönelen önemli
miktardaki yabancõ yatõrõm, son yõllarda hizmetler sektöründeki özelleştirme
uygulamalarõ ile desteklenmiştir. Doğu Avrupa  bölgesinde ise Polonya, Romanya,
Bulgaristan, Litvanya'da telekomünikasyon şirketlerinin özelleştirilmesi önemli
miktarda kaynak yaratmõştõr.15 Türkiye'nin özelleştirme uygulamalarõnda göstereceği
performans ile enerji ve diğer alt yapõ yatõrõmlarõnda Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet
modellerinin gerçekleştirilmesi yabancõ yatõrõmlarõn artmasõna önemli katkõda
bulunacaktõr.

Şirket birleşme ve satõn alõmlarõ, 1990'larda gelişmekte olan ülkelere yönelen
yabancõ yatõrõmlarda önem kazanmaya başlamõştõr. 1997 yõlõnda bu faaliyetlerin net
yabancõ yatõrõm akõmõna oranõ, gelişmekte olan ülkeler için yüzde  28'e yükselmiştir.

Finansal krizden önemli ölçüde etkilenen Uzak Doğu Asya ülkelerinde şirket
birleşmeleri  ve satõn alõmlarõ, 1996 yõlõnda 1,1 milyar dolar iken, 1997 yõlõnda önemli
ölçüde artarak 5,6 milyar dolara yükselmiştir. 16 Şirket birleşme ve satõn alõmlarõ
imalat  sanayi,  finans  sektörü  ve  diğer  sektörlerin  yeniden  yapõlanmasõna  katkõda

                                           
11 a.g.e., s.61
12 a.g.e., s.54
13 The World Bank 1999, s.48
14 The World Bank 1999, s.48-49
15 a.g.e., s.57
16 a.g.e., s.60
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bulunmakta, daha iyi ve yeni teknoloji ve yönetim getirerek bu  sektörlerdeki
performansõ artõrmaktadõr. 1980'lerin sonlarõnda ABD ve günümüzde piyasa
ekonomisine geçiş sürecindeki ülkeler bu tür uygulamalara örnek olarak verilebilir.17

Tayland ve Kore'de yaşanan finansal krize rağmen yabancõ yatõrõmlardaki artõşõn
nedeni, menkul kõymet fiyatlarõndaki azalma, kurumsal yapõdaki iyileşme ve
şirketlerin yeniden yapõlanma süreçlerindeki hõzlanma nedeniyle, şirket birleşme ve
satõn alõmlarõndaki artõştõr. Bu faaliyetler, Tayland'da finans ve özellikle bankacõlõk ile
çimento sektörlerinde yoğunlaşmõştõr. Şili'de ise, geleneksel madencilik sektöründeki
yatõrõmlarõn yanõsõra ,  bankacõlõk ve enerji gibi hizmetler sektöründe faaliyet gösteren
özel firmalarõn satõn alõnmasõ, bu ülkeye yönelik yabancõ yatõrõmlarõn  şekillendiği
alanlar olmaktadõr. 18 Türkiye bu alanda oldukça yetersiz bir konumdadõr. Yabancõ
yatõrõmlarla ilgili sorunlarõn giderilmesi ve yeterli hukuksal çerçevenin sağlanmasõ
durumunda ülkemizde de  şirket birleşmeleri  ve satõn alõmlarõna yönelik faaliyetlerin
yoğunlaşacağõ beklenmektedir.

Yabancõ  yatõrõmlarõn, ev sahibi ülkede öncelikle siyasal, sosyal ve ekonomik
alanlarda istikrarõ aramasõ bu faaliyetlerin başlangõcõndan beri değişmeyen bir
karakteridir. Bu faktörler uluslararasõ yatõrõmcõnõn sadece satõş hasõlatõ ve karõnõ değil,
aynõ zamanda uluslararasõ piyasalardaki ve özellikle gidilen ülkelerdeki varlõğõnõ ve
bu varlõğõn devamõnõ etkilemektedir. Ekonomik, siyasi, psikolojik ve moral değerler
konusundaki istikrar ve güvence, bir  ülkenin yabancõ yatõrõmcõlar için çekiciliğini
artõrmaktadõr. Yabancõ yatõrõmcõnõn görmek istediği, istikrara giden yolda kalõcõ bir
biçimde atõlan adõmlardõr.

Türkiye, özellikle son dönemde, bu kapsamda önemli adõmlar atmõştõr. Vergi
reformu, sosyal güvenlik reformu, uluslararasõ tahkim konusunda anayasa değişikliği,
bankalar yasasõ çõkarõlmõş, IMF ile yapõlan stand-by düzenlemesi ile enflasyonun
indirilmesi, bütçe disiplininin sağlanmasõ, yapõsal reformlarõn devam ettirilmesi ve kur
politikasõnõn geleceğe yönelik belirsizlikleri azaltacak bir çerçevede yürütülmesi
hedef alõnmõştõr.

Sonuç olarak, yabancõ yatõrõmcõlar tarafõndan Türkiye dünyanõn en cazip
yatõrõm noktalarõndan biri olarak kabul edilmektedir.  Türkiye, bu önemli
potansiyelini içinde bulunduğu istikrarsõz koşullar nedeniyle değerlendirememekte,
ülkeye gelebilecek yatõrõm miktarõnõn ancak otuzda birini çekebilmektedir. Son
dönemde atõlmõş olan somut adõmlarõn uygulamaya konulmasõ ve yatõrõm ortamõnõn
eksikliklerinin giderilmesi sonucunda, Türkiye özlenen ölçüde yabancõ yatõrõm çeken
bir ülke haline gelecektir. Yukarõda özetlenen nedenlerle, Türkiye'nin yatõrõmcõyõ
caydõran faktörleri ortadan kaldõrmaya başlamasõ ile, 2001 yõlõndan itibaren süratle
arzu edilen miktarda yatõrõm çekmeye başlamasõ olasõdõr. Yabancõ yatõrõmcõ için arzu
edilen ortamõn yaratõlmasõ ile, Türkiye'nin 2001 yõlõnda 5 milyar dolarla başlanarak,
2005 yõlõnda bugünün kriterleri ile 30 milyar dolar seviyesinde doğrudan yabancõ
yatõrõmõ çekme potansiyeli mevcut bulunmaktadõr. 2023 yõlõna ilişkin hedefin,
dünyadaki gelişmelerin bugünden öngörülmesinin imkansõz olmasõ dolayõsõyla

                                           
17 a.g.e., s.61
18 a.g.e., s.62



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                         Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/yabancõs/oik532.pdf/20

rakamsal değer olarak ifadesi mümkün değildir. Ancak, 2005 yõlõnda 30 milyar
dolarlõk hedefe ulaşõlmasõ halinde Türkiye'nin, 2023 yõlõnda gelişmiş bir ülke olarak
doğrudan yabancõ yatõrõmlar açõsõndan dünyada ilk beş arasõna girmesi uzak bir hedef
olarak görülmemelidir.

4.    ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN
YAPILMASI GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL
DÜZENLEMELER

Yabancõ yatõrõmcõlarõn Türk yatõrõmcõlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip
olmasõ hususu, Anayasa (md.16), 6224 sayõlõ Yabancõ Sermayeyi Teşvik Kanunu ve
Türkiye'nin imzaladõğõ uluslararasõ anlaşmalarla teminat altõna alõnmõştõr. Doğrudan
yabancõ yatõrõmlarla ilgili yapõlmasõ gereken hukukî ve kurumsal düzenlemelerin bu
çerçevede ele alõnmasõ ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

4.1. Yapõlmasõ Gereken Yasal Düzenlemeler

Ülkede siyasî, ekonomik ve hukukî istikrarõn sağlanmasõ, bu bağlamda,
ekonomik ve siyasî alanda görece sağlanmõş olan istikrarõ sürekli kõlacak ve Avrupa
Birliği ile tam üyelik açõsõndan gerekli olan mevzuat uyum çalõşmalarõnõn
süratlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye�de faaliyet gösteren tüm yatõrõmcõlarõn karşõ karşõya bulunduğu
sorunlarõn başõnda yüksek enflasyon gelmektedir. Sorunlar bölümünde de ifade
edildiği gibi, enflasyonun düşürülmesi kadar fiktif karlarõn vergilendirilmesini önleme
amacõyla enflasyon muhasebesi sisteminin getirilmesinde yarar bulunmaktadõr. Bu
kapsamda ayrõca, kur değişmelerinden doğan farklarõn gelir kabul edilerek
vergilendirilmesi uygulamasõndan kaynaklanan sorunlarõn giderilmesi gerekmektedir.

Kayõt dõşõ ekonominin kayõt altõna alõnmasõ için gerekli düzenlemelerin
yapõlmasõ  ve etkin bir biçimde uygulanmasõ hem yabancõ hem de yerli yatõrõmcõlar
için hayati bir öneme haizdir.

Yabancõlarõn Türkiye�de çalõşma haklarõ ve yabancõ yatõrõmcõnõn mülk edinmesi
ile ilgili hükümler ilgili alanlarõ düzenleyen kanunlarda "dağõnõk" şekillerde
bulunmaktadõr. Genelde bu kanunlar eski tarihlidirler. Bu kanunlarõn günün
ihtiyaçlarõna cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve koordine edilmesi
gerekmektedir.

Türkiye�nin yabancõ yatõrõmlar ile ilgili imzaladõğõ sözleşmeler incelendiğinde,
örneğin Çok Taraflõ Yatõrõm Garanti Kuruluşu Sözleşmesi, (MIGA-The Multilateral
Investment Guarantee Agency, RG. 6.12.1998) Türkiye�nin sermaye ihraç eden bir
ülke konumuna geldiği anlaşõlmaktadõr. Bu tip uluslararasõ anlaşmalarõn sayõsõ her
geçen gün artmaktadõr. Bu anlaşmalar hem gelen yabancõ sermaye, hem de yurt dõşõna
çõkan yerli sermaye için bir güven teşkil etmektedir. Ancak, uygulamada bu gibi
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sözleşmelerin getirdiği avantajlar etkin bir şekilde kullanõlamamõştõr. Bu gibi
anlaşmalara işlerlik kazandõrõlmasõ ülke ve yatõrõmcõ yararõna olacaktõr.

Fikrî mülkiyet haklarõ ve rekabetin korunmasõ konularõnda mevzuat bazõnda
yaşanõlan olumlu gelişmelerin, kurumsal yapõ ve uygulamada da uluslararasõ
standartlara uygunluğunun sağlanmasõ yoluyla tamamlanmasõ gerekmektedir.

Çeşitli sektörlerde devam etmekte olan kamu kesiminin ağõrlõğõnõn azaltõlmasõ
ve piyasa mekanizmasõnõn işleyişini engelleyecek uygulamalardan (fiyat kontrolleri
ve tarife dõşõ engeller) kaçõnõlmasõ Türkiye'ye olan güvenin tesisi bakõmõndan büyük
önem taşõmaktadõr.

Çok uluslu şirketlerin ana merkezleri tarafõndan yapõlan araştõrma ve geliştirme
(AR&GE) ve benzeri harcamalarõn, ürünün kullanõldõğõ bağlõ kuruluşlara
paylaştõrõlmasõnõ ifade eden hizmet bedellerinin vergiden düşürülebilmesi, Türkiye'nin
imzaladõğõ çok taraflõ çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarõnõn gereğidir. Bu
konuda vergi mevzuatõnda yapõlmasõ gerekli düzenleme yabancõ yatõrõmcõlar
açõsõndan önem taşõmaktadõr.

Kurulma çalõşmalarõ devam eden serbest bölgelerin bir an önce faaliyete
geçirilmesine çalõşõlmalõdõr. Mevcut serbest bölgelerin, özellikle yabancõ yatõrõmcõyõ
çekmek ve daha iyi hizmet vermelerini sağlamak üzere alt ve üst yapõ olanaklarõnõn
iyileştirilmesi ve tam kapasite ile  etkin bir biçimde çalõştõrõlmalarõna önem
verilmelidir.

6224 sayõlõ kanun ve bununla ilgili kararname ve tebliğler dõşõnda doğrudan
yabancõ yatõrõm ile ilgili mevzuatõn AB normlarõyla uyumlu hale getirilmesi doğrudan
yabancõ yatõrõm için teşvik edici olacaktõr.

Uzun dönemli ekonomik ve siyasi istikrarõn sağlanmasõ ve kayõt dõşõlõğõn
önlenmesi, hakkõn tesliminde görülen gecikmelerin giderilmesi ve ihtisas
mahkemelerinin kurulmasõ ve hukuk sisteminin işler hale getirilmesi, hem yerli hem
de yabancõ yatõrõmcõlar için yatõrõm ortamõnõn arzu edilen koşullara kavuşturulmasõ
için gereklidir.

Yabancõ yatõrõmcõlar ile yerli yatõrõmcõlarõn ortak girişimleri desteklenmeli,
teşvik edilmelidir. Bu, ülke ekonomisinin dünyaya açõlmasõnõ ve ülkenin dünyaya
entegre olmasõnõ kolaylaştõracaktõr.

Yukarõda ifade olunan tedbirlere ek olarak, mevcut ve yeniden düzenlenecek
mevzuatõn uygulanmasõnda titizlik gösterilmelidir.

Doğrudan yabancõ yatõrõm girişlerine ivme kazandõrõlmasõ için özelleştirme
uygulamalarõnõn hõzlandõrõlmasõ gerekmektedir.

Yabancõ yatõrõmlarõ ileri teknoloji gerektiren üretim alanlarõna yönlendirilecek
bir şekilde tanõtõm yapõlmalõdõr.
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Ülke kalkõnmasõna ve rekabet gücünün artõrõlmasõna katkõda bulunacak sektörler
ve özellikle ileri teknoloji gerektiren alanlarda yapõlacak yerli ve yabancõ yatõrõmlar
için, arazi tahsisi; başlangõç döneminde vergi tatili ve serbest bölgelerde uygulanan
koşullara benzer koşullarõn yaratõlmasõ gibi ek teşvik unsurlarõndan yararlanõlmalõdõr.

 4.2. Mevcut Kurumlarda Yapõlmasõ Gereken Düzenlemeler

Doğrudan yabancõ yatõrõmlarla ilgili tedbirlerin ertelenmemesi ve bu sermaye
akõmlarõnõn bir an önce ülkeye çekilebilmesi özel önem taşõmaktadõr. Bu anlamda,
alõnmasõ gerekli tedbirlerin ve yapõlmasõ gereken yasal düzenlemelerin  hemen
tamamõ kõsa ve orta vade ile ilgilidir. Doğrudan yabancõ yatõrõmõn tabi olduğu tüm
ticaret ve yatõrõm mevzuatõnõn uluslararasõ standartlara uygun hale getirilmesi ve
tanõtõm politikalarõnõn uygulanmasõ uzun döneme de yayõlabilecek iki ana husus
olarak ortaya çõkmaktadõr.

Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü�nün yeniden yapõlandõrõlarak, gerekli yetki
ve imkanlara sahip olmasõ ve tanõtõm atağõnõn, uzun dönemli bir politika çerçevesinde,
diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülmesi gerekmektedir.

Yeniden oluşturulan Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü, yeni yatõrõmlar için
kuruluş aşamasõnda değerlendirmeleri yapmak, gerekli izinleri vermek ve teşvikleri
gerçekleştirmek, özetle diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak üzere
tek yetkili merci olarak çalõşmalõdõr. Yabancõ sermayeli kuruluş, muhatap olarak
yalnõzca Genel Müdürlüğü almalõ, Genel Müdürlük kendi bilgi bankasõnõ, sicil ve
arşivini oluşturmalõ, gerekli diğer bilgi ve belgeleri diğer kuruluşlara kamunun içsel
bir işlemi olarak göndermelidir.

Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü ile Yabancõ Sermaye Derneği (YASED)
arasõnda işbirliği sağlanarak yabancõ yatõrõmlarõn tanõtõm ve teşvikinin daha etkin
yapõlmasõ temin edilmelidir. Bu tanõtõmõn yapõlabilmesi için gerekli mali kaynak,
bütçeden ayrõlacak pay ve özel sektörün de katkõlarõyla gerçekleştirilmelidir. Tanõtõm
konusunda Yabancõ Sermaye Derneği ile birlikte kamu kuruluşlarõnõn yurt dõşõ
temsilciliklerinden  daha etkin bir şekilde yararlanõlmasõ gerekmektedir.

Mevcut durumda Türk ve yabancõ yatõrõm şirketlerinin istihdam edeceği
personelin önemli bir kõsmõna izin vermekte olan Yabancõ Sermaye Genel
Müdürlüğü'nün yeniden yapõlandõrõlma safhasõnda sadece yabancõ yatõrõmlarla ilgili
çalõşan personele izin vermesi Genel Müdürlüğün verimliliğini artõracaktõr.

5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

1990�larõn başõndan itibaren, doğrudan yabancõ yatõrõmlar, özellikle Birleşmiş
Milletler Ticaret ve Kalkõnma Örgütü � UNCTAD gibi örgütler tarafõndan, gelişmekte
olan ülkeler için 'kalkõnmanõn motoru' olarak kabul edilmiş ve bu kabul pratikte de
doğrulanmõştõr. Yatõrõm ortamlarõnõ yatõrõmcõnõn ihtiyaçlarõna göre düzenleyen birçok
gelişmekte olan ülke, yõlda 5-15 milyar dolar yatõrõm çekebilmiş, 1998 yõlõnda 29
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milyar dolar yatõrõm çeken Brezilya ile 47 milyar dolar yatõrõm çeken Çin, bu konuda
en başarõlõ örnekleri oluşturmuşlardõr.

Türkiye, pek çok sermaye ihrac eden ülke hükümetleri ve uluslararasõ yatõrõmcõ
tarafõndan, Çin�den sonra dünyada en fazla yatõrõm çekebilecek ikinci gelişmekte olan
ülke olarak kabul edilmektedir. Bu kabul, Türkiye�nin yõlda en az 30 milyar dolar
tutarõnda doğrudan yabancõ yatõrõm çekmesini gerektirmektedir. Nitekim, Türkiye
1990 yõlõnda bu pozisyonu yakalamõş ve 1 milyar dolar tutarõnda doğrudan yabancõ
yatõrõmlar ile, o yõl 3,5 milyar dolar doğrudan yabancõ yatõrõm çeken Çin�den sonra
nominal olarak en fazla doğrudan yabancõ yatõrõm çeken gelişmekte olan ülke
olmuştur. Kişi başõna doğrudan yabancõ yatõrõm miktarõ dikkate alõndõğõnda ise, 1990
yõlõnda Türkiye tüm gelişmekte olan ülkelerin önüne geçmiştir.

Ne var ki, Türkiye 1990�lõ yõllarõn başõnda ulaştõğõ bu avantajlõ pozisyonu
sürdürememiş, diğer ülkeler çektikleri doğrudan yabancõ yatõrõm miktarlarõ açõsõndan
çok yukarõlara tõrmanõrken, Türkiye 1990 yõlõnda ulaştõğõ 1 milyar dolar seviyesinde
kalmõştõr. 1998 yõlõnda dünyada dolaşan toplam 644 milyar dolar hacmindeki
doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn binde 1.5�ine tekabül eden bu rakam, Türkiye�nin
potansiyelinden ne denli uzakta olduğunu göstermesinin yanõnda, rakibi sayõlabilecek
diğer gelişmekte olan ülkelere karşõ rekabet şansõnõ  kullanamadõğõnõ da gözler önüne
sermektedir.

Doğrudan yabancõ yatõrõmlar, bir ülkede istihdam ve büyümeye sağladõğõ
katkõnõn yanõsõra yan sanayilerin oluşmasõna destek olmakta, o ülkeye teknoloji,
know-how ile yönetim tecrübesi getirmekte ve dõş pazarlara açõlmayõ
kolaylaştõrmaktadõr. Ayrõca, doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn kar transferlerinin çok
düşük seviyelere indiği, günümüzde bilinen bir gerçektir. Karlar; rekabet edebilmek,
kaliteyi ve fiyat avantajõnõ muhafaza edebilmek ve büyüyen pazar talebine cevap
verebilmek için, teknoloji yenileme, araştõrma ve geliştirme konularõnda ihtiyaç
duyulan sermayeyi karşõlamak üzere yeniden yatõrõlmaktadõr. Dolayõsõyla, Türkiye�nin
potansiyeli gereği doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ ülkeye çekememesi, yalnõzca finansal
kaynak kaybõna değil, sayõlan tüm yararlardan da yoksun kalõnmasõna neden
olmaktadõr.

21. Yüzyõlda küreselleşme ve serbest rekabetin öne çõktõğõ ve uluslararasõ
ilişkilerin yeniden şekillendiği, uluslararasõ yatõrõmlarõn büyük önem kazandõğõ  ve
yarattõğõ ticaret hacminin dünya ticaret hacmine yaklaştõğõ (dünya ihracatõnõn 1.5 katõ)
bir dünyada, Türkiye�nin doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ cezbedememesi, zaman içinde,
mukayeseli avantajlarõnõ kullanamamasõna ve rakibi olan diğer gelişmekte olan
ülkeler karşõsõnda rekabet edemez duruma düşmesine neden olacaktõr.

Türkiye�nin içinde bulunduğu durumu daha da çarpõcõ kõlan, bugün ülkeye gelen
doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn önemli bir bölümünün yeni yatõrõmlar olmadõğõ
gerçeğidir. 1993 yõlõna kadar ülkeye gelen doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn önemli bir
bölümü, Türkiye�de yatõrõmõ olmayan firmalarõn yaptõğõ tümüyle yeni yatõrõmlarken,
1994 ekonomik krizi sonrasõ dönemde, yeni yatõrõmlarõn toplam doğrudan yabancõ
yatõrõmlar içindeki payõ yüzde 10�un altõna düşmüş ve bugüne kadar da bu seviyenin



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                         Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/yabancõs/oik532.pdf/24

üzerine çõkamamõştõr. Türkiye�de her yõl yapõlan doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn yüzde
90-95�lik bir bölümü, ülkemizde faaliyette bulunan firmalar tarafõndan yapõlan
yenileme, genişleme yatõrõmlarõ ve sermaye artõrõmõ şeklinde gerçekleşmektedir. 1994
yõlõndan bu yana, Türkiye�ye yapõlan yeni yatõrõmlarõn orta ve büyük ölçekli
olanlarõnõn sayõsõ 10�u geçmemektedir. Türkiye�de yatõrõm yapan yabancõ kuruluşlarõn
sayõsõnõn her yõl ortalama 400 dolayõnda olduğu gözönüne alõndõğõnda, bu
kuruluşlarõn, birkaç istisna dõşõnda, küçük ölçekli olduğu, gerçek anlamda uluslararasõ
nitelik gösteren yatõrõmcõlarõn sayõsõnõn sõnõrlõ kaldõğõ görülmektedir.

Dünyada uluslararasõ yatõrõmcõlar tarafõndan yapõlan yatõrõmlarõn sayõsõ hõzla
artmaktadõr. 1991 yõlõnda, sayõlarõ 35,000 dolayõnda olan uluslararasõ yatõrõmcõlarõn
dünya çapõnda yaptõğõ yatõrõmlarõn sayõsõ 150,000 dolayõnda iken, 1998�de uluslararasõ
kuruluşlarõn sayõsõ 60,000�e, bunlarõn dünyadaki yatõrõmlarõnõn sayõsõ da 500,000�e
yükselmiştir19. Türkiye�nin ülkeye cezbedebildiği kuruluş sayõsõ da, sermaye
büyüklüğüne paralel olarak, çok düşük seviyelerdedir.

Türkiye�de doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn düşük düzeylerde kalmasõnda,
enflasyonun çok yüksek seviyelerde seyretmesi, ekonomik ve siyasi istikrarsõzlõk ve
diğer ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda yatõrõm ortamõnõn avantajlõ konumda olmamasõ
belirleyici olmuştur.

Siyasi ve ekonomik istikrarsõzlõk dõşõnda kalan yatõrõm ortamõ ile ilgili sorunlar
olarak, kayõtdõşõ ekonominin varlõğõ ve rekabet koşullarõnõ bozmasõ, hukuk
sistemindeki yetersizlikler, doğrudan yatõrõm mevzuatõ dõşõndaki mevzuatta eksiklikler
ve sõk yapõlan değişiklikler, fikri mülkiyet haklarõnõn, rekabetin ve tüketicinin
uluslararasõ standartta korunmamasõ, enflasyon muhasebesi sisteminin
uygulanmamasõ şeklinde özetlenebilir.

Yukarõda özetlenen sorunlara rağmen Türkiye doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ
cezbetmek bakõmõndan son dönemde avantajlõ bir konum yakalamõştõr. Bu kapsamda,
Türkiye�nin Avrupa Birliği�ne üye adaylõğõnõn kabul edilmesi, imtiyaz ve uluslararasõ
tahkim konularõnõn çözülerek enerji başta olmak üzere alt yapõ projelerine özel
sektörün ve yabancõ yatõrõmcõlarõn yatõrõm yapabilmesinin imkan dahiline girmesi,
komşu ülkelerle ilişkilerdeki olumlu gelişmeler, yürürlüğe konulan ekonomik istikrar
tedbirlerinin de etkisiyle Dünya Bankasõ, Uluslararasõ Para Fonu gibi uluslararasõ
finans kuruluşlarõ ile uluslararasõ değerlendirme kuruluşlarõnõn Türkiye ile ilgili
değerlendirmelerini olumlu yönde değiştirmeleri, uluslararasõ yatõrõmcõlarõn
Türkiye�ye bakõşlarõnõ uzun yõllardõr ilk kez olumlu yöne çevirmiştir. Bu gelişmeler,
Türkiye�nin yeniden arzu edilen seviyelerde doğrudan yabancõ yatõrõm çekebilmesi
için önemli bir şans yaratmõştõr.

Enflasyonun düşürülmesi, yatõrõm ortamõnõn uluslararasõ yatõrõmcõnõn diğer
ülkelerde bulabildiği standarda taşõnmasõ ve gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerin
yapõlmasõ sonucunda, Türkiye�ye doğrudan yabancõ yatõrõm girişlerinde artõş
sağlanmasõ mümkün olabilecektir. Ancak bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi,
sorunlarõn ve yatõrõm ortamõnõn eksiklerinin giderilmesi ile birlikte, iki unsurun da

                                           
19 UNCTAD, World Investment Report 1999.
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gündeme alõnabilmesine bağlõdõr. Bu unsurlar, doğrudan yabancõ yatõrõmlara diğer
ülkelerde uygulanan teşviklerin Türkiye�de de tanõnmasõ ve etkin tanõtõm
kampanyalarõdõr.

Doğrudan yabancõ yatõrõmlara yönelik düzenlemeler, ancak yatõrõmcõya
duyurulmasõ ve yatõrõm ortamõnõn etkin bir biçimde tanõtõlmasõ durumunda olumlu
sonuçlar yaratabilecektir. Diğer ülkelerin doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ cezbedebilmek
için son derece yaygõn ve etkin tanõtõm kampanyalarõ yürütmeleri, Türkiye�nin de
benzer tanõtõm örgütlenmelerine gitmesini gerekli kõlmaktadõr. Bu kapsamda, Yabancõ
Sermaye Genel Müdürlüğü ve Yabancõ Sermaye Derneği'nin finansman, strateji ve
uygulama açõsõndan gerçekleştireceği işbirliğinin verimli sonuçlar vereceği
düşünülmektedir.

Sorunlarõn doğru tespiti ve yatõrõm ortamõnõn uluslararasõ standarta
kavuşturulmasõ için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapõlmasõ sonucunda,
etkin bir tanõtõm kampanyasõ ile, doğrudan yabancõ yatõrõm girişlerinde, bu raporda
belirtilen hedeflere uygun artõşlarõn sağlanmasõ mümkün olabilecektir.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                         Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/yabancõs/oik532.pdf/26

KAYNAKÇA

- Alpar, Cem. Ongun, Tuba.�Dünya Ekonomisi ve Uluslararasõ Ekonomik
Kuruluşlar�, Türkiye Ekonomi Kurumu, Yayõn No:1985/3, Ankara 1985.

- The World Bank, Global Development Finance-Analysis and Summary Tables,
1999.

- Hazine Müsteşarlõğõ, Yabancõ Sermaye Raporu, Ocak 2000.

- Ryrie,Williams, �Dünya Gelişmesinde Dinamik Güçler�, derleyen: MTO Türkiye
Milli Komitesi, MTO Yayõn No:3, Ankara 1987.

- UNCTAD, World Investment Report-1999, Foreign Direct Investment and
Challenge of Development, New York, 1999.



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                                                                                                       Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ ÖİK Raporu

http://ekutup.dpt.gov.tr/yabancõs/oik532.pdf/27

EKLER
Tablo: 1- 1980-1999 Yõllarõnda İzin Verilen Doğrudan Yabancõ Yatõrõm  (Milyon Dolar)

Aylar 1980-
1986

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
(*)

1997 1998 1999 Toplam

Ocak 87 37 33 48 65 76 133 35 65 126 100 196 84 37 515
Şubat 99 23 97 116 123 116 204 78 66 235 57 57 218 109 856
Mart 120 113 42 70 113 113 158 144 90 199 161 126 137 284 873
Nisan 125 46 23 124 118 175 158 157 235 123 231 133 185 308 926
Mayõs 109 8 17 69 198 261 79 109 65 95 81 100 72 62 850
Haziran 127 103 60 219 107 230 138 110 157 451 128 174 243 133 1.094
Temmuz 119 41 89 119 90 84 191 157 194 98 126 138 99 232 889
Ağustos 103 24 111 71 104 394 92 102 36 119 150 79 22 24 1.003
Eylül 112 49 157 155 93 61 163 162 78 193 67 74 162 65 953
Ekim 152 43 32 158 65 124 69 38 96 67 45 82 98 122 682
Kasõm 124 72 84 134 130 154 150 140 189 151 54 179 21 138 987
Aralõk 298 97 75 229 654 179 284 831 206 1.081 2.635 340 306 186 2.648
Toplam 1.575 655 821 1.512 1.861 1.967 1.820 2.063 1.477 2.938 3.835 1.678 1.647 1.700 12.274
(*) 1996 yõlõnda izin verilen doğrudan yabancõ yatõrõm miktarõ, Fransõzlarõn İstanbul-Silivri'de yapmayõ  düşündükleri Büyük Şehir
projesi için verilen 2,3 milyar dolar tutarõndaki izni de içermektedir.
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Tablo: 2- İzin Verilen Doğrudan Yabancõ Yatõrõmlarõn  Sektörel Dağõlõmõ  (Milyon Dolar)

Yõllar İmalat % Tarõm % Maden. % Hizmetler % Toplam Fiili Giriş
1980 88,8 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,5 97,0 35
1981 246,5 73,0 0,9 0,3 1,0 0,3 89,1 26,4 337,5 141
1982 98,5 59,0 1,1 0,6 2,0 1,2 65,4 39,2 167,0 103
1983 88,9 86,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 13,4 102,7 87
1984 185,9 68,5 5,9 2,2 0,3 0,1 79,3 29,2 271,4 162
1985 142,9 60,9 6,4 2,7 4,3 1,8 81,0 34,5 234,5 158
1986 193,5 53,2 16,9 4,6 0,9 0,2 152,8 42,0 364,0 170
1987 293,9 44,9 13,0 2,0 1,3 0,2 347,1 53,0 655,2 239
1988 490,7 59,8 27,4 3,3 5,6 0,7 296,9 36,2 820,5 488
1989 950,1 62,8 9,4 0,6 11,9 0,8 540,6 35,8 1511,9 855
1990 1214,1 65,2 65,6 3,5 47,1 2,5 534,5 28,7 1861,2 1005
1991 1095,5 55,7 22,4 1,1 39,8 2,0 809,6 41,2 1967,3 1041
1992 1274,3 70,0 33,6 1,8 19,0 1,0 493,1 27,1 1820,0 1242
1993 1568,6 76,0 21,1 1,0 11,4 0,6 462,4 22,4 2063,4 1016
1994 1107,3 74,9 28,3 1,9 6,2 0,4 335,9 22,7 1477,6 830
1995 1996,5 67,9 31,7 1,1 60,6 2,1 849,5 28,9 2938,3 1127
1996(*) 640,6 16,7 64,1 1,7 8,5 0,2 3123,7 81,4 3835,2 964
1997 871,8 51,9 12,2 0,7 26,7 1,6 767,5 45,7 1678,2 1032
1998 1018,3 61,8 5,8 0,3 13,7 0,8 609,7 37,0 1647,4 976
1999 1123,2 66,0 17,2 1,0 6,8 0,4 553,4 32,5 1700,6 574
Toplam 14689,9 57,5 382,7 1,5 266,9 1,0 10213,3 40,0 25550,9 12245
(*) 1996 yõlõnda izin verilen doğrudan yabancõ yatõrõm miktarõ, Fransõzlarõn İstanbul-Silivri'de yapmayõ düşündükleri
Büyük Şehir projesi için verilen 2,3 milyar dolar tutarõndaki izni de içermektedir.
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Tablo: 3- İzin Verilen Doğrudan Yabancõ Yatõrõmlarõn  Ülkelere Göre Dağõlõmõ  (Milyon Dolar
Ülkeler 1980-84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996(*) 1997 1998 1999 Toplam
Fransa 43,1 14,9 8,3 33,1 43,7 233,4 669,1 249,2 353,8 223,2 255,3 476,1 2.370,4 103,9 135,5 146,7 5.359,5
Almanya 144,7 22,5 45,3 105,6 101,6 131,0 145,9 196,4 202,5 145,4 223,5 392,1 226,5 281,6 329,9 407,3 3.101,5
A.B.D. 268,2 21,7 24,5 61,1 129,8 137,5 127,8 460,9 197,6 248,3 158,3 231,4 179,4 174,5 297,2 292,5 3.010,7
Hollanda 39,3 8,7 2,4 20,4 68,3 149,2 34,1 280,3 272,9 179,4 194,0 559,3 338,6 206,1 352,1 234,6 2.939,7
İsviçre 233,3 20,0 53,3 82,5 115,5 167,2 127,7 109,1 203,5 136,1 54,3 327,8 156,8 50,3 101,6 50,9 1.989,9
İngiltere 28,7 26,5 22,8 102,6 129,7 280,7 286,4 80,8 109,3 120,5 47,4 161,4 164,8 122,3 44,4 88,4 1.816,8
İtalya 22,4 0,1 4,8 6,1 40,6 74,2 65,9 180,7 119,7 419,3 164,0 98,6 43,2 124,5 128,7 95,2 1.587,9
Japonya 0,1 3,5 2,6 111,5 69,2 73,8 102,7 54,6 36,6 237,1 125,9 283,8 21,1 126,7 17,5 13,9 1.280,6
Belçika 14,0 0,2 17,1 4,5 3,9 29,9 18,1 8,3 20,0 21,1 13,4 36,2 70,2 7,6 17,8 23,4 305,6
S.Arabistan 5,0 4,4 75,8 7,3 17,3 11,1 4,6 44,0 34,1 15,1 8,4 11,8 9,0 10,1 17,1 14,5 289,4
Kanada 7,5 0,0 5,5 0,6 9,8 6,2 2,2 51,3 22,6 58,3 37,4 41,3 1,4 0,4 12,9 1,9 259,3
G.Kore 0,0 0,0 0,2 1,7 0,5 1,0 17,3 0,9 10,3 93,3 0,5 15,9 31,0 17,9 2,5 13,6 206,6
Bahreyn 3,3 6,0 1,0 0,0 1,1 0,6 4,4 6,9 49,7 25,9 12,0 6,4 18,4 4,5 25,2 0,0 165,3
İsveç 0,7 0,9 1,0 6,9 4,0 12,0 15,7 14,0 14,4 6,3 8,7 11,8 22,1 7,5 19,4 6,9 152,1
Danimarka 21,4 6,9 4,7 2,1 0,6 31,6 15,8 4,7 3,7 5,2 8,6 3,6 0,4 13,7 4,2 11,3 138,3
Singapur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 29,7 25,8 9,7 14,1 15,0 1,3 18,1 6,2 8,4 0,0 0,2 128,5
Avusturya 2,8 0,2 0,9 1,1 4,9 8,2 6,5 8,4 8,8 5,6 3,6 32,9 11,2 8,4 6,1 16,4 125,9
İran 12,6 2,8 7,1 8,0 11,2 12,1 5,5 3,2 9,0 5,8 4,0 5,6 5,4 9,6 5,0 1,6 108,3
I.F.C. 4,5 0,0 0,0 2,1 0,7 5,9 8,6 6,1 10,5 1,7 21,0 9,8 7,3 3,6 3,4 0,0 85,0
Panama 0,9 0,7 20,4 2,1 16,1 3,7 3,0 1,7 2,6 3,6 2,1 17,5 0,1 0,0 0,7 0,0 75,1
Suriye 4,4 1,7 1,7 2,7 5,5 4,2 11,1 3,6 1,0 2,7 1,7 1,5 10,5 4,6 0,7 1,9 59,4
B.A.E. 16,1 0,0 4,6 1,0 3,1 3,7 6,0 8,0 0,3 3,4 0,3 0,2 0,6 0,6 0,3 0,2 48,5
Diğer Ülkeler 102,8 93,0 59,9 92,4 43,7 105,2 157,0 184,6 123,3 91,3 131,9 195,0 142,3 391,6 123,7 279,3 2.317,1
Toplam 975,6 234,5 364,0 655,2 820,5 1.511,9 1.861,2 1.967,3 1.820,0 2.063,4 1.477,6 2.938,3 3.837,0 1.678,2 1.645,8 1.700,5 25.551,0

(*) 1996 yõlõnda izin verilen doğrudan yabancõ yatõrõm miktarõ, Fransõzlarõn İstanbul-Silivri'de yapmayõ düşündükleri Büyük Şehir Projesi için verilen 2,3 milyar dolar tutarõndaki izni de içermektedir.
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Tablo: 4- Doğrudan Yabancõ Yatõrõm Girişleri / GSYİH Oranõ  (%)
Bölge / Ülkeler 1980 1985 1990 1995 1997
Dünya 5,0 6,9 8,7 9,9 11,7
Gelişmiş Ülkeler 4,8 6,1 8,4 9,0 10,5
  Avrupa Birliği 5,5 8,6 11,0 12,7 15,2
     Avusturya 4,1 5,8 6,2 7,5 8,6
     Belçika-Luxemburg 5,9 22,0 28,9 40,7 55,1
     Danimarka 6,3 6,2 7,1 12,7 14,8
     Finlandiya 1,1 2,5 3,8 6,8 8,0
     Fransa 3,4 6,4 7,2 9,3 10,1
     Almanya 4,5 6,0 6,8 6,9 9,9
     Yunanistan 11,3 24,9 17,1 16,9 17,7
      İrlanda 18,5 23,5 12,2 18,2 23,3
      İtalya 2,0 4,5 5,3 5,8 7,1
      Hollanda 11,1 19,6 25,9 31,3 35,3
      Portekiz 8,9 14,7 14,0 17,8 17,7
      İspanya 2,4 5,4 13,4 20,0 19,0
      İsveç 2,9 5,0 5,4 13,5 18,6
      İngiltere 11,7 14,0 22,4 19,4 21,5
  Diğer Batõ Avrupa 9,3 11,4 13,3 16,7 18,6
      İzlanda             - 3,4 2,4 1,8 4,5
      Norveç 11,4 12,7 10,8 13,4 13,5
      İsviçre 8,4 10,8 14,9 18,6 22,1
  Kuzey Amerika 4,6 5,7 8,4 8,8 9,4
      Kanada 20,6 18,6 19,9 22,0 22,3
      A.B.D. 3,1 4,6 7,2 7,7 8,4
  Diğer Gelişmiş Ülkeler 2,7 2,6 3,0 3,1 3,8
      Avustralya 8,8 15,6 25,0 28,8 25,6
      İsrail 3,2 4,4 3,7 5,2 7,5
      Japonya 0,3 0,5 0,3 0,7 0,6
      Yeni Zelanda 10,5 9,0 18,5 43,8 48,5
      Güney Afrika 21,3 16,3 8,6 10,9 14,2
Gelişmekte Olan Ülkeler 5,9 9,8 10,5 14,1 16,6
   Afrika 4,8 7,3 12,1 17,7 14,7
   Kuzey Afrika 4,9 6,5 10,9 15,9 15,0
       Cezayir 3,1 2,2 2,2 3,0 5,4
       Mõsõr 10,2 10,9 31,2 29,8 20,7
       Fas 1,0 3,4 3,6 9,4 13,3
       Tunus 8,9 22,0 17,8 22,8 24,7
Kaynak : World Investment Report, UNCTAD 1999.
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Tablo: 4- Doğrudan Yabancõ Yatõrõm Girişleri / GSYİH Oranõ  (%)
(Devamõ)
Bölge / Ülkeler 1980 1985 1990 1995 1997
   Diğer Afrika
       Angola 1,8 13,9 13,2 78,5 64,3
       Kamerun 4,9 13,8 9,3 13,4 14,2
       Kongo 18,1 22,2 20,1 31,8 32,1
       Gabon 12,0 22,7 22,1 20,3 28,3
       Kenya 4,8 7,1 7,3 7,8 7,2
       Liberya             - 9,5 98,5 59,7 158,1
       Nijerya 2,6 5,5 24,9 34,7 12,0
       Senegal 5,0 7,4 4,9 8,0 12,0
       Uganda 0,5 0,3 0,1 4,5 9,6
       Tanzanya 0,9 1,3 3,4 8,2 7,8
       Zambia 0,6 5,3 18,2 27,3 31,7
  Latin Amerika ve Karayipler 6,4 10,5 10,1 15,1 17,2
    Güney Amerika 6,0 9,0 8,3 12,9 15,8
       Arjantin 6,9 7,4 5,3 9,9 12,3
       Bolivya 8,4 11,6 15,8 25,4 35,7
       Brezilya 7,4 11,5 7,8 14,4 15,9
       Şili 3,2 14,1 33,1 23,1 33,3
       Kolombiya 3,2 6,4 8,7 7,9 14,3
       Paraguay 4,8 9,4 7,6 10,8 16,6
       Peru 4,3 6,7 4,2 9,4 11,1
       Uruguay 6,9 15,9 10,6 7,7 8,2
       Venezuella 2,7 2,6 8,0 9,1 16,3
     Diğer Latin Amerika ve K. 7,2 13,2 14,8 22,4 21,1
        Kosta Rika 13,9 24,4 25,3 30,9 38,9
        Jamaika 18,7 22,7 16,3 29,9 33,1
        Meksika 4,2 10,2 9,2 14,3 12,5
        Nikaragua 5,1 4,1 7,4 15,0 27,3
        Panama 10,8 10,8 12,4 22,4 37,5
        Trinidad ve Tobago 15,7 23,7 41,3 68,2 84,4
  Asya 6,0 10,3 10,3 13,3 16,5
    Batõ Asya             - 8,0 6,3 6,6 7,1
        Ürdün 4,7 9,9 15,3 9,4 14,2
        Kuveyt 0,1 0,2 0,1 0,3 1,5
        Lübnan 0,5 1,5 1,9 1,0 2,9
        Suudi Arabistan             - 25,2 21,5 17,9 18,7
        Türkiye (*) 0,2 0,5 0,9 0,7 0,3
        Birleşik Arap Emirlikleri 1,4 1,8 2,2 4,5 4,9
        Yemen 1,3 2,5 0,8 42,6 32,1
Kaynak : World Investment Report, UNCTAD 1999.
(*) Hazine Müsteşarlõğõ verileri kullanõlarak hesaplanmõştõr.
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Tablo: 4- Doğrudan Yabancõ Yatõrõm Girişleri / GSYİH Oranõ  (%)
(Devamõ)
Bölge / Ülkeler 1980 1985 1990 1995 1997
    Merkez Asya             -             - 0,1 9,9 14,7
        Ermenistan             -             - 0,1 5,4 8,4
        Azerbaycan             -             -             - 7,3 48,8
        Gürcistan             -             -             - 0,5 4,2
        Kazakistan             -             -             - 17,4 27,3
        Kõrgõzistan             -             -             - 9,5 15,7
        Tacikistan             -             -             - 4,1 2,2
        Türkmenistan             -             -             - 5,1 9,5
        Özbekistan             -             -             - 2,5 2,6
    Güney ve Güney Doğu Asya 9,9 11,1 11,6 14,8 18,4
        Çin             - 1,5 5,2 18,8 23,5
        Hong Kong 158,6 138,4 75,0 50,6 54,6
        Hindistan 0,7 0,5 0,4 1,6 3,3
        Pakistan 2,9 3,5 4,7 9,2 12,7
        Endonezya 14,2 28,6 36,6 25,6 28,6
        Kore 1,8 2,3 2,3 2,3 3,5
        Malezya 21,1 23,7 24,1 31,8 38,1
        Filipinler 3,8 8,5 7,4 8,2 10,2
        Singapur 52,9 73,6 78,2 71,2 81,6
        Tayvan 5,8 4,7 6,1 6,0 7,0
        Tayland 3,0 5,1 9,6 10,5 8,5
  Merkez ve Doğu Avrupa             -             - 1,5 5,5 8,3
       Arnavutluk             -             -             - 9,6 14,7
       Beyaz Rusya             -             -             - 0,5 2,4
       Bulgaristan             -             -             - 2,7 9,4
       Çek Cumhuriyeti             -             - 4,3 16,4 22,8
       Estonya             -             - 5,2 20,2 24,5
       Macaristan             -             - 1,7 26,7 34,7
       Litvanya             -             -             - 13,8 23,0
       Letonya             -             -             - 5,9 10,9
       Moldova             -             -             - 5,3 9,6
       Polonya             -             - 0,2 6,2 11,6
       Romanya             -             - 2,0 3,2 10,4
       Rusya Federasyonu             -             -             - 1,6 3,2
       Slovakya             -             - 0,6 5,5 8,2
       Ukrayna             -             -             - 2,5 4,2
Kaynak : World Investment Report, UNCTAD 1999.


